Borg Leifur Nordic 32
Saison
Island
Type: Micro/craft øl, Lys Ale / Øl, Lys Ale
Produsent: Borg Brugghús
Produkt:
Ølet Leifur er oppkalt etter den islandske oppdageren Leifur Eiriksson. Han var
den første europeeren som oppdaget Nord-Amerika  nesten 500 år før
Christopher Columbus. Leifur er brygget med organisk arktisk timian og lyng,
som sammen med belgisk gjær gir ølet en tørr, gressaktig smak og en delikat
balansert aroma av sitrus og pepper.

Produsent:
Vår islandske ølprodusent Borg Brugghús, som for øvrig betyr «by bryggeri» på
norsk, er et mikrobryggeri som eies av det anerkjente Egill Skallagrímsson
Bryggeri.
Det ble stiftet i 1913 og er oppkalt etter den berømte vikingen med samme
navn, nemlig den store Egill Skallagrímsson. Han ble født i år 910 i Borg. Egill
Vectura nr
EPD nr
Emballasje
Antall

139729
4451118
ﬂasker
24

var full av energi, sta og ikke betraktet som en kjekk mann. Han forlot hjemmet
i ung alder og var med på mange vellykkede vikingtokter sammen med sin bror
Thorolf, og ble av den grunn utnevnt høvding. Egil elsket mjød og det ﬁnnes
mange historier som refererer til hans forkjærlighet for drikking. Egil ville uten
tvil likt det fantastiske ølet som lages i dag hos Borg Brugghús – og derfor ble
bryggeriet oppkalt etter denne store krigeren og poeten. Bryggeriet Egil
Skallagrimson sysselsetter mange verdenskjente bryggere og har vunnet en
rekke internasjonale priser for sine øl.

Detaljert informasjon

Passer til

Karakteristikk
Farge
Duft
Smak

Lys gyllen
Krydret med et hint av sitrus
og pepper
Fyldig og frisk

Skalldyr, lammeretter med urter, mild cheddar og
geitost

Analyse
Volum
Alkohol

33 cl
6,8 %

Bruk av alkohol kan gi ulike skadevirkninger. Mer informasjon; klikk her
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Råstoﬀ
Humle type
Gjaer &
bakterietype
IBU

Cascade, Perle
Toppgjæret
25
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