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Blid som
Af Erik Skovenborg

Kejserlig styrke
sort som tjære. Aromaen er
kompleks og har tydelige
brændte, sødlige toner og et
strejf af frugt.
Mundfylden er kraftfuld og
blød. Kulsyreudviklingen er
begrænset. Som ved god,
mørk chokolade er smagsindtrykket en storslået blanding
af det brændte, det bitre og
det sødlige. Lidt druesyrlighed og lakrids anes dog på
toppen. Eftersmagen er forfriskende bitter og rimeligt
lang.

Af Allan Mylius Thomsen

Porter og stout er overgærede
øl, brygget på hårdt brændte
malte. Til ‘Pride of Nekron’
er benyttet seks forskellige
malte samt ristet byg. Den er
bitterkrydret med tre humlesorter, og så er der under
brygprocessen benyttet demerarasukker, sort sirup og
rosinsirup. Det er disse tre
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I Lyngby nord for København
har Bryggeriet Djævlebryg
hjemme. Som navnet antyder, er specialiteten mørke,
dunkle og kraftige øl. Det lever de til fulde op til med
‘Pride of Nekron’, der kom
på gaden i begyndelsen af
maj. En mørk og kraftfuld
Imperial Stout på 10,5 vol.%,
der virkelig lever op til sit
navn.
Imperial Stout blev skabt af
engelske bryggere i 1700tallet som en stærkere udgave af den traditionelle stout.
Den skulle eksporteres til
det russiske zarhof i Sankt
Petersborg, og den høje alkoholprocent var nødvendig,
for at den kunne klare den
lange sørejse med sejlskib
fra England til den russiske
hovedstad. Alkohol virker
som bekendt konserverende.

alkoholboostere, der er med
til at sende alkoholprocenten i vejret og give øllet sødme.

‘Pride of Nekron’ sætter en
smukt chokoladefarvet, cremet og holdbar skumhat.
Som navnet antyder, er øllet

Skaldyr og østers er godt selskab for en stout. Herudover
passer øltypen godt til retter
med kraftigt mørkt kød, hvortil porteren også er et glimrende krydderi.
Øl indeholder generelt både
det sure og det søde, men også
det salte og det bitre. Som
krydderi i maden vil det fremhæve de nævnte smagsegenskaber, uden at retten smager
af øl. En halv porter under oksestegen i bradepanden eller
i gryden giver utrolig mørt
kød og en fortræffelig sovs.
Denne djævlebryg fås i flasker med 50 cl. Bryggeriet
Djævlebrygs ‘Pride of Nekron’ sælges i velassorterede
supermarkeder og specialforretninger.
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Gallos mål er til enh
smag, forbrugeren
Gallo Family Vineya
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Alkoholisme
er ingen skam
– men det er en skam
ikke at gøre noget ved den.
aadalen er et professionelt behandlingstilbud til alkoholikere. Kontakt
os anonymt og uforpligtende, hvis
du er interesseret i at høre mere.

Vi tilbyder gratis og uforpligtende rådgivning.
Gl. Kolding Landevej 20 · 7100 Vejle
Døgntelefon: 70 20 24 88
aa-dalen@mail.dk · www.aa-dalen.dk

Jeg er alkoholiker
– men jeg drikker
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