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Godt Nytår...

... og velkommen til 2023. Jeg håber, at du har haft en god jul, juleferie (hvis du 
har været så heldig) og en god nytårsaften. For mit vedkommende har december 
måned været fyldt med hyggelige stunder med venner og familie, masser af mad 
og dejlige juleøl. 

Det ville være oplagt at lave januar boxen til en mørk-øls-box, fordi det er jo den 
mørke tid osv. Men jeg har valgt at gå en lidt anden vej - Bare rolig, der er stadig 
mørke øl i kassen. Med udgangspunkt i at vi nok allesammen har fået lidt for meget 
mad og lidt for tunge juleøl, har jeg valgt at bruge denne måned til en slags detox, 
for nu at bruge et fint ord. 

Denne måneds kasse starter derfor med en Gose, som er en syrlig øl med lidt hav-
salt og i dette tilfælde en stor mængde hindbærpure tilsat. Du vil også finde en lys 
saison, der byder på lidt mere kant end en klassisk pilsner. Der er også en ganske 
anonym øl, brygget med tanke på, at du selv skal gætte hvilken slags øl det er.  Jeg 
har også valgt at udfordre jer på ekspert abonnementet lidt med en dejlig Rauch 
Bier fra Bad Seed Brewing. 

Af de sorte øl, har jeg udvalgt en god blanding. Du vil stifte bekendtskab med 
en øl inspireret af den vietnamesiske iskaffe, en klassiker fra Amager Bryghus og 
ikke mindst en dejlig Schwarzbier, som ligner en stout, men skal ses som et lettere 
modspil til stouten. 

God fornøjelse.

Lasse Marc Jensen
Craft Makers Collective



I alle abonnementer

Ugly Duck | Nørre Aaby

VINYL SNOB 
(RASPBERRY EDITION)

Gose | 4,2 %

Vi starter hos Ugly Duck med en øl, man vel godt kan kalde en form 
for ganerenser efter december måned. Vinyl Snob er en syrlig øl med 
en seriøs mængde hindbærpure. Øllen er nøje tilsmagt med havsalt, 
der giver den syrlige smag et modspil.

Midtfyns Bryghus | Årslev

SAISON

Saison | 4,5 %

Vi forsætter med en Saison, en type, som du måske kan huske fra 
tidligere måneder. Saisonen minder om en pilsner, men med en anelse 
mere kant. Saison fra Midtfyns Bryghus er ingen undtagelse, og en 
dejlig let og læskende specialøl, ovenpå en december måned med for 
meget mad og mørkere øl.

Bad Seed Brewing | Aalborg

GOOD MORNING, 
VIETNAM

Milk Stout | 8,3 %

Det skal ikke kun være lyse og sure øl i januar måned. Nej, der skal 
naturligvis også noget mørkt øl til. Good Morning, Vietnam er kulsort 
og perfekt til en vinteraften. Den er brygget med vietnamesisk kaffe og 
laktose, og på den måde leder smagen tankerne hen på en 
vietnamesisk iskaffe. 



I alle abonnementer

Hornbeer | Kirke Hyllinge

HAPPY HOPPY VIKING

Triple - IPA | 9,3 %

Jeg har fundet en hidsig IPA til dig, en hvor der er skruet godt op for 
bitterheden. Men bare rolig, den er stadig balanceret med dejlige 
florale noter. Den er med i denne januar måned, da jeg synes den er 
en fin modsætning til de juleøl som vi har drukket de seneste måneder.

Bryggeriet Skands | Brøndby

ELMEGADE IPA

IPA | 6,2 %

Denne dejlige IPA er opkaldt efter Ølbaren i Elmegade på Nør-
rebro, og var tilbage i 00’erne en af de første danske IPA’er. Hvor 
den moderne IPA er juicy, frugtig osv. er Elmegade IPA en del af den 
klassiske engelske IPA tradition, hvor øllen stadig er frugtig, men ikke i 
så høj grad som man ser det med de morderne ipa’er - Farven er også 
mørkere. 

Amager Bryghus | Kastrup

SPØRGSMÅLET ?

XXXXXXX | 4,6 %

Kan du gætte hvilken øl dette er? - Denne øl fra Amager Bryghus ser 
lidt anderledes ud, og der er heller ikke nogen beskrivelse eller øltype 
skrevet på. Det er der ikke, fordi du skal smage den, og se om du kan 
gætte hvilken øltype det er. 



Kun i Entusiasten og Eksperten

Anarkist | Odense

BLOODY WEIZEN

Fruity Weizen | 5,2 %

Hvedeøl har i sine forskellige afskygninger altid delt danskerne i to, 
enten elsker du dem, eller også gør du ikke. Med Bloody Weizen 
har Anarkist skabt en hvedeøl der udfordrer traditionerne, og skabt 
en øl til både dem der hader og dem der elsker hvedeøllet. Den er 
brygget som en hvedeøl men tørhumlet som en IPA, og så har det 
fået et solidt skud blodappelsinsaft.

Amager Bryghus | Kastrup

HR. FREDERIKSEN

Imperial Stout | 10,5 %

Januar måneds anden sorte øl, er den kulsorte Imperial Stout Hr. 
Frederiksen fra Amager Bryghus. Oprindeligt skulle den kun have 
været brygget en gang som en hyldest til en god ven af huset. Men 
en stor interesse fra USA, gjorde at de var nødt til at brygge flere, og 
siden har den været en fast del af sortimentet. Hr. Frederiksen var i 
øvrigt også med til at sætte Amager Bryghus på Ratebeer.coms liste 
over top 100 bryghuse i verden. En liste som de igen i år er med på 
for 12. år i træk.



Kun i Eksperten

Bad Seed Brewing | Aalborg

RAUCH BIER

Rauch Bier | 5,8 %

Fredrik fra Bad Seed Brewing har været en tur i det sydtyske, og er 
blevet inspireret af deres legendariske røgede øl. Men hvordan ryger 
man en øl - det gør man sådan set ikke. I stedet bruger man malt der 
er røget over bøgetræ. Dertil kan du lægge almindelig malt, klassike 
tyske humler og lidt karamelt malt. Resultatet er en dejlig elegant øl i 
balance, hvor den krydrede humle giver et dejligt modspil til røgen.

Fur Bryghus | Fur

FUR SCHWARZBIER

Schwarzbier | 5,0 %

Schwarzbier er i glasset kulsort som en stout, men lad ikke farven 
snyde dig, en schwarzbier er nemlig noget andet. Den er undergæret 
og dermed lagret ved lavere temperaturer en en stout. Smagmæssigt 
mødes du af dejlige noter af malt, mørk chokolade og en dejlig 
bitterfrisk finale. 



Smag mere i næste måned...


