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IPA trenden håller i sig och lagom till den första spirande grönskan lanserar Nils
Oscar två fina brygder - Nils Oscar Session IPA och Nils Oscar Dubbel IPA. Den
karaktäristiska IPA’n förknippas ofta med den amerikanska västkusten. Vissa hävdar
att det var där IPA vidareutvecklades till vad denna populära dryck är idag. Det är
alltid svårt att med säkerhet hävda ursprunget. Här tvista de lärde och inspirationskällorna är många. Facit saknas. Hur som helst, IPA och Dubbel IPA
är idag väldigt omtyckta drycker och nu ges tillfälle att njuta av
ytterligare två fantastiska brygder. Nils Oscar Dubbel IPA lanserades
den 1:a mars och Nils Oscar Session IPA finns tillgänglig från och
med den 2:a maj i Systembolagets lokala sortiment. Givetvis går det
utmärkt att beställa till vilket Systembolag som helst.
Nils Oscar Session IPA - Nils Oscar Session IPA är en lätt och frisk öl som
passar alla dagar i veckan med sin alkoholhalt på 4,2%. Den modesta
alkoholhalten kan ses som en motreaktion till flertalet högalkoholhaltiga
IPA-brygder (man ska kunna dricka öl en hel ”session’”). Ölet har en kraftig
humlearom som kommer från torrhumlingen i bryggeriets Hop Gun. Man
använder sig av wienermalt, pilsnermalt och karamellmalt. Humlesorterna
Pacific Gem, Citra och Amarillo ger en skön beska och fruktig doft. Etiketten
på denna ’goding’ utstrålar elegans med svagt rosa och mörkt grå toner.
Vackert att duka med och gott att dricka!
Nils Oscar Dubbel IPA - Nils Oscar Dubbel IPA är en kraftig India Pale Ale
på 8,2%, så kraftig att man valt att kalla den för dubbel IPA. Ja, här går
trenden åt högre alkoholhalt. Det finns IPA för alla smaker och tillfällen helt
enkelt. Ölet är bryggt på pilsnermalt, münchenermalt, wienermalt och
karamellmalt. Ölet är humlat med Mosaic, Cascade, Simcoe och Centennial,
och sedan torrhumlat i Hop Gun för att ge en kraftig citrusfrisk humlearom.
Denna Dubbel IPA är vackert bärnstensfärgad. ”Dessa två lanseringar innebär
att vi nu verkligen erbjuder en IPA för alla tillfällen. Nils Oscar Dubbel IPA är en kraftig IPA för
ett väl valt tillfälle, medan Nils Oscar Session IPA fungerar alla dagar i veckan med sin
alkoholhalt på 4,2%”, menar Ida Lindberg, marknadsansvarig på Nils Oscar.

Nils Oscar föddes 1865 och hans syn på kvalitet, ärlighet och nytänkande genomsyrar allt vi gör än idag - produkter i världsklass!
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På Nils Oscar Company AB producerar vi högkvalitativa produkter som säljs till restauranger och barer samt Systembolaget i hela
landet. Ölet bryggs på vårt bryggeri på Fruängskällan i Nyköping och spriten tillverkas på vårt bränneri på Tärnö.
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