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Bornholm har talt. Nu rulles alkoholfri Brown Ale ud i hele Danmark
Svaneke Bryghus var blandt de første danske craft bryggerier til at lancere
alkoholfri øl tilbage i 2016. I dag har Svaneke Bryghus en alkoholfri serie bestående af 3
forskellige ølvarianter herunder Don’t Worry Julebryg. Bedst kendt er den første øl, Don’t
Worry Pale Ale, som sælges i hele landet. Bornholmerne og øens turister var sidste sommer
smagspanel for en ny variant, Don’t Worry Brown Ale, som er en mørkere, mere maltet og
sødlig pendant til den mere humlede Pale Ale.
Bornholmerne har talt
Over det sidste halve år har bornholmerne smagt på de 1600 flasker, som blev sendt i en
testlancering på Bornholm. Og bornholmerne har talt – Don’t Worry Brown Ale er blevet taget
rigtig godt imod, og fra februar måned ruller den ud i Meny, SuperBrugsen og Kvickly i hele
landet samt i udvalgte Irma butikker.
”Bornholmerne og øens turister har i den grad talt. Vi har via de sociale medier oplevet en stor
efterspørgsel fra resten af Danmark, som ivrigt har spurgt ind til, hvor de kunne købe vores
alkoholfri Brown Ale. Det er dejligt, at vi nu kan imødekomme denne efterspørgsel”, fortæller
Steen Jespersen, direktør for Svaneke Bryghus.
Don’t Worry Brown Ale oprindeligt brygget til Canada
Den alkoholfri Brown Ale blev oprindeligt brygget til en canadisk importør i Canada, som fik 17
paller øl fragtet over Atlanten for knap et år siden, og det gav Svaneke Bryghus ideen til også at
teste øllen på Bornholm. ”Den canadiske importør er også meget glad for vores alkoholfri øl, og
vi har netop modtaget hans tredje bestilling, som sendes afsted i disse dage”, afslutter Steen
Jespersen.
Om Alkoholfri øl i Danmark
Ifølge Bryggeriforeningen er salget af øl under 0,5 procent tredoblet fra 2014 til 2017. Fra
november 2017 til oktober 2018 steg salget af alkoholfri øl med knap 28%, sammenlignet med
samme periode året før. Det årlige salg har dermed rundet 12 millioner dåser og flasker i
Danmark.
Svaneke Bryghus oplever med Don’t Worry serien i 2018 en fordobling af omsætningen på de
alkoholfri varianter.
Læs mere om vores alkoholfri Don’t Worry serie på www.svanekebryghus.dk/dont-worry
For mere information kontakt direktør Steen Jespersen: mobil 20 65 28 30 samt
sj@svanekebryghus.dk.
Foto vedhæftet skal krediteres Anders Beier. 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 over 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 ø-mentaliteten, og blev i 2018 et
100% økologisk bryggeri. Svaneke øl brygges altid i Svaneke, hvor bryggeriet beskæftiger 12
årsværk.

