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Ledare

Framgångsrik vår för Sällskapet Malte
Sedan förra Humlebladet kom ut har
Sällskapet Malte
medverkat i flera olika
evenemang under
vårkanten.
Malmö Beer Week
blev ett uppskattat
inslag i staden. Vi hade nästan fyrtio
evenemang som pågick under veckan och
Malmö Öl- & Whiskyfestival fick avsluta
det hela med bravur.
Ett exempel som jag vill lyfta högt är
att några av de krogar som medverkade
fick en bredare publik både under och
efter Malmö Beer Week. Själva evenemanget lockade nya kunder som upptäck-

te nya favoritställen med bra öl och mat.
Detta är vad vi i Sällskapet Malte arbetar
för: att utöka intresset för bra öl och att
hjälpa till att föra fram de krogar som har
samma tankesätt som föreningen.
Nästa år blir det förhoppningsvis fler
aktiviteter och vi står idag i startgroparna
för att börja planeringen inför kommande
år. En av funderingarna går mot att utöka
samarbetet med andra städer runtomkring Malmö. Lite smygstartade vi redan
i år med Lund via vårt samarbete med
Brewclub. Vi hoppas även att involvera
fler bryggerier i olika aktiviteter.
I maj höll vi även den åttonde öltipspromenaden i Malmö med tio deltagande
pubar. Återigen blev det en markant

ökning av antalet ”tipsare” som promenerade runt. Hela 411 personer lämnade in
sin blankett vilket nästan är en fördubbling från förra året. Som vanligt var det
fint väder och det värmer i hjärtat när
man ser alltifrån små till stora sällskap
som går runt på gatorna i Malmö med
sin tipsblankett och karta och diskuterar
olika typer av öl. Och inte minst märks
den glädje och nyfikenhet för öl detta
evenemang ger alla som deltar.
Våra Maltepubar som äger rum första
fredagen i varje månad på en pub med bra
ölutbud i Malmö fortsätter som vanligt.
Jag hoppas vi ses där eller på kommande
aktiviteter i höst.
lisa snellström
ordförande i sällskapet malte

Stort ölsortiment i mysig retromiljö
Öppet:
Ons – Tor: 17.00-24.00
Fre – Lör: 17.00-01.00

Välkommen till Beer Ditch, ditt vardagsrum.
Nobelvägen 24
www.beerditch.com

Vi finns på Facebook och Instagram
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godeølsteder .dk är en
app som visar de bästa
ölställena i Danmark.
Man anger hur många
kilometer från ens position ställena maximalt
ska ligga och så visas
en översikt av pubar i
närheten.
danske ölentusiaster

har röstat fram årets
ölnyhet 2015. Cool
Charlie Porter från
Hornbeer vann kategorin

Kort om öl

öl
från Brekeriet i Landskrona på Systembolaget.
Brillant släpptes i maj
i butikerna i Landskrona, Väla i
Helsingborg samt
två i Malmö.
Brekeriet lämnade bolaget för
två år sedan. 70
procent av deras
öl går på export
till 17 olika länder.

i våras återkom

under sex procent. Midtfyns
Bryghus vann kategorin över
sex procent med sin Russian
Imperial Stout.
(Alt om København) har utsett Taphouse, som
ligger på Lavendelstræde nära
Rådhuspladsen, till stadens
bästa ölupplevelse 2016.

har
ansökt hos City of London
om tillstånd att få genomföra vigslar i puben Lamb
Tavern.

pubkedjan young’s

sajten aok .dk

den 23 juni
öppnandet av sin nya fatlagringshall, restaurang och bar
på Refshaleøen i Köpenhamn.
Mikkeller Barrel Room heter
stället där man ska fatlagra öl
på träfat. Under sommaren är
det öppet på helgerna och den
stora invigningen sker 2017.

mikkeller firade

mikkellers bottle shop finns
nu i Torvehallerne. Den gamla
shoppen på Stefansgade är numera ”Koelschip”, en bar som
endast har suröl.

i London ägs numera av japanska
Asahi.

bryggeriet meantime

har utsetts
till årets pub i norra London av camra – Campaign for Real Ale. Puben,
som ligger nära Euston
Station, har upp emot 16
real ales och de flesta av
dem serveras direkt från
faten. Bree Louise hotas av rivning i samband med att en ny
järnvägslinje ska byggas.

the bree louise

Gästerna på puben Chequers
Inn norr om London blev
förvånade i våras när skådespelaren Matt Damon kom in på
puben. Han drack fyra pints
Guinness och pratade med
pubbesökarna innan han åkte
vidare till flygplatsen i Luton.
Stamgästerna tyckte att det var
synd att han inte provade en av
de många real ales som puben
erbjuder.

