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Det våras  
för påskölet

LAGER

hhhh
Limhamns  
bryggeri påsköl
5,8%, 26:50 kr/33 cl.

 Smakrik gulbrun lager 
där råvarorna talar, och 
de talar med en frankisk 
dialekt. Lite jordig, med 
doft av halm och mat-
äpplen. Inslag av sirap 
och aprikos gör att den 

glider ner med en smekning.

hhhh
Wisby påsköl 
(Gotlands  bryggeri/
Spendrups)
6,0%, 20:90 kr/33 cl.

 Kopparfärgad märzen, 
med rostad malt som 
vägs upp fint av humlen 
som kommer från Eng-
land och USA utan att 
kännas som en inkräk-
tare. Inslag av karamell, 

plommon och hasselnötter.

hhhh
Remmarlöv 
The Easter  Brew 
Organic Lager
5,5%, 22:70 kr/33 cl.

 En tuffare brun lager: 
fyllig, trevligt rostad. 
Dyk ner med näsan i 
glaset, och ni snokar 
upp jordnötter, mörk 
sirap, pumpernickel, 
dadlar och soja.

hhh
Primator Festive 
Easter Lager
5,5%, 21:90 kr/50 cl.

 Tjeckiska påsköl är 
vanliga  öl med grön 
karamellfärg . Detta? 
Primators vanliga halv-
mörka med säsongens 
export-etikett. Örter 
och fruktiga estrar i dof-

ten. Smak av söta äpplen, kara-
mell och sirapslimpa. Fin efter-
beska.

hhh
Göteborgs häxbrygd
5,8%, 19:80 kr/33 cl.

 Lite diffus, för att inte 
säga spretig. Inslag av 
karamellmalt, kavring 
och tobak. Lätt rökig-
het. Kopparbrun dryck 
som tar sig halvvägs till 
bryggerimekkat Bam-

berg, men den åker i godsvag-
nen.

hhh
Mariestads påsköl
5,8%, 19:90 kr/50 cl.

 Sockerbullar med äpp-
lemos, någon? Här är 
vuxenversionen. En fyl-
lig, lite sirapskletig men 
rätt trevlig kopparröd 
lager där du kanske ock-
så kan skönja torkad 

frukt och i eftersmaken lite 
grape .

hh
Jenny Nyström 
påskbrygd  (Ängöl)
4,5%, 19:80 kr/33 cl.

 En bayersk dunkel, lite 
jordig och med doft av 
rågbröd. Fint skum och 
mysig munkänsla, men 
smaken mattas snabbt 
av. Inslag av nötter och 
krukväxter. Söt, fast 

utan maltbotten.

ALE

hhhhh
Oppigårds Easter Ale
5,3%, 28:90 kr/50 cl.

 Ett välbalanserat bärn-
stensfärgat mästerverk, 
nära släkt med brygge-
riets jul-ale. Fruktsötma 
som från aprikoser, i 
samspråk med lätt 
kryddighet och mjukt 

rostad malt. Inslag av rågbröd 
och torkade dadlar.

hhhh
Nils Oscar Easter Ale
4,2%, 19:80 kr/33 cl.

 Nils Oscar har på senare 
tid lanserat olika mild 
ales som säsongsöl; 
denna är bäst hittills. 
Doft av ballerinakex 
(kakao är tillsatt), val-
nötter i den återhållna 

men fina smaken. Torr avrund-
ning.

hhhh
Den fula ankungen 
påsk-ale (Helsing-
borgs bryggeri)
4,7%, 22:30 kr/33 cl.

 Fint pimpad ale av 
irländskt  röd typ, 
modern  i sinnet men 
med fötterna i jorden. 
Blommig humle och jor-
diga inslag , doft och 
smak av nötter, sirap 

och persika – kärnan innefattad.

hhh
Pumpviken påsköl  
(Nynäshamns 
ångbryggeri )
5,8%, 30:20 kr/50 cl.

 ”Strong mild ale” står 
det på etiketten, men 
denna sötbeska dryck 
har lika nära till en lyck-
ad tysk altbier. Punch-
praliner och saftiga röda 
plommon i doft, frukt-

kaka tillkommer i smaken.

hhh
Jämtlands påskebryg
4,5%, 20:90 kr/33 cl.

 En mild ale också denna, 
knäckigare än Nils 
Oscars  men samma 
brunröda färg. Mjuk och 
trevlig, men lite 
enahanda . Doft av 
smörkola och kex-

choklad, lite apelsinmarmelad  
i smaken.

hhh
Göteborgs Easter Ale
5,4%, 16:50 kr/33 cl.

 En ”amerikansk amber 
ale”? Ja, det vanliga: 
tallkåda, svettig löpar-
tröja, apelsinskal och 
torkade aprikoser i 
doften . Lite honung i 
munnen, men viktigare 

är den kärva för att inte säga råa 
beskan.

hh
Jämtlands påsköl
6,0%, 21:90 kr/33 cl.

 Lite spritig ale, som 
doftar  indränkta 
stenciler  och orostat 
toastbröd som kommit 
direkt från frysen. Smak 
av torra fikon och förra 
årets påskris, men också 

smör.

h
Remmarlöv 
The Hop Hatch
6,0%, 24:70 kr/33 cl.

 En brown ale, med både 
vete och havre, som 
doftar blodapelsin och 
klorofyll. Den rostade 
malten ger karaktär, 
men smakerna hänger 
inte ihop – den råa 

beskan  integreras inte. 
Bladspenat  är sällan så här 
bitter .

PORTER

hhhh
Brygghuset Finn 
Ester Porter
5,5%, 24:90 kr/33 cl.

 En torr, rejält rostad 
och brunsvart porter, 
gjord delvis med vete-
malt. Den doftar karde-
mumma-kaffe, kavring 
och nötter. Kaffet blir 
ännu tydligare i efter-

smaken. Vilket lyft från förra 
året!

ALKOHOLFRITT

hhh
Mariestad alkoholfri 
påskbrygd
0,5%, 13:90 kr/33 cl.

 Kopparröd lager, lite 
tunn förstås men med 
trevlig maltighet. Både 
doft och smak påminner 
om sirapslimpa med 
apelsin.

hh
Nils Oscar påsköl 
alkoholfri 
0,4% 15:90 kr/33 cl.

 Bärnstensfärgad brown 
ale, som starkt påmin-
ner om den som Nils 
Oscar  brygger året runt. 
Påtaglig vörtdoft, 
kymig  smak som av 
mintchoklad och havre-

grynsgröt.

PÅSKÖL

Skojiga etiketter med påskmotiv? Det 
är så vi genom decennierna känt igen 
påsk ölen, men själva drycken har sällan 
haft någon karaktär att tala om. På allra 
sista tiden har detta förändrats, och i år 
är står flera karaktärsstarka öl av tysk 
märzen typ på hyllorna: maltiga, men inte 
klibbiga . Fast allra bäst? Det är en ale.
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