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Glædelig jul

Den første sne er allerede faldet - og forsvundet igen. Det er på meget kort tid blev-
et meget koldt, og mens jeg skriver dette, er det sådan lidt klassisk dansk vintergråt 
udenfor. Men det er faktisk ligegyldigt, for nu er det December, det er jul, jule-
frokost, juleaften, julemad og en masse hyggelige stunder med familen og venner. 

Du finder i denne måneds kasse en god portion juleøl. Jeg har forsøgt at finde 
nogle juleøl, der stikker lidt ud fra de helt klassiske danske juleøl (dem tænker jeg, 
at du får rigeligt af til julefrokoster osv.). I stedet har jeg fundet nogle belgisk inspir-
erede juleøl med enkelte twists. Du finder f.eks. en “hollandsk”-inspireret Dubbel fra 
Amager Bryghus, eller en moderne belgisk klosterøl fra Syndikatet og Sour Feet. 

Men juleøl er ikke det eneste du kan finde i kassen - du vil (alt afhængigt af 
abonnement) også finde den legendariske Limfjordsporter. Vidste du i øvrigt, at 
den har været under udvikling i 8 år før end brygmesteren var tilfreds? Jeg er
blevet lidt i det nordjyske, og har udover Limfjordsporteren også fundet en for-
friskende sommer IPA, der giver en tiltrængt pause fra de mørkere øl i kassen.

Ved nogle af øllene har jeg forsøgt, at guide dig ift. hvilke julefrokostretter der pas-
ser godt til øllet. Men overordnet set, så har jeg sørget for, at vælge øl der går godt 
til det meste af julefrokostbordet. Hvis du er på ekspert kassen, skal du nok gemme 
Jubilee fra Gamma til efter maden.

Til sidst vil jeg ønske dig og dine nærmeste en glædelig jul og et godt nytår - Jeg 
glæder mig til at sende øl til dig i det nye år.

God fornøjelse.

Lasse Marc Jensen
Craft Makers Collective



I alle abonnementer

Kunstbryggeriet Far & Søn | Svendborg

FRANSK SAISON

Saison | 5 %

Vi starter december måned i det sydfynske, hvor Kunstbryggeriet Far 
& Søn holder til. De har brygget en dejlig Saison, som man gjorde 
det i gamle dage. Den har et dejligt bid fra den anvendte humle, og 
smager fantastisk sammen med julefrokostens fiskeretter.

Det Lille Bryggeri | Ringsted

RUDOLFS JULEDOPING

Belgisk Strong Ale | 8 %

Inspireret af de belgiske øl har René fra Det Lille Bryggeri skabt en 
juleøl med fuld kraft på smagen. Udover en solid mængde mørke 
malte har han også tilsat brun farin som giver øllen en ekstra sødme 
og styrke. 

To Øl | Svinninge

45 DAYS PILSNER

Pilsner | 4,7 %

Nogen gange skal man vente før det bliver rigtig godt. Det har To Øl 
gjort og ladet denne Pilsner lagre i 45 dage - Deraf navnet. Det er en 
klassisk tjekkisk inspireret Pilsner - Præcis som du kender den. Du kan 
nyde den gennem hele julefrokosten, da den med sin milde smag vil 
komplimentere de fleste retter.



I alle abonnementer

Amager Bryghus | Tårnby

DOPPELOP

Dubbel | 7 %

En anden øl type der også går godt til julefrokostens retter er en 
Dubbel. Doppelop er dog en utraditionel Dubbel (læs etiketten på 
dåsen for hele historien). Men bare rolig, den læner sig stadig op ad 
de klassiske Dubbel smage og noter af tørrede mørke frugter.

Herslev Bryghus | Roskilde

GORMS JUL

Rugøl | 6,5 %

Vi skal igen forbi Roskilde, hvor de har brygget en rygøl med jule-
krydderier. Rugen giver øllen en let syre og markant maltsmag, der 
gør øllen perfekt som partner til julefrokostbordet. Den tilsatte anis og 
koriander giver øllen et sidste julespark. 

Sour Feet x Syndikatet | Århus og Randers

JULEMØDET

Dubbel | 6 %

Endnu en utraditionel Dubbel, brygget i smukt samarbejde af Sour 
Feet og Syndikatet efter ønske fra Carsten Bertelsen. Det er mødet 
mellem den traditionelle belgiske klosterøl og de moderne humlede 
øltyper. Forestil dig en klassisk mørk belgisk øl med en velsmagende 
bitterhed fra humlen.



Kun i Entusiasten og Eksperten

Bad Seed Brewing | Aalborg

PELS

West Coast IPA | 5 %

Hos nordjyske Bad Seed Brewing, skal vi have en lille pause fra 
de mørkere juleøl. Pels er nemlig det stik modsatte, den er lys, frisk 
og tør. Naturligvis med behagelige noter af grapefrugt, lime og 
ananas, det er jo en IPA. Den hedder Pels, fordi det er en øl man 
kan pels’ (drikke) mange af.

Thisted Bryghus | Thisted

LIMFJORDSPORTER

Baltisk Porter | 7,9 %

Øllets Gentleman som nogen også kalder Limfjordsporteren, behøver 
nok ikke en større introduktion. Men vidste du, at Thisted Bryghus 
havde rettighederne til øllen i ca. tre år, før den blev lanceret? - Det 
blev i øvrigt vedtaget på et ekstraordinært bestyrelsesmøde med et 
punkt på dagsordenen “Frigivelse af Limfjordsporteren”.



Kun i Eksperten

Gamma Brewing Co. | Herlev

JUBILEE

Imperial Stout | 9 %

Jeg har før kaldt dem humlekongerne fra Herlev og det er de stadig. 
Men hos Gamma brygger de også andet end humlede ølsorter. 
Denne dejligt fyldige Imperial Stout er et godt bud. Jubilee har fået 
tilsat både kakao og kirsebærsaft som giver en større kompleksitet til 
den mørke øl. Nyd den efter julefrokosten og risalamanden.

Nørrebro Bryghus | Nørrebro

STUYKMANN 
WEISSBIER

Weissbier | 5 %

Klassisk nordtysk hvedeøl - Fortolket af Nørrebro Bryghus. Den er 
dejlig gylden i glasset og har en flot hvid skumkrone. Som med mange 
andre klassiske hvedeøl, så har den nogle diskrete noter fra banan 
men med en diskret syre. Stuykmann Weissbier passer godt til de lette 
fiskeretter ved julefrokosten.



Smag mere i næste måned...


