
Stronzo på besøg 

 

 



Smagningen i april, var også første gang den nye arbejdsgruppe havde valgt at få besøg at 

en brygger. 

De havde fået fat i Kristian Stronge fra Bryggeriet Stronzo. 

 

På selve aften mødte 8 forventningsfulde medlemmer op i den store sal i Borgernes hus. 

kort efter kl. 19 havde vi også fået Kristian op sammen med hans mange dejlige øl. 

 

Kristian lage ud med at servere en af deres mainstreem øl, Proud, hvor efter han fortalte at 

det nu var slut for dem , at producere øl på den måde. 

De har nu valgt at gå tilbage til at lave SPICEALØL. Det er også håbet at de inden længe selv 

vil producere det hele på deres eget anlæg. 

 

Vi kom til at tale en del om deres fremtidsplaner, under de næste par øl, som var Påske og 

Funked Up On wheat. Kristian fortalte at man havde store planer om at få sit eget bryggeri i 

gang i det nordsjællandske. Konkret var der planer om at kunne åbne her i løbet af 

sommeren. 

 

Med de fermtidsplaner for ørene gik vi videre med først en gang Corporate Bullshit og der 

næst en ældre udgave af Walrus Punch. 

Kristian var ikke tilfreds med den udgave af Walrus Punch, han havde fået med, så vi 

skyndte os videre til Gluten My Ass. 

 

Hver gang der blev åbnet en ny øl startede Kristian med at fortælle lidt om den, hvorefter vi i 

stille og rolig tempo smagte den, hvor der kom forskellige historier om Stronzo og Kristians 

vej til det de er i dag. Da vi smagte Dark Mank og 2xIPA kom snakken til at gå på ettiketerne. 

Og her ville Kristian gerne høre vores menig om deres nye udgave. 

Der var bred enighed om at den nye udgave nok sælger bedre end den gamle, men for 

ølkender betyder det ikke så meget. 

Paranoia var en af de sidste øl Kristian havde planlagt vi skulle igennen. Men han valgte dog 

lige at vi også skulle smage deres Swugger Juze og Honey Badger, som er nogle af de øl som 

de sælger i sverige, hvor de er kommet ind på market med stor scuce. 

 

Inden vi sluttede helt blev var budt på deres Fruit Cake, og den verdens kendte kul sorte øl 

1000 EBC. Her efter blev der sagt farvel og på gensyn i TAP1 til Kristian, hvor han lovede os 

mange spændende oplevelser i deres stand på Ølfestivallen. 

 

Der blev så ryddet om og sagt farvel og tak for denne gang. Der var flere af deltagerne som 

kunne konkluderer at det havde været rigtig hyggeligt med denne smagning, og trods det 

ikke var så længe siden sidst var der meget nyt at smage og høre. 

 

Vi siger også tak til de fremmødte og ikke mindst Kristian Stronge. 

 

Der arbejdes på at få lidt flere billed fra aften. 