Gillar du öl, trevliga människor och
vill vidga dina pub- och smakvyer?

Då är sällskapet Malte
föreningen för dig
Vi är 700 skånska ölälskare som vill bli fler. Gå in på www.
sallskapetmalte.net och läs mer om oss. Här kan du också
anmäla dig som medlem.

Välkommen!
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innan
termometern uppfanns, stoppade bryggarna ned tummen
i vörten för att avgöra om
temperaturen var rätt för att
tillsätta jästen. Därifrån kommer uttrycket tumregel.

för länge sedan,

Humlebladet är huvudorgan för
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Omslag: Nicolai Gyllström, Råå
Bryggeri
Fotograf: Per Lindholm

3

BRYGG DIN
EGEN ÖL
HUMLEGÅRDENS EKOLAGER har allt du behöver för
att börja brygga god öl. Vi har utrustning och råvaror
för hembryggare och mikrobryggerier. Ta del av vårt
stora utbud på www.humle.se.
Bryggverk från tyska Braumeister finns i storlekar
från 10 liter upp till 500 liter. Vi säljer också andra
bryggverk som Grainfather, Brewster och BrauEule.

BRYGGUTRUSTNING OCH RÅVAROR
Humlegårdens Ekolager är ett familjeföretag som grundades 1992. Vår affärsidé är idag, liksom då, att
erbjuda råvaror och utrustning av hög kvalitet. Vi levererar snabbt och finns alltid till hands.

BRYGGUTRUSTNING

VIN, CIDER OCH MJÖD

BÖCKER OCH TIDNINGAR

Öl kan bryggas på lika många sätt
som det kan smaka. Vi har utrustning
för dig som vill komma igång enkelt
och alla tillbehör för att utvecklas.

Om du uppskattar andra goda drycker
så blir ett besök hos oss en trevlig
överaskning. Vi har det mesta för att
jäsa vin, cider, mjöd och rosta kaffe.

Bland våra böcker och tidningar
hittar du både klassiker och det allra
senaste. Lär dig mer om öltillverkning
och vin eller hitta inspiration.

MALT

HUMLE

JÄST

Vi har malt för att brygga alla typer av
öl. Allt från pilsnermalt, vetemalt till
karamellmalt och rostad malt. Totalt
har vi över 100 maltsorter.

I vår humlekyl samsas nya populära
humlesorter som Citra och Amarillo
med klassiker som Tettnanger och
Fuggle. Här finns över 80 olika sorter.

Hos oss kan du välja på fler än 200
olika jästsorter. Vi har gamla favoriter
och alltid något nytt och intressant att
prova för att jäsa öl, vin eller cider.

SM I HEMBRYGGD ÖL I MALMÖ
Vi vill passa på att gratulera alla vinnare i SM och tacka alla som hjälpte till under tävlingen. Som en av
huvudsponsorerna var vi på plats och visade upp ett urval av vårt sortiment. Flera av våra medarbetare var
med och tävlade och belönades med sammanlagt åtta medaljer. Hoppas att vi ses på SM 2017.

Bergkällavägen 28 • 192 79 Sollentuna
info@humle.se
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I svenska hembryggares tjänst sedan 1992

www.humle.se
humlebladet #1:2016

Ölkamp

Brewski vann
s aget om Ölesund
Slaget om bästa bryggeri vid Öresund lockade 45 deltagare till Limhamns Folkets hus den 4
maj. Öresund Beer Battle var namnet på Malteprovningen som bjöd på tre aktuella bryggerier längs vår sida av Öresund.
De tre vi hade
bjudit in är bryggerier som redan
är, och som vi
tror kommer att
fortsätta vara
aktuella i framtiden. Brewski från
Helsingborg är
sedan de startade
2014 eftertraktade på både ölställen och Systembolaget. Brekeriet
startade 2012 i
Djurslöv, men finns nu i Landskrona i
Weibulls gamla lokaler. Och från Malmö
Hyllie Bryggeri, alldeles nytt från 2015 och
det minsta av de tre. Två av bryggerierna,
Brewski och Hyllie, hade representanter
närvarande vid provningen.
Först ut var Brekeriet med Funkstarter,

