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Vintertid...

Når du modtager denne kasse så er det ikke længe siden, at du satte uret en time 
tilbage, da vi nu er gået ind i den såkaldte vintertid. Men er det så lig mørke, kulde, 
slud og regn, og skal man så kun drikke mørke øl, nu hvor det det er en mørk tid? 
 
Jeg er ikke enig. Derfor finder du i denne måneds kasse kulsorte øl som natten på 
Fanø, men du finder også IPA’er der næsten sender solskin ud gennem etiketten. 
Denne måneds kasse indeholder også de første juleøl, da julefrokosterne rundt 
omkring så småt begynder at starte op. 

Vores fælles ølrejse starter i det nordlige hvor vi bl.a. skal besøge Bad Seed Brew-
ing til et skud solskin og c-vitamin. Hele rejsen slutter på Lolland, hvor vi skal samles 
om lejrbålet med en røgøl.

Er du på eksperten, så har jeg funder en ret special øl fra fynske Ugly Duck. De har 
nemlig brygget en øl med smag af drømmekage, ja du hørte rigtig... Drømmekage.  
 
Til jer alle sammen (og fordi det snart er jul) har jeg sørget for lidt snaps til jule-
frokosten, I vil derfor finde to små flasker på noget af alt det gode akvavit er findes 
herhjemme. Den fra Radius Distillery er destilleret med kaviar - Det giver den lidt 
salte smag. Den anden har ligget på samme fade som Ørbæk Bryggeris Symbios-
tout, hvilket giver både fylde og rundhed til smagen.

God fornøjelse.

Lasse Marc Jensen
Craft Makers Collective



I alle abonnementer

Herslev Bryghus | Roskilde

KASTANJE 
BROWN ALE

Brown Ale | 5,6 %

Hos Herslev har de været på kastanjejagt, men modsat mange fami-
lier, har de i stedet for at lave kastanjedyr, proppet kastanjer i deres 
Brown Ale. Det giver en fantastisk rund, mild og efterårsagtig Brown 
Ale. 

Gamma Brewing | Herlev

SUBORBITAL

Dry Stout | 4,2 %

Suborbital afviger lidt fra de fleste Stouts, den er nemlig lavere på 
alkohol og har en del mindre sødme. Men selvom den kan virke lidt 
tør, er det stadig en fantastisk øl til en efterårsaften. Hvis du nu undrer 
der over hvad en Dry Stout er, så er det samme type som en klassisk 
Guiness.

Thisted Bryghus | Thisted

STRONG ALE

Strong Ale | 7,2 %

Inspireret af gamle brygmetoder, har de hos Thisted Bryghus sæn-
ket en 800 grader varm sten ned i ølurten under brygningen. Det 
gjorde man i øvrigt, fordi man før i tiden bryggede over åben ild i 
egetræstønder. Resultatet er en let karameliseret smag og diskrete 
noter af røg. Denne øl skal du overvejer at servere til julefrokostens 
varme retter.



I alle abonnementer

Godt Bryg | Svendborg

WIENER ØL

Vienna Lager | 4,7 %

Var der nogle der sagde julefrokost? Det tror jeg vist nok der var. 
Wiener Øl er en lys, let drikkelig og læskende lagerøl. Den falder 
i samme kategori som en classic. Du skal derfor nyde den iskold til 
(jule)frokostbordet.

Fanø Bryghus | Fanø

FANØ JULEBRYG

Porter | 7,5 %

Hvor mørke er vinternætterne på Fanø? - Ligeså mørke som denne 
diskret krydrede juleporter. Den er blød, lækker og den diskretea brug 
af julekrydderier får dig hurtigt i julehumør. Nyd den sammen med et 
kraftigt måltid eller en novemberaften.

To Øl | Svinninge

WHIRL DOMINATION

IPA | 6,2 %

Whirl Domination er en frisk og læskende New England IPA fra To Øl. 
Det er faktisk den allerførste øl de bryggede, efter at have åbnet nyt 
bryghus i Svinninge. Den lille dåse er proppet med humle, så meget at 
du vil kunne mærke solens varme selv her i November.



Kun i Entusiasten og Eksperten

Bad Seed Brewing | Aalborg

STOP MAKING SENSE

NEIPA | 6,5 %

På en eller anden måde, så giver denne lækre NEIPA fra Bad Seed 
Brewing bare mening. Den er hazy og gylden i glasset. Noterne er 
af både citrus, kokos, mango, ananas og jeg kunne blive ved. You 
get the point - Den er fed, hazy og tropisk ligesom en NEIPA skal 
være. Den er med i denne måned for at give dig et skud solskin i 
vintermørket.

Krenkerup Bryggeri | Sakskøbing

RAUCH BIER

Rauch Bier | 5,2 %

Rul den røde løber ud, for her kommer en 3-dobbelt guldvinder fra 
Lolland.  Krenkerup Rauch Bier har vundet guld i sin kategori i 2011, 
2020 og 2021 ved European Beer Star. Øllen har en dejlig noter fra 
det bøgetræ som har brændt mens malten her tørret. 



Kun i Eksperten

Flying Couch | København NV

OATIS REDDING

NEIPA | 6,5 %

Endnu en NEIPA, hvorfor nu det? - Jo ser du, når du nu har drukket 
alle de mørke og tunge juleøl, så skal du hive Oatis ud af køleskabet. 
Den er alt hvad de andre øl ikke er. Den er let drikkelig og så er sma-
gen fyldt med tropiske noter. 

Ugly Duck | Nørre Aaby

RIO GRANDE BLOOD
DREAMCAKE EDT.

Imperial Pastry Stout | 12 %

Så er der kage - Nærmere betegnet drømmekage. Rio Grande Blood 
Dreamcake Edt. er Ugly Ducks hyldest til den klassiske kage. Det er 
en krafigt Imperial Stout, hvor de under brygningen har tilføjet både 
laktose og kokos, som giver øllen sødme, fylde og naturligvis en drøm-
mekage smag.



Smag mere i næste måned...


