Årets juldrycker från Carlsberg Sverige
På måndag den 1 november är det premiär för årets juldrycker på Systembolaget. Säsongens
julsortiment från Carlsberg Sverige innehåller en parad av drycker, där några har varit ett
måste under den svenska julen i generationer. Inte minst Falcon Julbrygd som bryggdes första
gången 1898 och Apotekarnes Julmust som är lika självklar på julbordet som sillen och
skinkan.
Julöl hör julens traditioner till. Ett av de första bryggerierna i Sverige
som började producera julöl var Aktiebryggeribolaget Falken och än
idag håller Falcon den stolta julölstraditionen vid liv, inte minst med
Falcon Julbrygd som framställs efter ett anrikt recept från 1898. Falcon
Julbrygd är fortfarande ett av Sveriges mest populära julöl med en mjuk
och fin sötma, markerad beska och en fyllig smak av rostad malt.

– Vi är stolta över att föra bryggartraditionen vidare och de flesta av våra julöl bryggs fortfarande i
Falkenberg, säger Henric Byström, Kommunikationschef på Carlsberg Sverige.
Carnegie Porter är en annan klassiker, det är till och med Sveriges äldsta varumärke som fortfarande är i
bruk och firar i år sitt 185-årsjubileum.
– Carnegie Porter är en fantastik öl som passar till både julmaten och julgodiset och för många som gillar
att göra sin egen julmumma är Carnegie Porter ett måste. Vill man inte blanda sin egen mumma, finns
Falcons Julmumma som passar utmärkt som aperitif före julbordet, säger Henric Byström.
Julmust är den mest populära drycken på julafton
Must lanserades redan i början av 1900-talet som ett alkoholfritt alternativ till öl, men utvecklades sedan
till julmust som snabbt blev en succé och numera dricker vi över 30 miljoner liter julmust varje år.
Favoriten stavas Apotekarnes som står för 70 procent av den totala julmustkonsumtionen. För den som
vill ha en lite vuxnare och mindre söt julmust, finns Apotekarnes Bryggarmust som är en blandning av
julmust och alkoholfritt julöl.
Att julmusten är populär bekräftas även i Dryckeskollen, Carlsberg Sveriges Sifo-undersökning – hela 53
procent av svenskarna dricker helst julmust på julafton.
På Carlsberg Sveriges alkoholfria julmeny finns även två härliga alkoholfria öl: Falcon Vinterbrygd med
toner av choklad, kaffe och torkade frukter och Eriksberg Hovmästarlager som var det första svenska
alkoholfria julölet på Systembolaget, då under namnet Eriksbergs Julbordslager.

Carlsberg Sveriges julöl finns till försäljning på Systembolaget från 1 november.