5 procent, och Saison 6,5 procent, två av
de tre öl som de förr hade på Systembolaget
tillsammans med Brillant, 5,5 procent,
som återlanserats i maj på bolaget. De kan
nu brygga dessa öl utan syrlighet på bryggeriet i Landskrona.
Sen var det Brewskis tur. De representerades av Fredrik Fölster från bryggeriet och
deras två öl var Passionfeber IPA, 7 procent, och Mangofeber DIPA, 8 procent.
Båda ölen finns i ordinarie sortimentet hos
Systembolaget.
Sist ut var Hyllie Bryggeri och från
bryggeriet kom bryggaren själv, Michael
Nathhorst, men även Thorsten Ekne från
puben Beer Ditch. De hade med sig två öl
på fat: en färsk dipa som bara serverats på
festivalen i Göteborg och Double Nitro
Stout som bara funnits på festivalen i
Växjö. Hyllie är i särklass minst med ett
20 liters bryggverk i garaget, men har ett
större på gång.

Nå, hur gick det i kampen? Olika öl från
väldigt olika bryggerier, så det handlar bara
om vad besökarna tyckte om dem just då.
Så här blev resultatet:
1. Passionsfeber ipa
2. Hyllie dipa
3. Double Nitro Stout
4. Mangofeber dipa
5. Brekeriet Saison
6. Brekeriet Funkstarter
Inte så förvånande att Brekeriet kom
sist. Deras ölstil kommer tillkorta mot så
smakstarka öl. Men jag blev förvånad över
vinnaren, den var förvånansvärt bra, bättre
än jag minns den. Jag hade trott att Hyllie
skulle vinna.

Läs mer om bryggerierna:
Brewski: http://brewskibrew.se
Brekeriet: https://brekeriet.wordpress.com
Hyllie: www.hylliebryggeri.se

text: peter persson

Vill du skriva i Humlebladet?
Vi tar tacksamt emot artiklar (och gärna bilder) om öl i Skåne och Danmark, eller dina
upplevelser från resor i spännande ölländer. Du behöver inte vara Nobelpristagare i litteratur för att skriva i Humlebladet. Vi redigerar och fixar till din text så att den passar in i
tidningen. Hör av dig!
Skicka text och bild till humlebladet@sallskapetmalte.net
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En fantastisk
Påskhelgen hade inte hunnit passera förrän det var
dags för världshistoriens första Malmö Beer Week.
Under vecka 13 hade Sällskapet Malte tillsammans
med bryggerier, importörer och krogar i Malmö lyckats
samla närmare 40 evenemang i ölets tecken.

Ölveckan inleddes den 28 mars och
schemat innehöll varierande aktiviteter.
Allt från tap takeovers och ölmiddagar till
världspremiärer och öl- och ostprovningar.
Det fanns helt enkelt någonting för alla
att sysselsätta sig med. Om du missade
Malmö Beer Week i år så misströsta inte;
veckan kommer tillbaka även nästa år.

Världspremiärer och Beer Maker’s
Dinner med Minus -1
Under måndagkvällen samlades de lokala
bryggarna från Minus-1 på The Bishop’s
Arms, Gustav Adolfs Torg tillsammans
med ölintresserade gäster. Det serverades
öl från bland annat Hasse Fasan, Ölofsson
Brewing och Kapusta Brewing som kompletterades med sex små maträtter.

PopBack Bar – Huskarls Hem – en
vikingainspirerad krog
Under Malmö Beer Week återuppstod puben Peas & Honey i en ny skepnad. Mat,
dryck, inredning och personalens klädsel
inspirerades av vikingatider samtidigt
som det bland annat serverades mjöd från
Mjödhamnen.

Nerdbrewings lanseringsfest
Vad som kunde ha varit vilken tisdag som
helst på Bishop’s Arms, Gustav Adolfs
Torg, blev något helt annat. Nerdbrewing
serverade framför allt olika varianter av sin
Imperial Stout: Else If. Redan vid evenemangsstart var det fullt med förväntansfulla öldrickare i baren. Bryggarna Hannes
6

och Karin minglade glatt med besökarna
och bara efter en timme var två av de tio
medhavda ölen slut.

