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Påsken står for døren...

... og med påsken som udgangspunkt har jeg sammensat denne måneds 
smagekasse. Med kun en påskeøl, kan det måske virke lidt spøjst. Men der er 
mening med galskaben.

I denne måned har min ambition været at lade dig smage nogle øl, der passer til 
påskebordet, også selvom de ikke bliver kaldt for påskeøl. Derfor vil du bl.a. finde 
lyse pilsnere, en mild stout til desserten og en stout til efter middagen.

Hos Craft Makers Collective er vi i fuld gang med at planlægge Verdens Største 
Virtuelle Ølsmagning, som vi afholder i samarbejde med bl.a. Tivoli. Det gjorde vi 
også sidste år. Her slog vi sammen med en masse danskere den officielle ver-
densrekord for flest deltagere i en virtuel ølsmagning. Den rekord skal vi endnu 
en gang slå. Men alt det kan du læse meget mere om på www.verdensstørstevir-
tuelleølsmagning.dk.

Grunden til at jeg nævner Verdens Største Virtuelle Ølsmagning, er jeg med denne 
kasse, giver dig mulighed for at smage lidt fra de deltagende bryggerier. Alle 
bryggerier i denne måneds forsendelse har nemlig en anden øl med i Verdens 
Største Virtuelle Ølsmagning.

God fornøjelse.

Lasse Marc Jensen
Craft Makers Collective



I alle abonnementer

Alefarm | Greve

SANTA CRUZ

West Coast IPA | 6,7 % | 44 CL

Med Santa Cruz fortsætter vi rejsen ud af Highway 1 (den vi startede 
i sidste måned med øllen Half Moon Bay fra samme bryggeri). Santa 
Cruz er en West Coast IPA der leder tankerne hen på sommer og sol.

Flying Couch | Kbh NV

CONAN THE BAVARIAN

Hazy IPA | 5,6 % | 33 CL

Under et interview i podcasten Der er et Øldigt Land udfordrede 
Gamma Brewing Co. Brygmesteren hos Flying Couch til at brygge en 
IPA med udelukkende europæiske humle. Hos Flying Couch tog de 
udfordringen op. Resultatet blev Conan The Bavarian brygget udeluk-
kende med den tyske humlesort Mandarina

Thisted Bryghus | Thisted

EASTER BOCK

Doppel Bock | 7,4 % | 50 CL

Ingen ølkasse i april uden en påskeøl, derfor har jeg fundet Thisted 
Bryghus velkendte Easter Bock til dig. Det er en bayersk inspireret 
doppel bock tilsat en lille smule røget og ristet malt. Resultatet er en 
kompleks og dejlig doppel bock der passer godt til påskebordet.



I alle abonnementer

Amager Bryghus | Tårnby

PANZER PILS

Pilsner | 4,6 % | 33 CL

Fra Amager Bryghus skal du i denne måned smage en Panzer Pils. 
Øllen er brygget efter sydtysk forbillede og har en diskret sødme med 
let florale noter fra de europæiske humlesorter. Det er en letdrikkelig 
tørstslukker, der derudover fungerer godt til det danske påskefrokost-
bord. Det er netop der, du skal nyde den - ved påskebordet.

Anarkist | Odense

MOTUEKA LAGER

Pilsner | 5,5 % | 50 CL

Brygget med udgangspunkt i den klassiske pilsner, tilsat et 
humlet twist. Motueka Lager er som typen foreskriver lys og let. Men 
brygmester Daniel har tilføjet en fornuftig mængde Motueka humle, 
der giver øllen en dejlig aroma og frisk smag. Denne skal du også 
nyde til påskebordet.

Midtfyns Bryghus | Årslev

GUNNERS ALE

Red Ale | 7,3 % | 50 CL

Denne øl er egentlig brygget som en hyldest til fodboldklubben Arse-
nals danske fans. Men det er en fantastisk red ale, som passer godt til 
påskebordet. Sammenspillet mellem de anvendte malte og humlesort-
er giver en øl i en smuk balance. Jeg håber at du vil nyde den uanset 
om du er fan af Arsenal eller ej.



Kun i Entusiasten og Eksperten

Krenkerup Bryggeri | Sakskøbing

STOUT

Stout | 5 % | 50 CL

Hvis jeg siger stout, så tænker du nok sort og intens. Men Krenkerups 
Stout er lidt anderledes. Den er stadig sort, men den er lettere i sma-
gen, og har en lavere alkoholprocent end mange andre stouts. Det 
giver en fyldig og balanceret øl. Øllen vandt i øvrigt en guldmedalje 
ved European Beer Star i 2018.

Fanø Bryghus | Fanø
THREE GRACES

Belgian Triple | 8,6 % | 50 CL

Med inspiration i Belgien og landets bryggerier, har Fanø Bryghus 
skabt Three Graces som i følge dem selv er mange ting. Den er 
aggresiv og blød, letdrikkelig og kompleks. Der er lette noter af banan 
og et strejf af den velkendte krydrede belgiske smag.



Kun i Eksperten

Ugly Duck | Nørre Aaby

RIO GRANDE BLOOD

Imperial Stout | 12 % | 33 CL

Hvor du fra Krenkerup fik en let stout, får du nu en såkaldt dessert-
stout fra Ugly Duck. Rio Grande Blood er både intens, smagsfuld og 
lækker. Bryggerne har fyldt den med generøse mængder kakao og 
vanilje. Som om det ikke var nok, har den også fået et skud havre og 
laktose, der giver den cremede lækkerhed. Du skal smage øllen efter 
påskefrokosten.

Too Old To Die Young | Sønderborg

HIGH SCHOOL REUNION

Frugtig Hvedeøl | 5 % | 33 CL

Tyskland har en stærk og velkendt tradition for at skabe fremragende 
hvedeøl. Denne tradition har Too Old To Die Young i Sønderborg 
taget til sig, og givet den deres eget udtryk. High School Reunion er 
stadig brygget på hvede, men den har fået tilsat humle og en god 
mængde hindbær og appelsinsaft. Alt i alt en frisk, frugtig og letdrik-
kelig øl, perfekt til de smukke forårsdage.



Smag mere i næste måned...


