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Om Carlsberg Sverige 

Carlsberg Sverige är Sveriges ledande bryggeri och erbjuder ett brett urval av drycker. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer öl, 
mineralvatten och läsk samt distribuerar ett brett vin- och spritsortiment. Carlsbergs framgångar är en kombination av starka lokala och 

internationella varumärken, bryggartradition och hög kompetens som sträcker sig 300 år tillbaka i tiden. Carlsberg, Pripps Blå, Falcon, 

Ramlösa och Pepsi är några av de varumärken som ingår i sortimentet. Carlsberg Sverige ingår i den internationella koncernen Carlsberg 
Group, med verksamhet i över 40 länder. 

 

 

Klassikern Carlsberg Hof blir ekologisk 
Svenskarna älskar ekologiskt och i mars är det världspremiär för Carlsberg Hof 

Organic. Internationellt ligger Sverige i topp när det gäller att välja ekologiskt och förra 

året slog försäljningen av ekologiska produkter rekord. Carlsberg Sverige satsar nu 

stort på ekologiskt och först ut i år är det ljusa ekologiska lagerölet Carlsberg Hof 

Organic på burk, som lanseras på Systembolaget den 2 mars. 

 

Sverige är det land i världen där försäljningen av ekologiska 

och KRAV-märkta produkter ökar mest. Under 2014 ökade 

försäljningen med 38 procent, vilket gör den svenska 

ekoboomen unik ur ett internationellt perspektiv. Även många 

krogar och restauranger väljer i allt större utsträckning att 

servera närproducerat, säsongsvarierat och ekologiskt 

producerat. 

 

– Det märks att vi har blivit mer medvetna om hur vi som 

enskilda konsumenter kan påverka med aktiva val. Efterfrågan 

på goda ekologiska produkter ökar ständigt och vi är nu glada 

över att lansera Carlsberg Hof Organic, en av våra riktiga 

klassiker i en ny ekologisk tappning, säger Henric Byström, 

Kommunikationschef på Carlsberg Sverige.  

 
Carlsberg Hof Organic 

Carlsberg Hof Organic är en ljus medelfyllig lager med balanserad beska brygd på ekologisk 

kornmalt. Ölet har en ren och frisk smak och en aromatisk och humlerik doft. Passar utmärkt 

som sällskapsdryck och tillsammans med klassisk svensk husmanskost eller många 

vegetariska rätter, som till exempel potatis- och purjolökssoppa. 

 

Carlsberg Hof Organic kommer säljas i 33 cl-burk och finns till försäljning på Systembolaget 

från den 2 mars. Pris: 11,90 kr Artikelnummer: 1389-15 Alkoholhalt: 4,2% 

 
För produktprover och bilder, kontakta: 
Amanda Elefelt 

Tel: 0733-48 47 00 

amanda.elefelt@cohnwolfe.com 

 

För mer information, kontakta:  

Henric Byström, Kommunikationschef Carlsberg Sverige 

Tel: 070-483 05 48 

E-mail: henric.bystrom@carlsberg.se 

 

För högupplösta bilder: 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/carlsberg_sverige_ab__  
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