Bøsk, en ny skånsk öltyp
Släppet av den skånska saisonen Bøsk,
bryggd av de fyra skånska bryggerierna
Brewski, Remmarlövs Gårdsbryggeri, Brekeriet och Malmö Brewing blev en succé.
Ett öl bryggt med kärlek och kryddat med
snapsen Skåne hade det sagts. Det visade
sig vara framför allt malört som stod för
dessa skånska kryddor. Bryggarna var på
plats och minglade samtidigt som glasen
fylldes med deras öl. Ölet då? Jo, det fick
ett väldigt positivt mottagande.

Bremiär! med Brekeriet
Vad tror ni händer när Brekeriet bjuds in
för att servera öl på Bishop’s Arms, Gustav
Adolfs Torg? Självklart blir det surt både
högt och lågt. Bröderna Ek, som äger
bryggeriet, njöt av stämningen samtidigt
som nästan tio av deras olika öl fanns på
fat samt ännu fler på flaska.

Ölälskarens middag
Onsdagskvällen på Syltan Kök & Bar förgylldes med öl från bland annat Monkish,
Ballast point och Oersoep, drycken hade
kombinerats med maträtter från köket. En
liten och intim tillställning som besökarna
höjde till skyarna.

Hönsinge Hantwerksbryggeri
på Sås & Krås

Möt bryggaren – Brewski besöker
Beer Ditch

Innanför dörren på Sås & Krås stod två
glada bryggare och tog emot besökarna.
Med sig hade de förutom två fatöl även
fyra öl på flaska som fick positivt mottagande. Sås & Krås bjöd på tilltugg till
drycken och bland de olika alternativen
fanns det något som passade alla.

När Marcus och Fredrik från Brewski var
på plats på Beer Ditch och berättade om
sina öl var det fullt till bristningsgränsen
i lokalerna vid Falsterboplan. Totalt hade
de tagit med sig fem av sina öl på fat som
serverades hela kvällen samtidigt som de
berättade om ölen till de nyfikna besökarnas stora glädje.

Danish invasion
Malmö Brewing Co & Taproom lät sex
danska bryggerier ta över 24 av kranarna i
baren, flera av dessa kom från Ølkollektivet som ger talangfulla bryggare möjlighet
att få brygga sitt öl i större skala. Bryggarna fanns på plats på svensk mark och
minglade med nyfikna besökare som ville
veta mer om ölen.

Beer Studio på Tröls
Från Umeå i norr till Nya Tröls Bar &
Restaurang i söder hade en avslappnad
Darren från Beer Studio tagit sig för att
mingla med besökarna. Han hade fått
med sig sex olika öl som serverades i baren
som precis som vanligt var välbesökt.
humlebladet #1:2016

Promenad

vecka i ölets tecken
Fem rätter, tio bryggerier
På Söder om Småland fanns det under
torsdagskvällen gott om mat och dryck,
bland annat öl från svenska bryggerier som
Beerbliotek och Nausta bryggeri, liksom
internationellt kända Cantillon och Garage
Project. Till ölen fanns flera kvalitativa
maträtter som passade dryckerna.

Magic Rock and The Kernel
Det var många av Malmö Brewing Co och
Taprooms 42 kranar som under kvällen
bestod av öl från Magic Rock och The
Kernel. Det fanns många godsaker att välja
mellan vilket gjorde att det fanns något för
alla smaker.

Smygläsning av c/o Hops
Till Grand Öl & Mat hade tidningen c/o
Hops tagit sig tillsammans med Sigtuna
Brygghus. Runt om i lokalen satt grupper
av öldrickare och avnjöt en Sigtuna Lager
Organic samtidigt som de bläddrade i
tidningen. Representater från både Sigtuna
Brygghus och c/o Hops minglade med
besökarna för att få en uppfattning om hur
ölet och tidningen togs emot.

Lisa Snellström och Patrik Norrlöf lät sig väl smaka.

Årets skånska ölöppnare
Under Malmö Öl- & Whisky Festival passade Sällskapet Malte och Brewclub i Lund
på att dela ut det nyinstiftade priser ”Årets
skånska ölöppnare 2016” till en person som
utmärkt sig genom att gynna ölkulturen i
Skåne. Under hösten 2015 var det möjligt
att nominera kanidater till priset. Ur denna
lista valdes tre finalister ut och det var
sedan möjligt att rösta på dessa. Vinnare
av det finfina priset blev till slut Thorsten
Ekne från Beer Ditch för sitt otroliga engagemang inom Malmös ölscen.

