
Øst, vest. Hvad er bedst. 

 

Endnu en gang havde vi fået Allan til at tage sig af en af vores smagninger. 

Således havde han lavet en smagning hvor vi igen var i det tyske 

Den 21. september kunne Allan byde op på en kamp mellem øst og vest Og ikke mindst en 

kamp mellem Berlin og Bayern. 

Vi startede med en lille forfriskning I for af en Berliner Kindl Weisse, så ledes det kunne 

smages uden tilsætning og med diverse sirupper. 

Derefter gik vi igang med kampen. 

Der for fik vi hele tiden 2 øl en fra Berlin og en fra Bayern, så kunne vi tage stilling til hvilke 

øl vi bedst kunne lide. 

Først var det lidt øst vest, hvor vi smagte på Radeberger og Berliner Kindl. Her var der flest 

der var til Radeberger med 20 stemmer, hver Berliner kindl fik 7 stemmer. 

https://www.ale.dk/fileadmin/_processed_/4/a/csm_2017-09-21_22.13.44_3aac0b0a61.jpg


Der efter gik vi over til kampen mellem Bayern og Berlin. Her kom vi gennem 5 runder. Her 

kan ses hvordan stemmerne fordelte sig: 

  

Runde Øl  

1 Reutberger Kloster Hell (BAY) 19 

 Brlo Helles (BE) 9 

2 Spalter Zwickl (BAY) 17 

 Berliner Kindl Zwickel (BE) 7 

3 Meckatzer Urweizen Allgäu (BAY) 8 

 Berliner Berg Califonia Wheat (BE) 17 

4 Eichhofener Spezial Dunkel Schlossbrauerei Eichhofen (BAY) 17 

 Märkischer Landmann Schwarzbier (BE) 4 

5 Breuhuas Riegele Noctus 100 (BAY) 15 

 Scoppe Bräu Black Flag (BE) 12 

Til slut var der kommet en øl i kurven som ikke var med i planen. Således var der en lille slut 

øl denne aften. 

Endnu engang en dejlig aften, hvor Allan igen var en super vært for ølsmagningen. 

Berliner Kindl Weisse 
Bryggeri: Berliner Kindl Brauerel 

Øl type: Weizen/Weissbier 

Alkoholprocent: 2,7% 

Napoleons soldater bekendte sig til denne uforlignelige Berliner ølspecialitet og opkaldte 

den "Nordens Champagne". Gæring ved brug af mælkesyrekulturer udover overgæren, 

gjorde øllen sart syrlig og mousserende, hvilket var tæt sammenlignelig med de ædle 

franske dråber. 

Skal ifølge traditionerne drikkes med tilsætning af en tår hindbær eller skovmærke. 

Radeberger Pilsner 
Bryggeri: Radeberger Exportbierbrauerei 

Øl type: Tjekkisk Pilsner 

Alkoholprocent: 4,8% 

Denne pilsner blev serveret sidste weekend i Rendsburg. Pigerne havde været ude at 

handle, og som en diplomatisk gestus, havde de taget en 5 liters tønde med hjem af denne 

øl. 

Lad det være sagt, Radeberger Pilsner, er nok den tyndeste af alle de tynde øl, jeg endnu har 

smagt fra vores sydlige nabo. 3 gange måtte jeg indprinte navnet, når jeg var ude og tappe 



nyt på altanen, så intetsigende er den. 

Skulle Radeberger Pilsner nogensinde begå en forbrydelse, ville end ikke engang teknikerne 

fra CSI Miami kunne finde nogle spor, så tror jeg ikke jeg kan beskrive det bedre. 

Men til en lørdag aften og en omgang Uno, var den nu ok, den fjernede i det mindste ikke 

focus! 

Berliner Kindl Pils 
Bryggeri: Berliner Kindl Brauerei 

Øl type: Tysk Pilsner (Pils) 

Alkoholprocent: 4,6% 

Har været Berlins klassiske pilsner siden kejsertiden. 

Blev brygget første gang kort efter bryggeriets grundlæggelse, og Originalen har lånt sit 

navn fra byen. 

Som en af de ældste tyske pilsnermærker, har byens traditionsvaremærke været tæt 

forbundet med Berlinerne og deres historie. 

Reutberger Kloster-Hell 
Bryggeri: Klosterbrauerei Reutberg 

Øl type: Münchener Helles 

Alkoholprocent: 4,9% 

Klosterbrauerei Reutberg, Reutberger Kloster Hell, Tyskland, 5, 4,8% 

Det er en gylden øl og skummet er hvidt. Duften er præget af malt og blomst og den let 

søde smag har noter af malt, frugt og blomst. Den er behagelig at drikke. 

