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med
mindre
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Kort om
Mad & drikkE
LøGISMOSE SænKER
vInPRISERnE
Det er usædvanligt, at Løgismose
sætter priserne ned, men ikke desto mindre tilfældet i disse dage,
hvor der finder et såkaldt hollandsk udsalg sted. Det betyder,
at priserne falder, som tiden går,
og i dette tilfælde gælder det en
række spanske vine, bl.a. Quinta
Sardonia 2009, som den danske
vinmager Peter Sisseck var involveret i. logismose.dk
OT
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Der er sket meget i letølsgenren,
som stadig byder på mange skuffelser,
men også kan præstere alkoholfrit øl,
der rent faktisk smager godt

E

PR- Foto

n tår over tørsten overvejes ofte
lidt nøjere i januar, end det er tilfældet resten af året. Hos Coop
forventer man en syvdobling af salget,
for netop den stigning var der tale om
i sommeren 2016, hvor der kom flere
nye letøl på markedet.
De er med i nærværende
test sammen med nogle
gamle travere, som levede
fuldt op til forventningerne om skuffelse.
Af Ole
I alt 12 øl blev samTroelsø
menlignet, begyndende
i den lette ende af skalaen med øl, der er helt
renset for alkohol, og stiger sidenhen
forsigtigt op ad stigen til 2,7 pct. som
det stærkeste, altså lidt mere end halvdelen af de 4,6 pct., en Grøn Tuborg
holder.
Kedeligst var de to dåseøl Royal Free
og Bavaria. Begge indeholder ingen alkohol, men næsten heller ikke hverken
duft eller smag. Det er nærmest uforståeligt, at en gylden, skummende væske kan smage så ligegyldigt. Bavaria
0,0 pct. lugter af kogte majskolber, og
smagen er lidt i samme retning med tilføjelsen af vådt pap. Lettest at beskrive
er Royal Free, den er nemlig virkelig fri
for smag.

nøRREBRO BRyGHUS SOM TAKEAwAy
Det københavnske nørrebro Bryghus er kendt for at være
god til at matche øl og mad. Den ekspertise kan du nu drage
fordel af i hjemmet, da bryggeriets restaurant nu leverer
maden ud af huset via roomservice.dk og takeout.dk. F.eks.
en af husets mest populære retter spareribs, som egner sig
godt til transporten, mens jeg tvivler mere på burgerens
velegnethed til udbringning.
OT

STEG POMMES FRITES OG AnDET
MED ET MInIMUM AF FEDT TILSAT
Jeg er altid skeptisk,
når der vises reklamer
som den for Philips
Airfryer, der lover
sprødstegning af f.eks.
pommes frites med
et minimum af olie.
Men nu har jeg testet
en HD9240/90 og tør
godt skrive under på,
at det virker. Man kan
lave en hel kurv fritter
med bare en skefuld
olie, og resultatet er
PR- Foto
delikat. Dog ikke, som
når de er kogt i olie, mere som var de ovnstegte, men med
langt større sprødhed. Også stegt kylling bliver glimrende.
1678 kr. hos kitchenone.dk
OT

Mødet med en fjern slægtning

Det er lige før, man tjekker, om
det skulle være en nytårsspøg,
men den er god nok. Snart kan
du få et armbåndsur, der hjælper dig til at dekantere forskellige vine i det korrekte tidsrum.
Manden bag Decantheure, Søren
Søgaard jensen, mener nemlig,
at de forskellige druetyper har
forskellige behov for dekantering.
heveas.com
OT

PR- Foto

vIn DEKAnTERInGS
ARMBånDSUR

På smagstrappens første trin møder vi
en af de gamle klassikere, der blev introduceret i 1993. Det er Tuborg Super
Light, der ligeledes er helt uden alkohol, men ikke dufter af noget videre. Til
gengæld har den et næsten umærkeligt
præg af bitterhed, der gør drikken genkendelig som en fjern slægtning til en
god gammeldags pilsner med 4,5 pct.
alkohol.
Tuborg Super Light er da også nært
beslægtet med Grøn Tuborg, de er
nemlig i udgangspunktet ens, men
Super Light har fået fjernet alkoholen,
og alkoholen spiller en stor rolle for at

