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Närke-öl vann Guldskum på SMÖF!!!

ÖL
Här hittar du vår öl!
TILL SALU
SKRYT!
Närke Kulturbryggeri
i media
LÄNKAR
KONTAKT
ARKIV

Årets GULDSKUM, priset för bästa festivalölet under SMÖF - Söderbärke MicroÖlFestival - tilldelades i år "Gransus" från Närke
Kulturbryggeri! Vi är mycket glada att festivalbesökarna och juryn uppskattade vår öl, som är en specialöl bryggd med granskott.
Guldskum är skapat av konsthantverkaren Lotta Stål, Smedjebacken.
SMÖF - Sveriges häftigaste ölfestival - gick i år av stapeln 28-29 oktober. Festivalen arrangeras årligen av föreningen "Malte Söderbärke Ölvänner" - i år för åttånde året i rad. Föreningen Malte har med stort engagemang och ideella krafter stärkt ölet som
kulturdryck. Festivalen lockar besökare från när och fjärran, både ortsbor och långväga gäster, både "öl-proffs" och nybörjare. Hela
bygden verkar engagera sig i ölfestivalen - inte minst gläds ICA-handlaren (se nedan)!

2011 års utmärkelser från RateBeer.com
Närke Kaggen Stormaktsporter är världens bästa öl!!!
Närke Kulturbryggeri är världens tredje bästa bryggeri!!!
Närke Kulturbryggeri rankas i år av RateBeer som världens tredje bästa bryggeri (av över 10000 bedömda bryggerier)!!!
Närke Kaggen Stormaktsporter bedöms totalt som världens bästa stout – och världens bästa öl alla kategorier (av 130 000
provade öl)! Vi är mycket glada och tacksamma över dessa utmärkelser! På Top-100-listan placerar sig ytterligare två Närke-öl:
Kaggen Stormaktsporter på 26:e plats och Närke Konjaks! Stormaktsporter på 42:a plats.
Bland de 50 bästa ölen i Sverige placerar sig totalt sjutton!!! brygder från Närke Kulturbryggeri, fyra av dem på placeringarna
ett–fyra! Ytterligare tio Närke-brygder finns bland de 40 svenska öl som får guldmedalj och tre Närke-öl får en silvermedalj. Kolla
alla listorna här.
RateBeer.com grundades år 2000 och är världens i särklass största öltävling. Flera tusen medlemmar i över 60 länder gjorde i fjol
nästan tre miljoner bedömningar av öl. Årligen utser Ratebeer världens bästa bryggerier, världens bästa öl, bästa öl i olika
kategorier och bästa öl i varje land.

(Januari 2011)

Närke Kaggen Stormaktsporter återigen bäst
i världen!
Kaggen Stormaktsporter från Närke Kulturbryggeri ligger återigen på delad förstaplats på ratebeer.com (2010-12-23).
Och Stormaktsporter ligger på 17:e platsen - inte illa det heller! Det värmer ett bryggar-hjärta!
Kolla Top50-listan här!

Närke Kulturbryggeri fick publikens röst på
Örebro Öl & Whisky Festival 2010!
Festivalens besökare röstade fram den bästa ölen i fem kategorier: Lager, Ale, Porter-Stout, Veteöl och Julöl.
Publikens val i kategorin Festivalens bästa Porter-Stout föll på Närke Kaggen Stormaktsporter!

