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Välkommen till världens största och 
högst ansedda mässa i sitt slag!

För 22:a året i rad! I år kan vi stolt presentera en mer ”välfylld” 
mässa än någonsin tidigare.
Vi har åter igen fyllt dessa vackra hus med det bästa av det bästa för dig som är genuint 

dryckesintresserad. Din egen smak är unik, ingen annan ska tala om för dig vad du tycker 

om, men här kan vi hjälpa dig utveckla din smak och med att hitta nya favoriter och spän-

nande kombinationer.

     Bland de ca 200 utställarna hittar du experter bakom varje disk. I år presentar de ett 

rekordstort utbud av spännande öl, cider, whisky, calvados, mjöd, rom, champagne, vin, 

absinte, tequila…. Här finns allt efter tycke, smak och plånbok.

     Massor av mat för den hungrige, allt från årets korvmakare till ostron, men även 

två trevliga restauranger där du kan sitta ner en stund.

     På våra mycket uppskattade provningar, skolor och 

Master Classes har du som vill veta mer, tillfälle att lära dig 

ännu mer av de som vet allra mest.

     Var nyfiken och fråga mycket… då lär du dig massor.

Vi önskar dig ett riktigt spännande, kul och lärorikt 

besök! Skål och hjärtligt välkommen! 

   

    Marianne Wallberg
      Grundare/Projektledare   

 

Erik Ellström          Malin Åkerström       Michel Jamais      Folke Andersson  Jan-Erik ”Janko” Svensson 
Projektkoordinator                 Projektsassistent                       Lärare Ölskola I               Huvuddomare Whisky      Huvuddomare Öl/lärare Ölskola II -III 

En extra eloge och ett stort tack vill jag på detta sätt ge alla mina helt fantastiskt duk-

tiga och trogna medarbetare i det gamla trogna festivalgänget: Först mina lagkamrater 

Erik Ellström och Malin Åkerström. Sedan utan inbördes ordning: Rolf Pettersson, Mats 

Carnerup, Jan-Erik Svensson, Michel Jamais, Folke Andersson, Bosse Wahlund, Tomas 

Stenberg, Göran Hammarkvist, Bill Nilsson, Peter Alexandersson, Candi, Ann, Gunnar, 

Sonny, Conny, Ljus-Gunnar, Agris, Christer och hans duktiga killar... Nya i gänget i år är; 

Andreas Kjörling, Johan, Rasmus, Ana, Ulrika, Alfred, Katja, Elin, Niklas, Felix, Onni, Elsa, 

Cajsa, Carin ...

 

Alkohol i samband med arbete 
ökar risken för olyckor.

Plantation Rum
20th anniveRsaRy

www.spendrupsvin.se

Besök oss på
Stockholm Beer and Whisky
Taste Experience Hall 2 
Monter nr: 128

Källarens äldsta, dubbellagrade mörka rom.

Plantation 20th Anniversary XO
70 cl, 499 kr, Alc: 40% vol, Art nr: 509

Plantation Grande Reserve Barbados
70 cl, 269 kr, Alc: 40% vol, Art nr: 10310

Plantation_StockholmBeerWhisky_2013.indd   1 2013-08-31   18:44
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Malin FolkeMichel Janko
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Så här går det till

Ditt provningsglas.
I entrén får du ditt provningsglas – som du naturligtvis får ta med dig hem.

(Olika glas varje år). På glaset finns en provningsrand. Vi rekommenderar att du köper 

provsmakningar i stället för hela glas. Det finns gott om sköljställen där du kan ren-

göra glaset mellan provningarna. Ett rent glas är förutsättningen för att drycken ska kom-

ma till sin rätt. Whiskyprovarglas och IsO-glas finns att köpa i receptionen för 40 kr styck.

Provsmakning.
Ett provsmak kostar från 10 kr och uppåt – givetvis beroende av vad det är för produkt du 

väljer att provsmaka. Observera att det endast går att betala med kontanter. Det finns möj-

lighet att göra uttag både utanför och inne på mässområdet.

Träffa experter och lär dig mer.
Här på stockholm Beer & Whisky Festival med Taste Experience hittar du många spän-

nande skolor och provningar som alla tar cirka en timme.

Ett unikt tillfälle att fördjupa dina kunskaper och träffa ledande experter från hela världen. 

Programmet hittar du på sidorna 10-14 och bokningar sker i receptionen.