Efterfesten för Malmö Öl& Whiskyfestival
Som avslutning på Malmö Öl- & Whishumlebladet #1:2016

kyfestival minglade både kända och
okända ölpersonligheter på övervåningen
på Malmö Brewing Co & Taproom in på
småtimmarna. Det var en härlig stämning

och skratten avlöste varandra efter en väl
genomförd mässa.

text: marcus etéus och lennart sandberg

foto: jonas carlsson stroh
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Bryggverk
Automatisk ölbryggning!

Den här maskinen fixar nästan allt när du gör öl från
grunden med malt, humle, jäst och vatten. Allt krångel
borta, bara det roliga kvar!

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Byggd i rostfritt kvalitetsstål SS304
Rostfritt lock
Rostfria kraftiga handtag, kan lyftas även full!
Rostfri kylspiral för snabb nerkylning
Rostfritt Bazooka-filter
Rostfri innerkorg för upp till hela 9kg malt
Silikonslangar för all vätsketransport
Borstfri 6W cirkulationspump
Tillåter (manuell) stegmäskning
Inbyggda rostfria värmeelement
Hela 2.5kW effekt som max
Effekten kan ställas in via displayen
Temperaturen kan ställas in via displayen +/- 1°C
Hela 30L bruttovolym (för max ca 25L öl)
Tiden kan ställas in via displayen
Displayen visar temperaturen även under kylningen
Automatiskt stopp vid överhettning
12 månaders fabriksgaranti

NU 3995:-

Begränsat antal till detta intro-pris,
ordinarie pris är 4495:-.

Bergsgatan 9, Malmö, tel 040-232040
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Råå Bryggeri
storsatsar direkt
I slutet av 2015 stod Helsingborgs
tredje kommersiella bryggeri
klart. Och det är ingen liten satsning som gjorts av Råå Bryggeri:
kapacitet finns för att brygga 1,5
miljoner liter per år.
Bryggeriet ligger söder om centrum i ett
område med lätt industri och företag,
bara ett stenkast från det egentliga Råå
med sin strand och camping, fiskeläge och
småbåtshamn.
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– Jag hade sett lokalen under mina joggingrundor. Den är stor, har rejäl takhöjd
och den är ren och hygienisk, modern med
gott om plats. Nackdelen att den ligger
lite avsides för besökare, berättar Nicolai
Gyllström när han välkomnar Humlebladets reporter.
Bakom Råå Bryggeri finns fem delägare.
En av dem är Nicolai som grundade bryggeriet och nu brygger ölen och sköter det
mesta operativa arbetet.
Hans bakgrund finns i dagligvaruhandeln och livsmedels- och
dryckesbranscherna: bland
annat på Systembolaget och hos
importörer av kvalitetsviner.
Han började hobbybrygga öl
hemma år 2012 och skaffade
en Braumeister. Han läste all
litteratur om öl som han kunde
hitta. En utbildning till bryg-

gare på Skandinaviska Bryggarskolan i
Köpenhamn lockade och han läste den
på distans samtidigt som han fortsatte sitt
vanliga jobb. Praktik fick Nicolai på Höganäs Bryggeri och Helsingborgs Bryggeri.

Inget för ölnördar
Tanken på att starta ett eget bryggeri växte
och Nicolai skrev en affärsplan 2014.
En lokal affärsman deltog samma år i en
ölprovning som Nicolai höll i Helsingborg
och blev intresserad av planerna på ett
bryggeri.
– Jag behövde delägare men ville ha rätt
personer; inte ölnördar eller riskkapitalister. Filosofin bakom bryggeriet är att
det inte ska vara ett ”ölnördsprojekt” eller
ännu ett mikrobryggeri. Vi drivs av kärlek
till öl och konsumenterna, men också en
lika stor del kommersialism.
– Vi riktar oss mot vanligt folk som

humlebladet #1:2016

Nytt bryggeri

dricker ljus lager och vill prova något annat i första hand, inte ölnördar. Man ska
känna igen sig i smakerna i våra öl, men få
en liten upplevelse också.
Själv dricker Nicolai alla slags nya öl
han kan hitta, men gillar suröl och öl med
konstiga smaksättningar minst.
Helsingborg har nu tre kommersiella
bryggerier, men Nicolai ser inte de andra
som konkurrenter.
– Inte alls, vi känner varandra väl och
strävar mot samma mål. Det är viktigt att
hålla ihop. De stora bryggerierna är våra
konkurrenter. Konsumenterna får välja
vilket öl de vill dricka.

