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3. april 2020

Sprit fra Nyborg Destilleri og donorer bliver nu leveret til sygehusvæsnet
Donationer af øl, cider, vin og spiritus fra bryggerier, restauratører, vinhandlere og andre er nu blevet
destilleret til knap 10.000 liter ren sprit i Nyborg Destilleri, og vil mandag blive afhentet og kørt til Borup
Kemi. Borup Kemi vil omdanne destillatet til håndsprit og levere det til sygehusvæsnet.
Gennem den seneste uges tid har Nyborg Destilleri været omdrejningspunkt for produktion af sprit destilleret af øl, cider, vin og andre alkoholiske drikke doneret af en række danske bryggerier, restauratører og andre, der har villet hjælpe med at sikre produktion af den håndsprit, som er en mangelvare i den
danske hospitalssektor, ældrepleje og andre steder i Danmark.
Knap 10.000 liter er det blevet til, som mandag den 6. april afhentes i Nyborg og køres til Borup Kemi.
Borup Kemi vil herefter udvande spritten til den rigtige alkoholprocent, tilføre de øvrige ingredienser,
tappe på emballager og levere som håndsprit til sygehusvæsnet.
Borup Kemi har nyligt omstillet deres produktion til også at kunne lave håndsprit og har lavet en aftale
med Region Hovedstaden, der koordinerer indkøb af værnemidler til alle regioner og kommuner i Danmark.
”Det har været en spændende proces at få koordineret alt dette på kort tid, og det har været rørende at
se hvor mange organisationer og privatpersoner, der har henvendt sig for at hjælpe med at få det til at
lykkes. Det er vi meget taknemmelige for”, udtaler adm. direktør for Naturfrisk Group, som Nyborg Destilleri hører under, Tørk Eskild Furhauge. En særlig tak sender Tørk Furhauge til:
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De tre medarbejdere i produktionen på Nyborg Destilleri, som har arbejdet i døgndrift uden at
ville have betalt for overarbejde.
Carlsberg der har doneret cider-base fra deres Somersby produktion.
Royal Unibrew som har doneret afdampet alkohol fra deres produktion af alkoholfrie øl, og som
har hjulpet med at transportere øl fra Ørbæk Bryggeri og fra restauratører i Odense ud til Nyborg
Destilleri.
De fynske restaurationer Viggos, Storms Pakhus, Bodegaen, Ryans og Blomsten & Bien som har
doneret øl.
Salin Group der har doneret vin.
Sall Whisky der har doneret gin-rest.
EnergiFyn som har doneret el.
MFK’s Almene Fond der har doneret betaling for gas.

Nyborg Destilleri selv har doneret arbejdskraft og produktionskapacitet og Ørbæk Bryggeri, der også er
del af Naturfrisk Group, har doneret en tankfuld Fynsk Forår øl til spritfremstillingen.
Nye, større og mere effektive produktionsfaciliteter er ved at blive etableret i Danmark, og medmindre
Lægemiddelstyrelsen stadig ønsker at Nyborg Destilleri skal fortsætte sin produktion af sprit, og der
fortsat er donerede råvarer at destillere, vil Nyborg Destilleri efter påske atter genoptage sin produktion
af whisky.
Kontakt for mere information: Tørk Eskild Furhauge, Adm. direktør i Naturfrisk Group
(naturfriskgroup.com), T: +45 22 10 12 05, Mail: tef@naturfrisk.dk.

