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Med Mariestads Julebrygd lanseras nu det första riktiga alkoholfria 
julölet 

Julen är för många förknippad med mat och dryck, däribland mörkt och smakrikt julöl. Nu lanseras 
det första alkoholfria julölet, Mariestads Alkoholfria Julebrygd. Ett alkoholfritt alternativ för alla 
som vill kunna njuta av ett gott julöl som väl matchar det klassiska julbordet. Enligt en 
undersökning från Nepa avstår en av fem svenskar alkohol helt och hållet under sitt julfirande*.  

- Största möjliga njutning till så många det går, så även i juletid. Det är min devis. Bara för att 
man väljer att avstå från alkohol ska det naturligtvis inte behöva innebära att man ska 
behöva avstå från julöl, som är något av det godaste som finns. Det smärtar i en 
bryggmästares hjärta, säger bryggmästare Richard Bengtsson på Spendrups Bryggeri, med en 
viss glimt i ögat.  

Till doftande toner av hela fem maltsorter har Richard Bengtsson bryggt ett öl som bjudit på 
utmaningar. Fem maltsorter som ska kombineras och därtill frånvaro av smakbärande alkohol ställer 
naturligtvis krav på hantverkskunnande.  

- Utmaningar är både svettiga och roliga. Jag är väldigt nöjd med resultatet och hoppas att 
detta blir ett öl som faller många svenska ölälskare i smaken, säger Richard Bengtsson.  

 
Ytterligare julöl från Spendrups julölsverkstad 
Spendrups bjuder i år på ett variationsrikt ölsortiment som inkluderar såväl en vit som grön jul. 
Förutom Mariestads Alkoholfria Julebrygd finns även de ekologiska brygderna Melleruds Prima Julöl 
Eko samt Grängesbergs Julöl Eko. Som traditionen bjuder står även Spendrups Bryggeri Julbrygd till 
buds och så även Mariestads Julebrygd 5,8 vol%. Sedan några år tillbaka finns även Brutal Brewing 
Toasted Christmas Lager, som enkom tagits fram som ett folköl.  Det blir en god jul även i år. 
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Pressinformation finns här: 

https://drive.google.com/drive/folders/0B0r65UsY2VcdQWVqaWhqOVBpX1k?usp=sharing  

 

För ytterligare information kontakta: 

Richard Bengtsson, chefbryggmästare på Spendrups 

070-215 68 99, richard.bengtsson@spendrups.se 
 

Rose-Marie Hertzman, presschef på Spendrups  

070-283 02 75, rose-marie.hertzman@spendrups.se 

 

 

 
 

*I en undersökning som genomförts av Nepa, på uppdrag av Spendrups kring svenskarnas vanor kring 
bl a mat och dryck i juletid.  En av fem svenskar (21 %) säger att man helt och hållet avstår alkohol 
under sitt julfirande.  
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