Fyra fasta öl
I sitt fasta sortiment har Råå fyra öl: Lager
(tjeckisk humle och lite usa-humle), Pale
Ale (europeisk och brittisk humle), Black
(mörk ale med viss rökighet) och Halfway
to Bombay (fruktig och välhumlad ale,
men inte ipa-besk). Dessutom kommer
man att producera fyra fem säsongsöl.

”

Det är inte enkelt
att hitta ekologisk
humle, för en IPA
hittar jag ingen.

Namnet Råå är förstås hämtat från byn
och fiskeläget söder om Helsingborg, men
syftar även på den renhet i ölen som bryggeriet framhåller. Alla öl är ekocertifierade
och innehåller inga tillsatser.
– Det är inte enkelt att hitta ekologisk
humle, för en ipa hittar jag ingen.
Ölen levereras till cirka 25 krogar, de
flesta av dem ligger i Helsingborg och det
är nästan bara flaskor som gäller. Man vill
hellre synas på hyllorna än på fatkranen.
– Vi vill gärna finnas på ställen som
har bra mat och vin så att vi kan vara ett
alternativ som matdryck.
humlebladet #1:2016

Nicolai Gyllström i Råå Bryggeris lokaler.

Stor kapacitet
Bryggverket är stort och har tillverkats av
zip Technologies i Ungern. Tio personer
kom därifrån och satt ihop det under sex
veckor. Råå har också en egen maltsilo.
I dagsläget bryggs det 2000 liter åt
gången och med nuvarande lagertankar
kan man producera 300 000 liter per år.
Med fler tankar kan årsproduktionen nå
1,5 miljoner liter.
– Vi har goda möjligheter att expandera

och sälja öl på hela svenska marknaden och
även internationellt. Vi kan också brygga åt
andra bryggerier.
Planerna framåt innehåller att anställa
en bryggare så att Nicolai kan ägna mer tid
åt försäljning och utveckling, men även att
ordna provsmakningar och studiebesök i
bryggeriet. Dessutom vill han ta fram ett
välsmakande alkoholfritt öl.

text och foto: per lindholm

11

MALMO
BREWING CO
E S T. 2 0 1 0 - S W E D E N

&TAPROOM

ÖPPETTIDER
MÅN - TOR 16.00 - 24.00
FRE
16.00 - 03.00
LÖR
12.00 - 03.00

www.malmobrewing.com
+46 (0)40-209685
booking@malmobrewing.com
BERGSGATAN 33

Proudly pioneering the craft beer community
with great food and beer since 2010
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Är de fortfarande lika bra?

Malte provade sina vinnaröl
Som en del av 30-årsfirandet
arrangerade Sällskapet Malte den
11 mars en provning av nummer
ett-öl. Alltså några av de öl som
på föreningens provningar röstats
fram som vinnare.
Omkring 50 deltagare kom till Limhamns
Folkets Hus för att prova de sex vinnarölen. Provningen leddes av Tony Abramo
och Per Lindholm som båda har ett långt
förflutet i föreningen. Per är en av dem som
varit med sedan tidigt 1990-tal och han
gjorde en personlig reflektion över Maltes
utveckling från starten och fram till idag.
Tony presenterade ölen, som var följande:
• Mikkeller: American Dream
• Electric Nurse: DIPA
• Liefmans: Goudenband
• Solobryggeriet: Möllan Porter
• Baladin: Noel Café
• Westvleteren: 12

En hembrygd vinnare
American Dream från Mikkeller är ett lageröl på 4,6 procent, som drömmer om att
vara en ipa. Därav namnet. Den bryggs i
Belgien av De Proef. Ölet vann provningen
av öl och ost som Malte genomförde 2013.
Electric Nurse DIPA har sitt namn
ifrån yrkena som samboparet bakom
fantombryggeriet har: elektriker respektive
sjuksköterska. De startade med öl 2012 och
brygger på Dugges och Slottskällan. dipa
håller åtta procent och har stora mänger
amerikansk humle som vägs upp av en stor
maltkropp. Ölet vann Maltes provning
stora mot lilla London i mars 2014.
Liefmans Goudenband bryggs i staden
Oudenaarde som har en speciell mikroflora
som passar till fruktöl. Liefmans började
brygga på 1600-talet och finns kvar i
samma byggnad. Goudenband är på åtta
humlebladet #1:2016

