
Sverige er ander en let øl 

 

Den 2. maj var 17 medlemmer mødt op til svenske øl. Det var vores april 

smagning der grundet påsken var flyttet lidt ind i maj.. 

Denne gang var det Kim og Jerry som havde købt øl. Og det havde de gjort på 

Systembolaget i Sverige. 

Men vi smagte os gennem 11 dejlige øl. De spendte vide i type og bestemt også i 

alkohold. Men der var mange gode oplevelser. 

Der var ingen tvivl om at alle deltager gik hjem men en god opfattelse af hvad 

sverige også kan byde på. Og de havde helt sikkert haft en hyggelig aften. 

Norrlands Guld Export - Spendrups 
Bryggeri 

 

Alc: 5,3% 

Type: Lager - Dortmunder / Export 

Dette er den legendariske - øl, der tog os, hvor vi er i dag. Elskede af det svenske 

folk fordi det er sig selv. 
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Duft: Duften er frisk og malt aromatisk med moderate hints af humlearoma. 

 

Smag: Mild øl af typen Dortmund. 

 

Velegnet til grillet kødretter, men også med et par ølpølser som snacks. 

Wisby Weisse - Gotlands Bryggeri 

 

Alc: 5,2% 

Type: Hefeweizen 

Wisby Weisse er en hvedeøl fremstillet efter bayerske tradition. Det betyder bla. 

at mindst 55 procent af det samlede maltindhold skal være hvedemel og være 

over-fermenteret. De flest bayerske hvedeøl hedder "Hefe Weizen" hvilket 

betyder at gæren er tilbage i den færdige øl. Det giver dig mulighed for når du 

hælder øl at ser gærrester i flasken eller i glasset. 

Bevarelse af gærresterne i produktet hjælper med at gøre smagen mere intens 

end med en filtreret 

hvedeøl. Filtreret Weiss Bier kaldes normalt "Crystal Weizen". 

 

Udseende: Tyk, gylden gul farve, der minder om modne ferskner. 

 

Duft: Klar, blomsterduft med hints af flødeskum og modne frugter som banan, 

abrikos og citrus. 
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Smag: Balanceret fuldhed med en rig smagskombination af ristet malt, moden 

bananer og tørrede figner, der understøttes af en klar Humler, der bidrager til 

en 

lang eftersmag. 

 

Fremstillingsmåde: 

Efter brygning starter hovedgæringen i 5 dage i 20 ° C i åben tank. Derefter 

pumpes ølen til en lukket opbevaringstank, hvor krølles længer ned end andre 

hvedeøl. 

Efter flaskning køles øllen ned til 0 ° C  og efterlagers i 2 uger. 

. 

Puppethead - Wizard Brewing 

 

Alc: 4,5% 

Type: Sour - Berliner Weisse 

Den første øl fra Wizard Brewing (udover et Collab med Omnipollo) hedder 

Puppethead og blev udsolgt i Sverige på bare 6 timer. Den har indtil videre fået 

ret god modtagelse. Så smag denne Berliner WWeisse med hindbær og solbær. 

Tropic Thunder - Dugges Bryggeri 
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Alc: 4,5% 

Type: Sour - Fruited 

Tropisk Thunder er en fælles indsats med nomadiske brygger Strumke of 

Stillwater. 

 

Vi bryggede denne sure øl med lactobacillus og lad det gærde med 

rigeligt mango, passionfrugt og fersken. 

Der er en enkel og ligefrem historie til dette ikke så enkelt og lige fremad 

øl. Tanken var at vi ønskede at lave en øl, der smager som en ispind. 

En øl som forfriskende og frugtagtig som de ispinde vi elskede som børn. 

. 

Way, Way Green - Brewski 
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Alc: 8% 

Type: IPA - Imperial / Double 

Spirulina er en blågrøn mikroalge, der vokser i ferskvandssøer og det er en af de 

ældste og mest kendte næringstilskud. ”Superfood”. 

Fatamorgana - Omnipollo 

 

Alc: 8% 

Type: IPA - Imperial / Double New England 

Tegning inspiration fra troen på en saison - rustikke, overskyet og skarpt. 

Denne kejserlige IPA blev brygget ved hjælp af havre og hvede. Tør-hopped to 

gange og helt uberørt flaske fermentering for at bevare aroma og smag. 
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Pink Passion - Brekeriet 

 

Alc: 4,7% 

Type: Gluten-Free 

En forfriskende og glutenfri havreberliner med passionfrugt og hibiskus. 

Gudars Skymning 2019 - Ängöl 

 

Alc: 10% 

Type: Barleywine - English 

Ved at kombinere det, vi bedst kan lide med amerikansk og britisk Barleywine 

har Vi oprettet vores svenske version. 

En stabil ale, velsmagende og frugtagtig med fremhævet bitterhed. 

Smag øl med et stykke ost eller chokolade. 
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Dark Skull (Feat. Victor Brandt) - 
Electric Nurse 

 

Alc: 10,7% 

Type: Stout - Imperial / Double 

Flot, røget smag med sødme, elementer af udskæring, svesker, kokosnød, kaffe, 

chokolade og brunt sukker. 

Serveret ved ca. 10-12 ° C som følgesvamp eller til oksekød eller til chokolade 

desserter. 

Russian Imperial Stout - Poppels 
Bryggeri 

 

Alc: 9,5% 

Type: Stout - Russian Imperial 
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En russisk Imperial Stout er simpelthen en stout med ekstra alt! 

Til trods for navnet antyder øl blev den først brygget i 1800-tallet i England for 

eksport til den russiske stat. 

 

Vores fortolkning af denne stil er en øl med en tyk krop og generøse toner af 

lakrids, kaffe og chokolade. En robust og kompleks øl, som bedst nydes i 

moderate mængder. 

Aon Pecan Mud Cake - Omnipollo 

 

Alc: 11% 

Type: Stout - Imperial / Double 

Sort med et meget lavt brunt hoved og lavt kulsyreindhold - Sød mørk malt 

aroma og nødder - Mørk malt krop med sød nutty smag med nogle chokolade 

noter. 

Stemnings billeder 
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