
   

Carlsberg Sverige 
We are Brewing for a Better Today & Tomorrow 

Carlsberg Sverige är, med fler än 50 starka varumärken, Sveriges ledande dryckesföretag. Vi utvecklar, tillverkar, distribuerar, marknadsför och säljer 
öl, cider, mineralvatten och läsk. Några av våra välkända och folkkära varumärken är Falcon, Carlsberg, Eriksberg, Ramlösa, Somersby och Pepsi. 

Carlsberg Sveriges framgångar är en kombination av starka lokala och internationella varumärken, bryggartradition och hållbart företagande som 

sträcker sig mer än 300 år tillbaka i tiden. Genom att vara innovativa driver vi utvecklingen av svensk dryckeskultur, samtidigt som vi värnar om 
tradition, hantverk, hög kvalitet och hållbarhet. Läs mer om Carlsberg Sverige och vårt hållbarhetsarbete Together Towards Zero. 

Pressmeddelande den 11 november 2019  

Årets julsortiment från Carlsberg Sverige bjuder på traditionsrika smaker såsom Falcon 

Julbrygd och Eriksberg Julöl, spännande nykomlingar som Falcon Vinterbrygd och Apotekarnes 

Bryggarmust, samt återkommande favoriter som Apotekarnes Julmust, Falcon Julmumma, 

Pripps Julöl och Jacobsen Golden Naked Christmas Ale. 

 
 Eriksberg Julöl är ett riktigt fylligt julöl, rikt på smak och arom som passar 

särskilt bra till julens delikatesser och goda tilltugg. Det lanserades 2007 och 

gjorde direkt succé. Eriksberg Julöl är bryggt enligt gammal bryggartradition och 

finns som starköl Alkoholhalt 5,6 %. Pris på Systembolaget för 50 cl, 17,90 kr. 

 

Eriksberg Hovmästarlager var det första svenska alkoholfria julölet på 

Systembolaget och lanserades julen 2014, då under namnet Eriksbergs 

Julbordslager. Efter ett överväldigande mottagande lanserades den som 

Hovmästarlager i det fasta sortimentet. Det är ett lite mörkare alkoholfritt 

lageröl med fyllig smak och blommiga och citrusaktiga toner. Pris på 

Systembolaget för 33 cl, 11,90 kronor. 

 

Falcon Julbrygd är ett smakrikt öl med en mjuk och fin sötma, markerad beska 

och en fyllig smak av rostad malt. Falcon Julbrygd är ett av Sveriges populäraste 

julöl och bryggdes första gången julen 1898, med samma originalrecept som 

idag. Falcon Julbrygd finns både som starköl (5,2 %) och folköl (3,5 %).  Pris på 

Systembolaget för 33 cl, 12,50 kr. Pris på Systembolaget för 50 cl, 17,50 kr  

 

Falcons Julmumma passar utmärkt som aperitif före julbordet eller som ett 

alternativ till öl, glögg eller julmust. Den bryggs efter bryggarfamiljen Skantzes 

recept med rostad malt som ger en mörkbrun färg och en rund och fyllig kropp 

med mild beska i eftersmaken. Den hemliga blandningen av julkryddor ger en 

härlig doft och smakupplevelse.  

Alkoholhalt: 5,2 %. Pris på Systembolaget för 50 cl 18,50 kr. 

 

Pripps Julöl är en elegant wiener med en rubinröd lyster. Det är inte lika tungt 

som många andra julöl utan erbjuder en lättare smakupplevelse som passar 

utmärkt till det moderna julbordets blandade smaker, men också som 

sällskapsdryck.  

Alkoholhalt 5,0 %. Pris på Systembolaget för 50 cl 5,0 %, 15,90 kr 

 

Jacobsen Naked Christmas Ale är mycket smakrikt och doftar av kanel, 

vanilj, citrusfrukter och lakrits. Fin kvalitet med en tydlig julkänsla.  

Alkoholhalt 7,5 % 

Pris på Systembolaget för 75 cl, 59,90 kr 

 Nya Carnegiebryggeriet Glimma   

Vad vill man ha en under det kallare och murrigare vinterhalvåret? Jo, en 

värmande kopp kaffe såklart. Därför har Nya Carnegiebryggeriet bryggt årets 

julöl som en Latte Brown Ale med kaffe- och kakaobönor för att förstärka de 

rostade tonerna från malten och med laktos som ger ölet en liten sötma samt en 

krämigare munkänsla.  

Finns hos utvalda restauranger. Alkoholhalt 4,5 %  

 

http://www.carlsberg.se/
http://www.carlsberg.se/
http://www.okorkat.se/
http://www.okorkat.se/
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Carnegie Porter har en särställning i svensk ölkultur och uppmärksammas ofta 

av ölälskare både i Sverige och utomlands. Carnegie Porter har en mäktig smak, 

härligt skum och doft av kaffe.  

Alkoholhalt 5,5 %. Pris på Systembolaget för 33 cl 17,60 kr 

 

Xide Winter är ett fräscht alternativ till julens drinkar och den klassiska 

glöggen. Den har en härlig smak av apelsin och kryddnejlika. En riktig pomander 

till julen. 

Pris på Systembolaget för 27,5 cl, 15,90 kr 

 

Apotekarnes Julmust är svenskarnas favorit bland de alkoholfria alternativen 

under julhelgen. Totalt konsumeras över 40 miljoner liter julmust under julen 

och för många svenskar är Apotekarnes Julmust en minst lika viktig del på 

julbordet som julskinkan eller sillen. Julmusten har vissa likheter med 

traditionell öl genom att vara mörk, skumma samt vara smaksatt med malt och 

humle. Till försäljning i matbutiker för cirka 9,90 kr för 33 cl. 

    

 

Apotekarnes Julmust Sockerfri är den sockerfria varianten av Apotekarnes 

klassiska julmust. Till försäljning i matbutiker för cirka 9,90 kr för 33 cl. 

 

Apotekarnes Bryggarmust är en blandning av alkoholfri julöl och den 

klassiska julmusten, och passar perfekt för de som vill ha ett mer vuxet 

alkoholfritt alternativ med mindre sötma, till julmaten. 

Till försäljning i matbutiker för cirka 10,90 kr för 33 cl. 

 

Apotekarnes Vintermust har toner av kaffe och mörk choklad som ger musten 

en mörkare karaktär. Vintermust har 20% mindre socker än den klassiska 

julmusten.  

Till försäljning i matbutiker för cirka 29,90 kr för 33 cl. 

 

Falcon Vinterbrygd är en alkoholfri vinteröl med toner av choklad, kaffe och 

torkade frukter som passar utmärkt till vinterns mustiga grytor och julbordets 

salta smaker eller i sin enkelhet som trevlig sällskapsdryck. Till försäljning i 

matbutiker för cirka 9,90 kr för 33 cl. 
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