
 

Verdens bedste Hard Seltzer skal laves i 
Karlslunde 
Hard Seltzer er et frisk & kalorielet alternativ til vin, aperol spritz, øl, cider 
m.m. 

Lige præcis dét er BRUZ, Danmarks første Hard Seltzer, brygget naturligt fra bunden. 
BRUZ Hard Seltzer er brusende velsmag på flaske, men med langt færre kalorier end 
førnævnte. Alkohol procenten er 4% og der er 0 kulhydrater. BRUZ Hard Seltzer er 
desuden økologisk, glutenfri og vegansk. 
BRUZ brygges i Danmark af gode råvarer og er helt uden E-numre, kunstige søde- og 
tilsætningsstoffer.


2021 bliver, at dømme efter Carlsberg og andre store spillere på drikkevare-markedet, 
året hvor Hard Seltzer gør entre på det danske marked. Men faktisk behøver danske 
livsnydere, der går op i hvor mange kalorier og kulhydrater de putter i kroppen, slet ikke 
vente. Danske BRUZ har nemlig allerede lanceret den første ægte danske Hard Seltzer 
herhjemme. Ambitionen er, at skabe verdens bedste Hard Seltzer.


BRUZ Hard Seltzer har således flere trumfer i ærmet. Udover den dejlige smag, der er let 
syrlig og tør, er en BRUZ nemlig ekstrem kalorielet og uden kulhydrater. BRUZ indeholder 
kun 92 kJ / 22 kalorier pr 100 ml. Det er knap halvdelen af en almindelig øl og kun ca 
1/3 af rosé- og hvidvin.


Smagen er frisk og læskende, let syrlig og tør. Og eftersmagen er hverken tung som øl 
eller klistret som Breezers og Cider. Og altså langt mere kalorielet end vin, aperol spritz, 
champagne og alle de andre fristelser! 

“Vi brygger den helt fra bunden på et dansk mikrobryggeri. Kun på den måde kan vi stå 
inde for den smag og kvalitet vi vil være kendt for. Vi ser nogle gange folk, der rynker lidt 
på næsen, når de hører vores USP’er; kalorielet, ingen kulhydrater, økologisk, vegansk og 
så videre. Men rynkerne bliver afløst af overraskelse når de først har smagt vores BRUZ” 
fortæller Thomas Brixen, den ene co-founder i BRUZ. “Når vi siger, at vi vil lave den 
bedste Hard Seltzer, skal BRUZ naturligvis smage fantastisk!”, fortæller han. 


Ambitionerne er store hos BRUZ, der har hjemme i Karlslunde, men lige som mange 
andre virksomheder har Covid-19 sat en kæp i hjulet for den sommer-lancering, de to 
iværksættere havde sat sig op til. “Den første levering blev rykket fra april til september, 
hvorfor vi først lige er startet med at sælge BRUZ og udbygge vores forhandler-net. Men 
vi mærker helt klart at interessen er stor – især efter en smagsprøve” fortæller Klavs 
Thorbek, den anden co-founder i BRUZ, med et smil.


Med den enorme succes Hard Seltzer nyder på det amerikanske marked, er det 
naturligvis kun et spørgsmål om tid, før de store bryggerier kommer på banen også i 
Danmark. Og efter alt at dømme, sker det altså til næste år. BRUZ-stifterne ser dog med 

https://www.google.com/search?q=aperol+spritz&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjI1-atgsbrAhWKlosKHTCNAW0QkeECKAB6BAgPECo


sindsro på bryggeri-kæmpens indtog på det danske Hard Seltzer-marked. “Netop til at 
forklare danskerne hvad en Hard Seltzer egentlig er, dér har Carlsberg bare nogle 
muligheder og muskler vi kun kan drømme om”, udtaler Klavs Thorbek. 


Den første BRUZ Hard Seltzer har en delikat, let syrlig smag af hyldeblomst & lime. De 
næste smag-varianter ligger klar, men hvornår de finder vej til markedet kan de to Hard 
Seltzer bryggere ikke løfte sløret for endnu.  

BRUZ Hard Seltzer henvender sig blandt andet til et publikum, der:

✓ Elsker en god fest OG en god figur

✓ Elsker friskhed og lette bobler

✓ Ikke går på kompromis med kvaliteten

✓ Går op i fit & sund livsstil

✓ Savner vegansk og/eller glutenfrie alternativer


Fakta om BRUZ Hard Seltzer: 

• 4,0% alkohol

• 92 kJ / 22 kalorier pr. 100 ml

• 0 kulhydrater 
• Økologisk, Vegansk, Glutenfri

• Frisk smag af hyldeblomst og lime

• Naturlig brygget i Danmark


BRUZ bliver i første omgang solgt via bruz.dk samt i udvalgte specialbutikker, 
restauranter, caféer og barer.


For mere information om BRUZ henvises til bruz.dk eller ret henvendelse til hello@bruz.dk 
/ 5373 2018.
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