procent och
vann Belgienprovningen
2009.
Möllan Porter är bryggd
av Maltes vice
ordförande
Jonas Carlsson Stroh, vars
hemmabryggande benämns
Solobryggeriet.
Ölet vann Maltes hembrygdsfestival 2011.
Det italienska bryggeriet Baladin har fått sitt namn
från gycklare som följde med en fransk
cirkus som stannade till i byn Piozzo där
bryggaren Teo Musso växte upp. 2009
startade han Baladin och han har numera
även hotellverksamhet och barer i New
York och Marocko. Noel Café var från början ett julöl men heter nu Leon och finns
året runt. Vi provade Noel som bryggts
sommaren 2013 för att bli det årets julöl.
Noel Café har nio procent alkohol och
vann provningen Italien mot Japan i maj
2014.
Westvleteren 12 bryggs av trappistmunkar i klostret Saint Sixtus. Det är ett av
världens mest mytomspunna öl och anses
av många vara världens bästa. Ingenting
i smaken skvallrar om den höga alkoholhalten 10,2 procent. Westvleteren 12 vann
trappistprovningen 2004 och favoritprovningen 2006.

Maltes historia
Mellan avsmakningen av ölen berättade
Per om Maltes historia och utveckling.
I föreningens barndom var utbudet av

öl starkt
begränsat
på Systembolaget och man
fick nöja sig med att
testa
dansk pilsner och svenska ”mellanöl”. På
Maltes årsmöte 1991 serverades Pripps Blå
som fatöl, men utvecklingen gick snabbt
framåt och föreningen har sedan dess hållit
provningar med alla tänkbara öltyper från
hantverks- och kvalitetsbryggerier i de
bästa ölländerna.
Den första aleprovningen höll Per år
1992. Då fanns det fem ale på bolaget, alla
var brittiska. Från 1995 kom betydligt fler
intressanta öl då Sverige gick med i eu och
den övre alkoholgränsen för öl i landet
försvann.
Hur gick det då för vinnarölen som
provades? Jo, klassikern Westvleteren
blev röstades återigen fram som bäst i test
med 8,3 poäng. Därefter följde i tur och
ordning Baladin Noel Café, 7,2 poäng,
Electric Nurse dipa, 6,4, Mikkeller American Dream, 6,3, Liefmans Goudenband
6,1 och sist, på sjätte plats, Solobryggeriet
Möllan Porter med 5,8 poäng.
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Det lilla bryggeriet med de stora möjligheterna
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De inlämnde svarsblanketterna rättades samma kväll.

Succé för Maltes öltips
För åttonde året i rad vandrade
deltagarna i Öltipspromenaden
runt bland Malmös bästa ölpubar
på eftermiddagen den 21 maj.
Årets upplaga blev en succé och
den mest besökta hittills.
Totalt lämnades 411 svarsblanketter in och
totalt deltog tio olika krogar i Öltipspromenaden. De krogar som serverade flest
smakprov sålde över 600 stycken.
Tipspromenaden går ut på att gå till
de deltagande pubarna och där smaka på
tävlingsölen, sedan gissa vilka öl det är (på
blanketten anges tre olika alternativ).
Krogarna gjorde allt för att förvirra deltagarna. Mick på Söder om Småland hade
till exempel valt att ta på sig en t-shirt
med Omnipollos logotyp tryckt på magen
eftersom de hade en öl från Omnipollo
med bland svarsalternativen. På Bishop’s
Arms Savoy fanns alla tre svarsalternativen
16

på fat medan Hamnmästaren hade ett av
de felaktiga alternativen på fat bredvid det
rätta svarsalternativet.

Grimsholm, Jonas Arildsson, Joel Gustafsson och Josefine Hägglund.

En ensam vinnare

Det var en brokig blandning av öl som
serverades, vilket var extra roligt. Allt från
tjeckisk pilsner till humlerika ipa, men även
skånskt suröl och lokalproducerat öl bryggt
speciellt för Öltipspromenaden.
Malmö Brewing hade valt att brygga en
begränsad upplaga av en specialversion av
deras Pedro, det blev en öl som smaksatts
med guarana, som endast fanns i 300
smakprov.
Bishop’s Arms Gustav serverade RLGK
10517 Celebration Stout från All in Brewing, som är bryggt som ett jubileumsöl
till Ronny Karlsson, en av de svenskar
som betygsatt flest öl på RateBeer. Tydliga
toner av kaffe och vanilj gjorde den till ett
uppskattat inslag för att bredda variationen av öl under Öltipspromenaden.

