Christian Andersen
Ølanmelder

Erdinger
Alkoholfrei

Clausthaler
Classic

Bavaria
Original

Bavaria
Wit

Carlsberg Nordic
Gylden Bryg

Alkoholprocent: 0,4
Pris: 20,50 kr. (Føtex)
Vurdering: En smule
uklar og korngylden.
Dufter ikke af så meget.
Der er en rigtig fin
malttone, og den er dejlig prikkende og forfriskende. Den her har jeg
lyst til at drikke igen.
Det har jeg ikke haft
med nogen af de andre.
Den er meget tæt på at
være en rigtig øl.

Alkoholprocent: 0,49
Pris: 13,56 kr. (Føtex)
Vurdering: Superklar
og ligner en pilsner,
men dufter ikke lige så
meget. Der er toner af
blomster. Malttonen
står rigtig flot, og den
nærmer sig et miks
af pilsner og hvedeøl,
selvom det ikke er en
hvedeøl. Men den er
cremet og har syrligheder fra hvedeøl.

Alkoholprocent: 0,0
Pris: 4,95 kr. (Kvickly)
Vurdering: Korngylden
og lidt uklar. Dufter og
smager meget af malt
og har lidt sødme af
røde bær og hen ad
vanilje. Lidt groft kan
man sige, at det er en
tynd øl, men det er
positivt ment i denne
sammenhæng. Den er
supergod.

Alkoholproducent: 0,0
Pris: 4,95 kr. (Kvickly)
Vurdering: Uklar og tåget. Dufter af koriander
og citrus – i retning af
citronsaft. Vi er ovre i
noget smoothie. Smager af banan, koriander
og citron med strejf af
vanilje. Den er blød og
rund i smagen.

Alkoholprocent: 0,5
Pris: 6,50 kr. (Føtex)
Vurdering: Ravfarvet
og klar med en del
blomster i duften.
Dufter meget tæt på en
rigtig øl. Den vil så gerne
ligne en rigtig pilsner,
og den gør sig så meget
umage på alle parametre. Den er kamufleret
supergodt, og det er et
hæderligt forsøg på at
lave en pilsner.
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Carlsberg
Nordic Hvede

Tuborg
Super Light

Heineken
Lager Beer 0,0

Royal Alkoholfri Pilsner 0,0

Kaiserdom Hefe-Weissbier

Alkoholprocent: 0,5
Pris: 6,50 kr. (Føtex)
Vurdering: Meget
lys ravfarvet. Dufter
meget af frugter. Det er
behageligt. Det er umiskendeligt en bayersk
hvedeøl. Der findes to
slags - bayersk og belgisk. Bayersk har noter
af banan og nelliker.
Den er godkendt.

Alkoholprocent: 0,09
Pris: 6,50 kr. (Føtex)
Vurdering: En lille
smule uklar og dufter
af noget malt og en lille
smule korn. Den har
ølkarakter og en rund
følelse i munden. Smager lidt af metaltank. Er
den kold, kan man tro,
det er en rigtig øl, men
smager man efter, kan
man godt smage, at det
ikke er en rigtig pilsner.

Alkoholprocent: 0,0
Pris: 9,50 kr. (Kvickly)
Vurdering: Klar og
stråfarvet gylden. Her
kommer der syrlige
noter frem af skal
fra grønne æbler.
Smager en lille smule
af fortyndet æblejuice.
En afbalanceret øl, der
dufter som en rigtig øl
langt hen ad vejen.

Alkoholprocent: 0,0
Pris: 7,00 kr. (Føtex)
Vurdering: Klar og
gylden og ser godt ud.
Dufter meget af malt og
lidt korn. Der er ingen
frugter, bær, tobak eller
andre interessante
aromaer. Der kommer
en lille smule grøntsager og bouillon. Sødmen
er langt nede, og det
trækker op, men jeg kan
ikke så godt lide den.

Alkoholprocent: Ukendt
Pris: 10,95 kr. (Kvickly)
Vurdering: Uklar og
lys ravfarvet. Dufter
ikke så godt – som en
frugtkurv, der har stået
for længe, og der er
kommet bananfluer i.
Der er ribs, der blander
sig med hvedemalten.
Den er meget cremet
og rund. Der er også lidt
makrelsalat. Den kan
jeg ikke lide.
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