LetøL
gRaDbøjet
bryggeriForeningen
har fastsat følgende værdier for
letøl op til pilsnerstyrke
alkoholFri øl
(33 cl., max. 0,1% alk.vol)
= 0 genstande
letøl (33 cl., 2,6% alk.vol.)
= 1/2 genstand
alm. pilsner
(33 cl., 4,6% alk.vol.)
= 1 genstand

løfte smagen. Og netop fraværet af alkohol er den vigtigste grund til, at letøl
er kendt for ikke at smage af noget.
Genren fik for alvor vind i sejlene,
dengang man i USA forbød alkoholiske drikke, men dog tillod op til 0,5 pct.
alkohol i landets letøl, der ifølge en af
datidens ølskribenter, journalisten Waverly Root, smagte forfærdeligt.
“Such a wishy-washy, thin, ill-tasting, discouraging sort of slop that
it might have been dreamed up by a
Puritan Machiavelli with the intent of
disgusting drinkers with genuine beer
forever,” er han citeret for at have skrevet om det såkaldte near-beer.

Den omvendte osmose
Op gennem letøllens historie har den
mest anvendte fremgangsmåde været
at opvarme den almindelige øl, indtil
alkoholen fordamper, hvilket passer
godt til den smag af kogthed, der er i
mange kedelige letøl.
En anden velkendt metode er den
omvendte osmose, der er kendt til filtrering af f.eks drikkevand, men problemet med inddampning og filtrering er,

Det er kombinationen
af lavt alkoholindhold
og høj smag, som
scorer højest
Om den særlige baggrund
for de tildelte stjerner
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at der sammen med alkoholen forsvinder smagsstoffer.
Men der er også en tredje vej, som
omfatter anvendelse af en gærtype,
der næsten ingen alkohol udvikler. Den
anvendes til fremstillingen af Mikkellers Energibajer, en helt alkoholfri øl af
typen amerikansk hvedeøl.
At en alkoholfri øl kan smage af så
meget, er ganske enkelt forbløffende,
og så må man ryste på hovedet over
f.eks. dåseøllen Dansk Light,som indeholder 2,2 pct. alkohol, men stort set
ingen smag har. Og er du parat til at
tolerere et så svimlende alkoholniveau,
så vælg i stedet den amerikanske Bi-

Forbløffende god

Tæt på det ægte

Elegant

★★★★★★

★★★★★★

★★★★★★

energibajer, 0 pct. alkohol

bikini beer, 2,7 pct. alkohol

sun dancer, 2,7 pct. alkohol

Frisk frugtpræget duft
med strejf af passionsfrugt.
Let vandet, men behageligt
bitter og ret langvarig
mineralsk smag.

Markant duft af humle.
Behageligt tæt skum,
delikat bitterhed, der
medvirker til at skabe
en autentisk iPa-ølsmag.

Frisk og meget fyldig
duft af humle og fyrrenåle.
kraftig og markant
humlesmag, der ligger
tæt på en traditionel øl.

30 kr.
kaisersport.dk

43 kr.
kihoskh.dk

27 kr.
maltbazaren.dk

Autentisk humlet

Delikat bitter

Elegant

★★★★★★

★★★★★★

★★★★★★

new ale Cut, 2,7 pct. alkohol

totem pale, 2,2 pct. alkohol

drinkin the sun, 0,3 pct.

Frugtpræget næse med
nogen urenhed. Spinkel,
men sympatisk, smag,
der udmærkes af et fint
autentisk humlepræg.

ren næse med strejf af
tropiske frugter som banan
og ananas. Let vandet smag
med delikat bitterhed
og frugtigt præg.

Frisk og floral syrlig næse
med strejf af kridt. Fyldig
mundfornemmelse, markant
humlepræg og behagelig
syrlighed.

24 kr.,
salling.dk

30 kr.
to-ol.dk

30 kr.
alkoholfributik.dk

Mikkel Borg Bjergsø, grundlægger
af Mikkeller, hvis svage øl er
stærkt imponerende. PR-foto
kini Beer, som i øvrigt brygges af jeppe
jarnit bjergsøe, der er bror til Mikkel
borg bjergsø fra det førnævnte Mikkeller bryggeri.
Det bør noteres, at stjernerne, som
er givet til øllet her på siderne, skal
betragtes som gældende inden for kategorien letøl, samt at det er kombinationen af lavt alkoholindhold og høj
smag, der scorer højest.
oltr@borsen.dk

