PRODUKTBLAD

Stone
Delicious

Gluten Free IPA
Delicious IPA, med undertiteln ”A citrusy India pale ale with
Lemondrop & El Dorado hops”, är Stone Brewings ädla bidrag
för både IPA-finsmakare och glutenintoleranta. Beundrade sedan
1990-talet framför allt som kungar av IPA-genren har Stone’s
röda tråd alltid varit stora och generösa smaker.
Så även i Stone Delicious IPA, som är en intensivt citrustonig och
snyggt bitter västkustale, som lever upp till det enkla men ändå
högt lovande namnet. Lemondrop- och El Dorado ger tillsammans en magnifik citronkaramellig smak som balanseras av
humlens kryddighet.
”Det liknar inget vi har smakat under två decennier av IPA-experiment – ännu en lupullinspetsad skapelse vi är glada att presentera för alla hopheads.”

SMAKBESKRIVNING

Djupt gyllenfärgad med vitt skum möts näsan av en kryddig, örtig
och citrushumlig doft i balans med lätt rostade toner. Kryddigheten påminner om citrongräs. I smaken dominerar humlen, med
stora citrustoner likt citronkarameller (som till exempel Starburst
candy) med en medelstor kropp och bitter, torr finish.

KOMBINERA MED MAT

Passar till kryddiga rätter; kyckling, skaldjur eller vegetariskt,
gärna i cajunstil. Vällagrade hårda ostar eller grönmögelostar blir
bra på dessertbrickan. Går utmärkt ihop med fina cigarrer.
BRYGGD AV Stone Brewing, San Diego, CA, USA
ÖLTYP Ale Brittisk-Amerikansk stil
STIL India pale ale
FÄRG Djupt gyllengul
ALKOHOLHALT 7,7%
BURK 355 ml
ART NR 130115

San Diego-baserade Stone Brewing startades 1996 som ett mikrobryggeri av
Greg Koch och Steve Wagner, hembryggare med ett förflutet inom musikindustrin. Allt de hade då var kunskap om hur öl skulle smaka på riktigt och viljan
att dela den. Så med dåraktigt passionerat engagemang plus litet monetärt
stöd från Gregs far körde de igång i liten skala. Resten är historia och idag är
Stone det tionde största oberoende hantverksbryggeriet i USA. Dessutom är
man det första amerikanska hantverksbryggeri som dragit igång i egen regi i
Europa och 2016 invigdes bryggeriet i Berlin. Stone Brewings kännetecken är
djärva, fulladdade smaker oftast med humle i centrum. Ett recept som i högsta
grad visat sig fungera. Att de utnämnts till ”All-time Top Brewery on Planet
Earth” av tidningen BeerAdvocate två gånger är bevis gott nog.
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