
 
Spendrups Bryggeri grundades 1897. Vi är ett bryggeri med ett brett sortiment. Engagemanget och 

passionen är lika stor nu som då. För oss är alltid hantverket och dryckesupplevelsen i fokus. Bland våra 

varumärken finner du Spendrups Bryggeri, Norrlands Guld, Mariestads, Heineken, Loka, Schweppes, Briska, 

El Coto, Gallo m fl. Familjeföretaget Spendrups är ett svenskt och oberoende bryggeri som förenar starka 

traditioner med nytänkande. Vi är idag ca 900 medarbetare och omsätter ca 3,3 MDKR. I 

Spendrupskoncernen ingår dotterbolagen Spring Wine & Spirits, Gotlands Bryggeri och Hellefors Bryggeri. 

www.spendrups.se 
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Melleruds alkoholfria ekologiska öl nu i dagligvaruhandeln 
 

Nu lanseras Melleruds Utmärkta Pilsner för dagligvaruhandeln. Det är ett alkoholfritt öl 

bryggt på svensk ekologisk kornmalt – ett självklart steg i Spendrups arbete med hållbar 

produktion, som från 2018 kommer att vara helt klimatneutral. 

Melleruds Bryggeri slog tappen ur tunnan redan 1904 och försåg svenskarna med god öl i 

klassisk pilsnerstil i över 50 år innan det lades ner. Inspirerad av bryggeriets historia väckte 

Spendrups chefsbryggmästare Richard Bengtsson liv i Melleruds för några år sedan. Sedan dess 

har han tagit fram ett flertal olika Melleruds-öl, alltid bryggda på den färskaste ekologiska 

svenska kornmalten och de mest klassiska humlesorterna. 

- Det är roligt att Melleruds alkoholfria ekologiska pilsner nu lanseras i dagligvaruhandeln. 

Med sin maltiga arom och frisk humledoft passar den utmärkt på middagsbordet med 

svensk husmanskost, säger Richard Bengtsson, chefsbryggmästare på Spendrups. 

Idag har Spendrups 13 ekologiska öl i sortimentet inom dagligvaruhandeln och på 

Systembolaget. Efterfrågan på ekologiska produkter är stor och fler är att vänta under 2017.  

 

 Spendrups är idag ett av Europas mest moderna bryggerier med en biobränsleanläggning som 

är helt unik i sitt slag. 2018 ska Spendrups produktion vara helt klimatneutral. 

 

 

För mer information, kontakta: 

Richard Bengtsson, chefsbryggmästare, 0702 15 68 99, Richard.bengtsson@spendrups.se 

Rose-Marie Hertzman, presschef, 0708 95 25 67, rose-marie.hertzman@spendrups.se 

http://www.spendrups.se/

