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Brewdog är en av pionjärerna inom hantverksöl och har snabbt 
gjort sig kända för sin innovativa fantasifulla stil med attityd och 
minst en glimt i ögat utan att för den skull ge avkall på kvaliteten. 
Deras sortiment består av ett fast utbud signaturprodukter men 
de har även fått mycket uppmärksamhet för de öl de brygger i 
limiterade upplagor där de tar ut svängarna ordentligt. Elvis Juice 
är exempelvis smaksatt med grapefrukt där de olika maltsorterna 
valts ut för att ge komplexitet och lyfta fram fruktigheten utan att 
låta den dominera. Beskan i öl mäts i IBU’s (International Bitter-
ness Units). Elvis Juice har 40 IBU’s av 100.

SMAKBESKRIVNING
Klar och djupt bärnstensfärgad med ett smutsvitt poröst skum. 
Grapefruktkarameller och vingummin i doften tillsammans med 
grapefruktskal och barr. Smaken har en karamellsötma med lite 
maltiga drag av rågbröd som går över till beska grapefruktskal 
och frukter. Oljiga barr och grapefruktkärnor i avslutet med en 
beska på 40 IBU. Medelstor kropp, mjuk kolsyra och något oljig 
textur.

KOMBINERA MED MAT
Grön Thai curry med koriander och lime, Grapefruktsufflé, Mexi-
kansk ceviche.

BRYGGD AV BrewDog Brewery, Aberdeenshire, Skottland 
ÖLTYP Ale Brittisk-Amerikansk stil
STIL Inida Pale Ale (IPA)
FÄRG Klar, djupt bärnstensfärgad
ALKOHOLHALT 6,5%

BURK 330 ml 
ART NR 8853915

BrewDog Brewery grundades 2007 av två unga skotska entusiaster som trött-
nat på likriktat stordriftsutbud och bestämde sig för att göra öl de själva ville 
dricka. Turligt för dem var de inte ensamma om att vara uttråkade. Genom-
slaget för ölen de bryggde var snabbt, delvis för deras kaxiga, respektlösa 
attityd och diverse marknadsföringshyss men mest för kvaliteten. Om de inte 
levererat enligt sitt motto ”Craft Beer For The People” hade historien knappast 
blivit mer än en kortlivad parentes. Öldrickare är ju inte mer lättlurade än 
andra, bara mer attraherade av bitterhet.
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