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Ørbæk Bryggeri lancerer fire nye økologiske alkoholfrie øl 
 

I slutningen af november har vi tappet fire nye alkoholfrie øl på 33 cl glasflasker. 

Baggrunden for lanceringen er, foruden vores glæde ved at udvikle nye produkter, 

den store efterspørgsel i Danmark efter alkoholfrie alternativer til almindeligt øl. 

Desuden vil vi også gerne støtte op om forbedringen af den danske folkesundhed. 

Vores brygmester har benyttet sig af nye typer gær og produktionsmetoder til at for-

bedre smagen. Vi bruger frugt, brændte malte og masser af humle, for at gøre op 

med den smagsforstærkning, som alkoholen ellers plejer at tilføje. Med ordet ”Fri” 
som del af navnet forsøger vi at vise at øllen ikke kun er fri for alkohol, men også 

skaber frihed for den som nyder øllen.  

Sortimentet bestå af følgende øl: 

Fynsk Fri  

Trænger du til noget lækkert, der kan slukke tørsten i den danske sommervarme? 

Så behøver du ikke at lede meget længere. Fynsk Fri er en blomstrende, frisk og 

sommerlig alkoholfri hvedeøl fyldt med smag fra hyldeblomster og citrus. Øllen er let 

og fyldig med en let bitterhed. Smagen er skøn og kalorietallet er holdt helt i bund 

ved denne øl. Den passer perfekt til lette retter som salat, fisk og skaldyr. Ligesom 

alt andet fra Ørbæk Bryggeri er Fynsk Fri naturligvis økologisk.  

33 cl / <0,5% vol.  

Brown Ale Fri 

Brown Ale Fri er en alkoholfri øl fyldt med sødme fra malten og en mild bitterhed fra 

humlen, som hører sig til en god øl. Den er en del af vores alkoholfrie serie, hvor vi 

har skruet ned for alkoholen men holdt fast i den gode smag. Brown Ale Fri er en 

dejlig og fyldig alkoholfri øl, med masser af smag – præcis som en Brown Ale skal 

være. Den er desuden også lavet på de sammen ingredienser, som man bruger i en 

normal Brown Ale, så som karamelliserede og ristede malte og havre, så du ikke 

kommer til at mangle det flotte skum og den lækre mundfylde. Den er glimrende til 

grillede bøffer, fede pastaretter og kraftige oste, men den kan naturligvis også nydes 

alene. Øllen er økologisk, ligesom alt andet fra Ørbæk Bryggeri.  

33 cl / <0,5% vol.  

IPA Fri  

IPA Fri er en del af vores alkoholfrie serie af øl, hvor vi har skruet ned for alkoholen 

men holdt fast i den gode smag. IPA Fri er en maltet og frisk ale lavet med Cascade 
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og Mandarina Bavaria humle. Det giver øllen skønne citrusnoter, så den smager frisk 

af mandarin og citrusfrugter. IPA Fri er til dig, der ikke vil gå ned på kvalitet, og som 

gerne vil kunne nyde en lækker specialøl og samtidig begrænse alkoholindtaget. Det 

er en skøn, tørstslukkende øl, og den passer især godt sammen med en let og frisk 

frokost, eller sammen med krydret og eksotisk mad – fx indisk eller thai. Den er na-

turligvis økologisk – ligesom alt andet fra Ørbæk Bryggeri.  

33 cl / <0,5% vol.  

Frisk Fri  

Frisk Fri er en del af vores alkoholfrie serie af øl, hvor vi har skruet ned for alkoholen 

men holdt fast i den gode smag. Dog skiller Frisk Fri sig ud fra de andre øl med sin 

syrlighed. Frisk Fri er en alkoholfri sour ale med hindbær, hvor vi har forsøgt at ny-

tænke øllen. Den er derfor gæret to gange med både mælkesyrebakterier og en spe-

ciel alkoholfri gær. Det giver øllen en masse smag og kun meget lidt alkohol. Øllen er 

også syrnet i kedlen. Det er gjort for at gøre den lidt mindre sød, end hvad alkohol-

frie øl normalt er. Det er også denne syrning, der er med til at give øllen dens frisk-

hed. Frisk Fri dufter skønt af hindbær, og har en frisk og syrlig smag, der gør at den 

passer perfekt til det lette forårs- og sommerbord. Ligesom alt andet fra Ørbæk Bryg-

geri er Frisk Fri naturligvis økologisk.  

33 cl / <0,5% vol.  

 

 


