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Svaneke Bryghus sender øl over Atlanten
I denne uge sender Svaneke Bryghus sin første container med økologisk alkoholfri øl over Atlanten,
hvilket er den største enkeltstående eksportordre i bryggeriets historie. Ordregiveren er en canadisk
importør i Montreal, som vil sælge økologisk alkoholfri øl fra Svaneke Bryghus til franskcanadierne.
Den første ordre lyder på 17 paller øl svarende til 15.300 flasker. Ordren består af to alkoholfri
varianter – en Pale Ale og en Brown Ale. Pale Alen er den samme som Don’t Worry Pale Ale, der også
sælges i Danmark, mens Brown Alen er en ny alkoholfri variant, som pt. kun sælges til Canada.
Sammen med importøren har Svaneke Bryghus udviklet en specialetiket til de to øl, som passer til det
canadiske marked.
”Eksportaftalen kom i stand via en dansk kontakt, som har forbundet mig til vores canadiske
importør”, fortæller en begejstret direktør, Daniel Barslund. ”Importøren har en forkærlighed for
alkoholfri øl, og fik nogle prøver af vores Don’t Worry Pale Ale tilsendt, som han var meget begejstret
for. Prikken over i’et var dog, at vores øl også er økologisk. Både alkoholfri øl og økologi er i vækst i
Canada, og derfor ramte vores produkt plet – og så smager vores øl jo rigtig godt, når vi selv skal sige
det”.
Vores importør har et godt netværk i Montreal bl.a. qua hans tidligere arbejde med det tyske bryggeri
Clausthaler, som han har været sælger for. På nuværende tidspunkt er Svanekes canadiske øl solgt
ind til mere en 100 barer, restauranter og specialbutikker.
”Vi håber naturligvis, at canadierne tager godt imod vores øl, så vi snart kan sende en ny container
over Atlanten. Importøren virker meget begejstret for vores produkt, og ser et stort potentiale”,
afslutter Daniel Barslund.

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

Om Svaneke Bryghus
Svaneke Bryghus startede som et lille restaurationsbryggeri i 2000, og var dengang blandt de første
mikrobryggerier i Danmark. I dag er Svaneke Bryghus et veletableret craft-bryggeri, der brygger 1,5
mio. l økologisk øl om året. Svanekeøl forhandles i hele Danmark. Selvom bryggeriet har haft
vokseværk er grundtanken og øl-filosofien stadig den samme som, da bryggeri-eventyret startede.
Svaneke Bryghus vil være kendt for god øl, hvor brygningsprocessen ikke bliver fremskyndet, men
hvor man lader tiden arbejde for sig. Svaneke Bryghus lader sig inspirere af Bornholm, naturen og ømentaliteten, og er netop blevet et 100% økologisk bryggeri. Svanekeøl brygges altid i Svaneke, hvor
bryggeriet beskæftiger 13 årsværk.

