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Sortiment og priser 2021 
I det forgangne år har vi i Naturfrisk Group optimeret og trimmet mange dele af vores forretning. Herun-

der vores omfattende sortiment. Visse produkter er blevet udmeldt, nye er kommet til, og andre er ble-

vet smagsforbedret eller har fået nyt design. Der udestår stadig en del designoptimeringer, men det me-

ste er gennemført. Det opdaterede sortiment er at finde i produktkataloget for 2021. 

Vi har for 2021 valgt ikke at ændre på listepriserne og vil indtil videre fortsætte med samme listepriser 

som i 2020.  

Nye hjemmesider 
For lidt over et år siden blev Naturfrisk Group stiftet, og de fire drikkevarebrands: Naturfrisk, Macarn, 
Ørbæk Bryggeri og Nyborg Destilleri blev samlet under én virksomhed ligesom Restaurant Remisen og 
Skonnerten Fionia. I det forgangne år har alle enheder fået nye og opdaterede hjemmesider. På hjem-
mesiderne kan du nu blandt andet:  
 

• Se det aktuelle sortiment og læse om alle produkter. Produktinformationen fungerer fint på mo-

biltelefon og kan anvendes som støtteværktøj til tjenere og bartendere. 

• Downloade pack shots, produktkatalog, logoer og andet. 

• Få ideer til cocktails hvor destilleriets og tapperiets produkter indgår. 

• Læse seneste nyhedsbreve og pressemeddelelser. 

• Finde kontaktinformation til bogholderi, ledelse og kundeservice. 

 

www.naturfriskgroup.com 

 

www.naturfrisk.dk 

www.macarn.dk 

www.oerbaek-bryggeri.nu 

www.nyborgdestilleri.dk 

 

www.restaurantremisen.dk 

www.skonnertenfionia.dk 

http://www.naturfriskgroup.com/
http://www.naturfrisk.dk/
http://www.macarn.dk/
http://www.oerbaek-bryggeri.nu/
http://www.nyborgdestilleri.dk/
http://www.restaurantremisen.dk/
http://www.skonnertenfionia.dk/
https://naturfriskgroup.com/
https://naturfrisk.dk/
https://macarn.dk/
https://oerbaek-bryggeri.nu/
https://nyborgdestilleri.com/
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Ørbæk Julebock kåret som bedste juleøl 
Julebock fra Ørbæk Bryggeri blev - op mod 47 andre 
juleøl - kåret til "Bedste Øl" i november udgaven af 
magasinet Whisky & Rom med makspoint på seks 
stjerner.  
 
De øvrige juleøl fra Ørbæk Bryggeri, der deltog, fik 
også fine bedømmelser: 

• Julestout 6 stjerner 

• Santa C Ale 5 stjerner 

• Juleporter  5 stjerner 

• Symbiostout Jul  4 stjerner 

• Nyborg Julebryg  4 stjerner 

• Jingle Bells  4 stjerner 

Nyt design på Macarn 66 cl 
Alle Macarn 66 cl sodavand vil få nyt design, og flere af produkterne får nye navne. Navnene er nu kon-
sekvent alle på engelsk. Ændring af design og navngivning sker som led i bestræbelserne på at positio-
nere Macarn produkterne mere som mixere og læskedrik for voksne. 
 
Macarn Fresh Lemon, der tidligere blot hed Macarn Lemon, har desuden fået justeret smagen og inde-
holder nu blandt andet mere grapefrugtsaft. Det har vi gjort for at gøre den mere bitter og velegnet som 
mixersodavand. Vi har ikke ændret på smagen af de øvrige syv varianter.  
 

 

Find inspiration og opskrifter på spændende cocktails med Macarn produkter og spiritus fra Nyborg De-
stilleri her: https://nyborgdestilleri.com/cocktails/  
 

https://oerbaek-bryggeri.nu/produkt/388/julebock
https://oerbaek-bryggeri.nu/produkt/433/julestout-
https://oerbaek-bryggeri.nu/produkt/150/santa-c-ale
https://oerbaek-bryggeri.nu/produkt/265/juleporter-
https://oerbaek-bryggeri.nu/produkt/393/symbiostout-jul
https://oerbaek-bryggeri.nu/produkt/263/nyborg-julebryg
https://oerbaek-bryggeri.nu/produkt/156/jingle-bells
https://nyborgdestilleri.com/cocktails/
https://macarn.dk/
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Donation til Fødevarebanken 
Naturfrisk læskedrikke forhandles primært i on-trade kanalerne i 

Danmark og udlandet. Nedlukninger som følge af Covid19 i hele 

Europa har derfor betydet en gevaldig tilbagegang i vores salg af 

særligt Naturfrisk læskedrikke. For ikke at brænde inde med dato-

varer, har vi i løbet af året givet en del produkter væk til forskellige 

formål eller solgt dem med store rabatter i detailhandlen. De sidste 

rester har vi valgt her sidst på året at donere til Fødevarebanken.  

Fødevarebanken leverer drikkevarerne videre til herberger og lignende, så de kommer socialt udsatte 

mennesker til gode. I alt ca. 12 paller og over 20.000 flasker med Naturfrisk sodavand, juice og 

smoothies er blevet givet til Fødevarebanken, og kan forhåbentligt få julen til at smage lidt bedre for 

nogle af de socialt udsatte i Danmark. Læs mere om Fødevarebanken på www.foedevarebanken.dk.  

God jul, godt nytår og god whisky 
Til slut vil alle vi fra Naturfrisk Group gerne ønske alle jer, vores kunder og samarbejdspartnere, rigtig 

god jul og godt nytår. Dette år trænger i den grad til at blive skyllet ned med en frisk sodavand, en kold 

øl, en lækker cocktail og et stort glas whisky.  

Et godt bud på whiskyen kunne være en af Nyborg Destilleris nyligt tappede 219 flasker ”The Darling”, 
som er part II i Iberian Beauty trilogien destilleret i 2016, der i september 2019 blev fyldt på et 500L 

Oloroso sherryfad og over tre år bliver tappet på flasker med en tredjedel hvert år.  

 

God Jul og Godt Nytår! 

http://www.foedevarebanken.dk/
https://nyborgdestilleri.com/whisky/

