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Naturfrisk 
I Naturfrisk brus-serien har vi nyligt lanceret to nye økologiske 25 cl brus, nemlig Jord-

bærbrus og Citronbrus.  

10019 Naturfrisk Jordbærbrus 25 cl er en jordbærsodavand der kun indeholder natur-

ligt indhold af sukker fra den æble- og jordbærjuice, der anvendes. Naturfrisk Jordbær-

brus har en let og forfriskende syrlighed, der også gør smagen lidt mere ”voksen” end 
man ellers forventer af en jordbærsodavand. 

Som motiv på Naturfrisk Jordbærbrus er vist et pindsvin, som er fredet men heldig-

vis ganske almindeligt i det meste af Danmark. Pindsvin spiser kun sjældent jord-

bær. De foretrækker biller, snegle, insekter, regnorme og andre smådyr. Jordbær-

rene kan dog godt komme til at sidde fast i nogle af dens 5-7.000 pigge, når den 

snøfter rundt langs jorden efter mørkets frembrud. 

10018 Naturfrisk Citronbrus 25 cl er en dansk version af et lignende 

produkt, vi gennem mange år har haft succes med at sælge uden for 

landets grænser. Nu er tiden inde til også at lancere den i Danmark. 

Naturfrisk Citronbrus indeholder forskellige kombinationer af økolo-

giske citroner sødet med økologisk rørsukker. Den har en fin syrlig-

hed, men er samtidig også sød og langt fra så bitter som for ek-

sempel Naturfrisk Lemonbrus. 

Som motiv er vist en Sortplettet blåfugl, der er en af vores meget sjældne sommerfugle. 

Den er nu kun at finde på Møn og muligvis også i Nordjylland og Nordsjælland. Det er 

en lille, fin, skinnende og blå sommerfugl på 35-40 mm, der lever af nektar fra urter 

og blomster, som man typisk finder på heder, klitter og tørre overdrev med lav plan-

tevækst. Myrearten Myrmica Sabuleti skal også være at finde på levestedet. Lar-

verne af Sortplettet blåfugl tilbringer nemlig ti måneder i myrernes bo, hvor de spiser 

myrelarverne. 

På grund af vigende salg udmeldes Naturfrisk Rabarberbrus 27,5 cl, så vi nu kun 

har tre rabarbersodavand i sortimentet: 

• 10017 Naturfrisk Rabarberbrus 25 cl 

• 18014 Macarn Rabarber 25 cl 

• 18118 Macarn Rabarber 66 cl 

Ligeledes udmeldes Naturfrisk Blåbær Smoothie 25 cl af sortimentet.  

Ørbæk Bryggeri 
Det er også blevet til to nye økologiske øl fra Ørbæk Bryggeri - begge af typen New England IPA. NEIPA 

er kendetegnet ved at have lav bitterhed men meget aroma fra humlen, som tilføres sent i brygproces-

sen og/eller som tørhumling efter brygning. Begge øl findes indtil videre kun i størrelsen 50 cl.  
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30444 Ørbæk Falkoner 5% 50 cl er en frisk, flot gylden og som-

merlig sløret øl med tydelige noter af citrusfrugter og abrikos fra 

de friske amerikanske humler. Hertil en ”sjov” finish, der giver 

duft af nelliker og banan som følge af brugen af en belgisk klo-

sterøl gærstamme.  

En frisk og sommerlig øl, der passer godt som ledsager til 

snacks, forretter samt til svinekød, kylling, fastfood og stærk ori-

entalsk mad. 

30445 Ørbæk Kong Havtorn 6% 50 cl er en smagfuld, frugtig 

og gylden øl med klar duft og smag af havtorn og citrus. Kong 

Havtorn er brygget med flere forskellige citrusfremmende hum-

ler som Citra, Mosaic og Jarrylo og tilført en god portion havtorn-

juice. Den har noter af papaya, rose, pære, appelsin, blåbær, 

grapefrugt og selvfølgelig havtorn. Øllen er udviklet i samar-

bejde med brygger-teamet "Maltkings" fra Køge. 

Kong Havtorn er en smagfuld øl, der ikke trætter smagsløgene 

med meget bitterhed eller tunge aromaer. Den passer derfor 

godt til lette retter med fjerkræ og fisk. Øllen kan også fungere i 

stedet for hvidvin eller champagne på en varm sommerdag. 

Samtidig udmeldes Ørbæk Weissbier 50 cl og de to varianter af Ørbæk Cider – Cider Hyldeblomst 27,5 

cl og Cider Æble 27,5 cl af sortimentet. Ørbæk Weissbier findes dog fortsat i 33 cl. 

Macarn 
I Macarn serien fokuserer vi primært på at lave spæn-

dende mixere til cocktails og drinks. Her har vi nyligt lan-

ceret tre økologiske sirupper, der kan anvendes til mange 

forskellige slags cocktails.  

• 18200 Macarn Sirup Mango 25 cl 

• 18201 Macarn Sirup Jordbær 25 cl 

• 18202 Macarn Sirup Sukker 25 cl 

På vores hjemmeside www.nyborgdestilleri.com, som 

nyligt er blevet opdateret, findes en lang række op-

skrifter på cocktails, hvor blandt andet de nye sirupper 

er anvendt, og flere vil med tiden komme til.  

I løbet af november forventer vi også at have opdateret 

Macarn-hjemmesiden, som vil linke til det samme 

cocktailunivers.  

http://www.nyborgdestilleri.com/
SORT_SIRUP_Jordbaer.pptm
SORT_SIRUP_Mango.pptm
SORT_SIRUP_Sukker.pptm