På flera av de deltagande krogarna tog
ölen slut vilket gjorde att tävlingsplanen
fick förändras under dagen; de två krogar
där ölen tog slut först valde vi att ta bort
ur tävlingen då det var alldeles för många
som inte hade möjlighet att besöka dessa.
Övriga åtta krogars öl räknades med i resultatet där vi, när alla tipsblanketter blivit
inlämnade, hade en ensam vinnare.
Kvällen avslutades på Bishop’s Arms
Gustav där vinnarna presenterades och
på ensam förstaplats med åtta rätt hade vi
Elin Nilsson. Hon tilldelades två presentkort på ölprovning hos Sällskapet Malte
eller Brewclub i Lund. Fyra deltagare
lyckades få sju rätt vilket gav dem varsitt
presentkort på en ölprovning: Hedvig

Brokig blandning
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Öltipspromenad

promenad
Nytt för i år var att promenaden med
hjälp av Facebook förenade deltagare som
saknade sällskap. Detta gjorde att Emil och
Roger möttes på Beer Ditch vid öppningsdags och sedan genomförde Öltipsprome-

naden tillsammans.

text och foto: marcus
etéus

Rätt rad
Beer Ditch: 1 (Brekeriet, Blondette)
BrewDog bar: 1 (Brewdog, Dead Pony Club)
Grand Öl & Mat: 1 (Koutske, Pivo 10)
Hamnmästaren: 2 (Malmö Brewing, Pedro pils)
Peas & Honey: 2 (Victory, Prima Pils)
Syltan kök & bar: X (Brouwerij Alvinne, Phi*)
Söder om Småland: 1 (Beerbliotek, Tap Three)
Taproom: X (Malmö Brewing, Pedro Guarana*)
Bishop’s Arms Gustav: 1 (All in brewing, RLGK
10517 Celebration Stout)
Bishop’s Arms Savoy: 2 (Mikkeller, K:rlek vår/
sommar)
*Räknades inte med i resultatet, max antal rätt blev
alltså åtta.
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Ud over øllet tilbyder vi dig alt det,
som Systemet ikke vil / ikke kan /
ikke må tilbyde dig:
Afslappet stemning, blues og
afdæmpet jazz fra de gamle
vinyler, farvebaseret
øltypenavigation - og ikke mindst
vidende & hjælpsomt “staff”.

HEJSAN SVERIGE’S ØLELSKERE
Søger du en oplevelse, når du er
på jagt efter spændende specialøl,
så besøg BarleyWine.

Så “vær velkommen” i
BarleyWine, midt i Københavns
City, 2 minutter fra Strøget,
mellem Nikolaj Kirke og
Holmens Kirke.

VI HAR OVER 400
SPECIALØL, DU KAN
VÆLGE IMELLEM

2 minutter fra Strøget

Åbningstider: hverdage kl. 12 - 18
lørdage kl. 11 - 17
lukket søndage og mandage
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Jan Filipe
Admiralgade 21
1066 København K
Tlf: +45 33 91 93 97
bestil@barleywine.dk
www.barleywine.dk
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Ölresa

Belgiska öl i Budapest
Maltemedlemmen Lars Ahlgren
har besökt Budapest i Ungern och
hittade där en krog i bästa belgiska stil.
I den ungerska huvudstaden, som av
många betraktas som en av världens absolut vackraste, finns sevärdheter, byggnader och otroligt tilltalande platser som
Fishermans Bastion, parlamentsbyggnaden,
slottet, Kedjebron (Lanchid) med sina två
vakande lejon, samt det otroligt flotta och
mysiga Gellertbadet som man absolut inte
får missa när man är på besök.
På adressen Apor Peter utca 1 ligger
Pater Marcus Belgian Abbey Restaurant.
Ett riktigt eldorado för oss som älskar öl
från Beneluxlandet. Interiört liknar den
ett kloster och här bjuds ett 100-tal olika
belgiska ölsorter.
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Mycket läcker,
mysig och skön miljö,
där man även kan bli
serverad utsökt mat.
Restaurangen, som
även har bra priser på
allt som inmundigas,
är definitivt värd ett
besök när man är i
Budapest.
Inte alls långt från
detta mycket trevliga
och välskötta mat- och
ölställe finns familjära
Carlton Hotel med fint
inredda rum samt vänlig och tillmötesgående personal. Med bara några få meters
gångavstånd mellan dessa båda näringsställen kan man få två fantastiska upplevelser

under vistelsen i staden, dock med ett extra
plus för restaurangen.

text: lars ahlgren

foto: gabriella ocsko
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