Founders Dirty Bastard
USA
Type: Micro/craft øl, Mørk ale / Øl, Mørk ale
Produsent: Founders Brewing Company
Produkt:
Scotch ale er en ølstil som knapt ﬁnnes i Skottland, men i USA er den populær.
Det dreier seg om fyldige, søtlige og alkoholsterke øl, brygget med en porsjon
torvrøykt whiskymalt. Michigan-bryggeriet Founders har brygget en solid
versjon med sin Dirty Bastard.

Produsent:
Founders Brewing Co. ble etablert i 1997 av to mikro-øl entusiaster, Dave
Engbers og Mike Stevens. Med sine hverdagslige jobber og drømmer, brygger
Founders Brewing Co komplekse og kraftfulle øl, med mye aroma og smak.
Founders er rangert blant de 30 største mikrobryggerier i USA, og er en av de
raskest voksende. Bryggeriet ligger i sentrum av Grand Rapids, Michigan, og
stifterne er et stolt medlem av Michigan Brewers Guild og Brewers Association.
Founders-familien har vokst opp rundt denne enkle ﬁlosoﬁ: “We don’t brew
beer for the masses. Instead, our beers are crafted for a chosen few, a small
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cadre of renegades and rebels who enjoy a beer that pushes the limits of what
is commonly accepted as taste. In short, we make beer for people like us.”

Detaljert informasjon

Passer til

Karakteristikk
Farge
Duft

Smak

Mørk rødbrun farge på ølet,
høyt til moderat beige skum
Aroma av søt malt, karamell,
torvrøyk og overmodne røde
bær, også vinøse toner med
hint av eik
Smaken har massevis av
maltsødme og karamell,
torvrøyk og eik, med en
tydelig humlebitterhet i
avslutningen og ettersmaken

Dessert - selv bare med en enkel «cookie» eller
«brownie» blir det en god kombinasjon.
Enestående sammen med en skogsbærpai! Kan
også nytes til ostetallerken.

Allergener: Byggmalt

Analyse
Volum

35,5 cl

Råstoﬀ
IBU

50
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