Helles 
Bryggeri: BRLO 

Øl type: Helles 

Alkoholprocent: 5% 

BRLO-folkenes udgave af en klassisk Helles-bier, altså med forholdsvis lav bitterhed og høj 

frugtighed. Humlen er smagsgiver, men øllen er frisk og læskende og på behagelige 5% 

alkohol. Fremragende til mad - og vi har også testet den uden! 

Katharina, Christian og Michael er tre ildsjæle, der vil udfordre den tyske ølindustri ved at 

lave højkvalitetsøl baseret på udvalgt malt fra økolandbrug i Franken samt noget af 

Tysklands bedste humle. Smag og karakter kan således variere fra høst til høst ligesom vin. 

Øltyperne er klassisk Weisse med frisk syrlighed, ufiltreret Porter, formidabel tørhumlet Pale 

Ale og Helles med lav bitterhed og høj læskefaktor. Prost! 

Meckatzer Urweizen 
Bryggeri: Meckatzer Löwenbräu 

Øl type: Weizen/Weissbier 

Alkoholprocent: 5,2% 



California Wheat 
Bryggeri: Berliner Berg Brauerei 

Øl type: Pale Wheat ale 

Alkoholprocent: 4,5%  

Berliner Berg California Wheat tilbyder en balanceret smag af citrus, modne frugter og 

krydrede blomster. 

Kombinationen af amerikans og australsk humle giver Berliner Berg California Wheat en 

harmonisk balance mellem sødme, frugtighed og bitterhed. 

Spalter Zwickl 
Bryggeri: Stadtbrauerei Spalt 

Øl type: Specialty Beer 

Alkoholprocent: 4,9% 

Det er en diset, faktisk uklar, lysgylden øl med et stort, cremet, holdbart, hvidt skum med en 

duft af brød, malt, blomst, let frugt og gær. Smagen er let sød og har de samme behagelige 

noter som duften, og finalen er tør. Det er en meget harmonisk øl. 

Berliner Kindl Zwickel 
Bryggeri: Berliner-Kindl-Schultheiss-Brauerei 

Øl type: Kellerbier/Zwickelbier 

Alkoholprocent: 5,2% 

Eichhofener Spezial Dunkel 
Bryggeri: Schloßbrauerei Eichhofen 

Øl type: Munich Dunkel 

Alkoholprocent: 5,5% 

Det er en diset, rødbrun øl med et cremet skum. Duften er præget af ristet malt, nødder, 

sirup og let kakao. Smagen har en let sødme og noter af nødder, sirup, let kakao og den har 

også er syrligt strejf. 

Märkischer Landmann 
Bryggeri: Berliner Kindl Brauerei 

Øl type: Schwarzbier (Black Beer) 

Alkoholprocent: 4,9% 

En Schwarzbier i premiumkategorien og en af de mest efterspurgte i regionen. Brygget efter 

traditionel mærkisk brygkunst ved anvendelse af udvalgte råvarer. Originalt, maltbetonet og 

fyldig i smagen. En ægte nydelse. 



Noctus 100 
Bryggeri: Brauhaus Riegele 

Øl type: Stoout 

Alkoholprocent: 10%  

Noctus 100 minder om og er sort som natten. Nyd aromaspillet i denne brygspecialitet hvo 

duften stammer fra de tre forskellige chokolademalte. 

Der udfolder sig en rigtig engelsk Imperial Stout, en type som først blev brygget, som en 

gave 

til Katharina den store. Smagen er kraftig med smag af chokolade og kaffe. 

Passer godt sammen med røgede kødretter, gedeoste og chokolade deserter. 

Black Flag 
Bryggeri: Schoppe Bräu 

Øl type: Stout 

Alkoholprocent: 9% 

Med den konventionelle Stout har vi altid forstyrret os, at ølene efter en dejlig cremet og 

stærk Antrunk igen bliver for tynde. Derfor stjal vi vores stout med 9% alkohol. Dette giver 

pres til den fine bitter ende. 

Holy Shit Ale 
Bryggeri: Schoppe Bräu 

Øl type: IPA 

Alkoholprocent: 10% 

Den store bror til XPA. Endnu mere aromatisk. Endnu stærkere. Endnu mere bitter. For alle 

dem der ikke kan få nok. 

Stemnings billeder 
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