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Svaneke Bryghus lancerer Danmarks første økologiske alkoholfri julebryg

Julen nærmer sig med hastige skridt, og årets julebryg er allerede i handlen. Som et nyt tiltag
har Svaneke Bryghus i år valgt at brygge en alkoholfri julebryg, som også er økologisk.
Don’t Worry Julebryg er navnet. Det er en mørkebrun ale med fyldig krop og tykt skum.
Duften præges af mørk chokolade, fyrrenåle og citrus, mens en solid base af ristede og
karamelliserede malttyper gør den sødmefuld og humlet på samme tid. Don’t Worry
Julebryg er et oplagt valg til dem, der skal køre hjem, og til dem der lever et aktivt liv, hvor
påvirkning af alkohol vælges fra.
”En alkoholfri julebryg lyder måske i nogens øre selvmodsigende, men ikke desto mindre
oplever vi en stigende efterspørgsel på vores alkoholfri Don’t Worry Pale Ale. Med vores nye
Don’t Worry Julebryg, så vi et hul i markedet og en mulighed for at være firstmover”,
fortæller Daniel Barslund, direktør for Svaneke Bryghus. Vi ved, at julens mange
arrangementer ofte involverer julebryg, så hvorfor ikke brygge en alkoholfri variant til den
voksende målgruppe, der efterspørger alkoholfri øl”.
Brygmester Jan Paul har siden foråret eksperimenteret og leget med den nye alkoholfri
julebryg. ”Jeg elsker at udfordre øllet, og i dette tilfælde skulle jeg knække koden til, hvordan
vores gær vil fungere med de mørke maltsorter, som kendetegner en julebryg. Jeg er stolt af
resultatet, og håber også, at forbrugerne vil tage godt imod den. Her får de i al fald en
alkoholfri julebryg, som efter min mening stadig smager som en god julebryg skal”, forklarer
Jan Paul.
Det er ikke kun hos Svaneke Bryghus, at man oplever en stigende efterspørgsel efter
alkoholfri øl. Ifølge Bryggeriforeningen er efterspørgslen stigende i Danmark. ”Vi ser flere
alkoholfri øl og et øget salg på det danske marked. Den stigende interesse for alkoholfri øl
hænger formentlig sammen med, at flere danskere går op i sundhed og en aktiv livsstil.
Samtidig bliver bryggerne bedre og bedre til at fremstille alkoholfrie øl, som smager rigtigt
godt, og det medvirker naturligvis til at vække forbrugernes lyst til at drikke dem”, siger
Bryggeriforeningens direktør, Niels Hald.
Don’t Worry Julebryg er anden øl i Svaneke Bryghus’ alkoholfri ølserie, som desuden består
af Don’t Worry Pale Ale. Don’t Worry Julebryg er tappet på 14.000 flasker og forhandles i
Kvickly og SuperBrugsen over hele landet samt lokalt i bryggeriets egen restaurant i
hjembyen Svaneke.

For mere information kontakt direktør Daniel Barslund. Mobil 20962888 og mail
db@svanekebryghus.dk.
www.svanekebryghus.dk/dont-worry
Foto vedhæftet. Øvrige fotos kan downloades via www.svanekebryghus.dk/presse

FAKTA


Don’t Worry Julebryg: En mørkebrun ale med fyldig krop og tykt skum. Duften
præges af mørk chokolade, fyrrenåle og citrus. En solid base af ristede og
karamelliserede malttyper bærer en prægnant humlebitterhed, som stammer fra
humletyperne Chinook og Hallertauer. Eftersmagen er sødmefuld og humlet på
samme tid. Overgæret. <0,5% vol.



I 2014 hævede Fødevareministeriet grænsen for hvor meget alkohol, der må være i en
øl, der er mærket ’alkoholfri’. Grænsen blev hævet fra 0,1 procent til 0,5 procent.



Udover Don’t Worry Julebryg brygger Svaneke Bryghus følgende juleøl: Julebryg, Rød
Jul, Julefyr, Julebirk og Christmas Ale. Det samlede salg af juleøl fra Svaneke ligger på
niveau med 2016. Dog er antallet af firmajulegaver steget.



Al øl fra Svaneke Bryghus brygges altid lokalt i Svaneke.



”Fri for” trenden. En stigende trend i Danmark, hvor forbrugerne bevidst vælger fra
f.eks. laktosefri, sukkerfri, alkoholfri etc. Kilde: Fødevaretrends 2017, Landbrug &
Fødevarer dec. 2016.

