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Naturfrisk 
Vores sortiment af 25 cl Naturfrisk brus er blevet udvidet med to 

nye varianter, som tidligere kun fandtes i 27,5 cl. Det er Rabarber-

brus og Indian Tonic. Produkterne sælges til samme pris som øv-

rige 25 cl Naturfrisk brus. Yderligere to spændende smagsvarian-

ter i serien er under udvikling. 

Vi har i øvrigt også forbedret smagen på Na-

turfrisk Sportsbrus og Æblebrus. Sportsbrus 

har fået lidt mere syrlighed, og væsken er ble-

vet mere hazy. Æblebrus er lavet helt om så 

indholdet nu udelukkende består af æble-

most og danskvand, helt uden tilsat sukker.  

Vi har også genintroduceret en gammel kending i vores Naturfrisk juice sortiment, 

nemlig Blodappelsin. Nu i et nyt design, i stil med de øvrige 27,5 cl Naturfrisk juice-

produkter. 

Det virker til at vores nye design på Naturfrisk brus og juice er blevet taget godt 

imod af både kunder og forbrugere. Vi vil forsætte arbejdet med at optimere både 

smag og design på alle vores produkter. 

 Ørbæk Bryggeri 
 

Når man slipper kreativiteten fri hos bryggere fra både Ørbæk 

Bryggeri og Nyborg Destilleri uden at sætte grænser opstår der 

spændende ting og sager. For eksempel ideen om at lagre øl på 

træfade som i gamle dage, hos os dog brugte whiskyfade.  

Symbiostout, der i august-nummeret af magasinet Whisky & 

Rom - blandt 36 nye danske øl - vandt prisen som Bedste øl, er 

en stout brygget på Ørbæk Bryggeri som får tilført et skvæt sort 

Fionia Kaffelikør fra Nyborg Destilleri, inden den lagres 3-4 må-

neder på brugte whiskyfade, ligeledes fra Nyborg Destilleri. Øl-

len holder 10% alkohol og behøver derfor ikke påføres bedst-

før-dato. Der brygges kun en batch pr. år, men en variant, hvor 

der også er tilsat julekrydderier, ligger og venter i whiskyfadene 

på at blive tappet inden jul. Planen er at lancere en ny Sym-

biostout hvert år og måske hver jul.  

Fadlagret Sour Ale er en Fynsk Forår, som er lagret på brugte 

whiskyfade. Det er en frisk og syrlig øl med lav bitterhed. Den 

har en helt særlig smag og duft af ananas, abrikos, syrlige æb-

ler og et strejf af whisky. 
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Vi er i disse dage i færd med at tappe de fleste af vores julebryg. Sortimentet er omfattende, men vi har 

reduceret en del i antallet af varianter på 33 cl flaske og fustage, da vi i tidligere år har haft vanskeligt 

ved at få dem afsat. Vi vil således i år udelukkende have Santa C Ale på 33 cl og fustage.  

 

 

Du kan nu også bestille Ørbæk Bryggeri brandede ølglas hos os. Glassene 

indeholder 40 cl, hvis man fylder til overkanten af Ørbæk Bryggeri-logoet, 

og kan købes i kasser med 6 glas i hver.  

 

 

 

 

Nyborg Destilleri
Nyborg Destilleri har udviklet tre økologiske akvavitter.  

Dild er en akvavit destilleret på dild, korianderfrø og havtorn.  

Perfekt til din rejemad og frisk fisk. 

Dansk Eg er en akvavit på kommen med klare fadnoter af vanilje 

og bagværk. Ideel til ostebordet eller en nyrøget makrel.  

Kommen er en akvavit destilleret på kommen, orangeskal og vild 

timian. Skabt til det danske frokostbord.  

Vi håber I synes om vores nyheder, der er flere på vej. Find alle 

vores produkter i nyeste version af produktkataloget, der altid 

kan downloades på vores hjemmeside www.naturfriskgroup.com.  

Venligst  

Naturfrisk Group 