Mat och dryck.
God mat hör drycker till. här finns allt från årets korvmakare, ostar, fast-food och ostron, 

till riktiga restauranger där du kan sitta ner och njuta.

Tänk på att bilkörning och alkohol inte hör i hop. Om du skall köra från festivalen finns 

det många spännande alkoholfria alternativ hos samtliga dryckesutställare. 

Helt alkoholfri öl är en ny trend – prova gärna. 

www.stockholmbeer.se

Liten Whiskyskola mED FOlkE aNDErssON

En enkel guideline om whisky eller whiskey.
I grunden finns det fyra olika typer av whisky eller huvudtyper från fyra olika länder,                                                                
varifrån nästan all whisky har utvecklats. länderna är skottland, Irland, Usa och 
kanada.

Det finns idag whisky från många länder som Japan, Indien, Tyskland, Frankrike, 
Danmark och många fler. Och inte minst från sverige, ca 10 destillerier. Vad är då det 
för whisky?
Nästan alla har sneglat på den skotska whiskyn och därefter gjort sin egen whisky i 
skotsk stil. av de fyra grundtyperna idag så är det bara den skotska som har peat eller 
rökig doft och smak.

I dag finns det dock Irländsk whisky som är har lite skotsk stil eller som irländarna 
säger, gammal irländsk stil med lite rökighet. För om vi går 150-200 år tillbaka i tiden 
så var både skotsk och irländsk whisky båda relativt rökiga.  Och de stavade whisky 
lika, med ”y” på slutet, inte som idag Irland med ”ey” och skottland med ”y”. 
När det gäller stavning så stavar skottland och kanada generellt med ”y och Irland 
och Usa med ”ey”. Undantag finns.

Grunden i skotsk och Irländsk whisky är den allt populärare maltwhiskyn, gjord på 
mältat korn och är enkelpannedestillerat, potstill.
För ca 150 år sedan börjades tillverkning av Grainwhisky. kolonndestillerad sädessprit 
som också lagrades på fat och blandades med den kraftigare och fylligare maltwhiskyn. 
Det blev blended whisky som gjorde att den då något lättare och mer publika smaken blev 
det som de flesta whiskykonsumenter tog till sig och att whisky då blev en populär dryck. 

Blended whisky går att göra med många olika variationer beroende på hur mycket malt 
det är i blenden. Vilken typ av maltwhisky och till vilken ålder de olika malt- och grain-
delarna har.

I Usa är den mest kända whiskeytypen Bourbon. Där mäsken skall bestå av minst 51% 
majs (corn). Den är nästan alltid kolonndestillerad. I Usa finns också rye Whiskey och 
Wheat Whiskey som skall innehålla minst 51% råg respektive minst 51% vete. Där finns 
också maltwhiskey (potstill) som produceras mer och mer samt whisky som american 
Blended whiskey och Corn whiskey. 

kanada har Canadian rye Whisky och Canadian Whisky. Där den största delen av whis-
kyn är kolonndestillerad på en mäsk av råg eller majs. samt en liten del som kan vara 
potstilldestillerad eller destillerad i små kolonnapparater för att få en mer aromatisk 
whisky till arom och smakförstärkare i den kanadensiska whiskyn.
många av dessa olika whiskies kan du säkert prova på mässan. 

FOlkE aNDErssON  Huvuddomare Whisky

Folke andersson, whiskyguru, master Blender och 
huvuddomare ”Festivalens Bästa Whisky” 

STOCKHOLM BEER & WHISKY FESTIVAL med TASTE EXPERIENCE

anteckningar
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Kolhydrater i korn  
alla jästa drycker tillverkas genom att man framställer en sockerlösning i vilken jästen 
omvandlar sockret till alkohol och kolsyra. När man brygger öl görs sockerlösningen 
av säd, oftast korn. Till skillnad från exempelvis druvor och äpplen så finns det inget 
socker i säd. Det finns visserligen energi – kolhydrater – men den är bunden i långa 
molekylkedjor som kallas stärkelse. Och den rår inte jästen på. Därför måste man lösa 
upp stärkelsekedjorna för att det ska bli socker som jästen kan tillgodogöra sig. Detta 
görs i två steg.

Mältning  
Det första steget kallas mältning. kornet läggs i blöt för att gro och därmed frigöra 
enzym, som kan lösa stärkelsen till socker. Efter ungefär en vecka avbryts groningen 
med varmluft. Då har kornet omvandlats till malt och innehåller enzym som kan lösa 
stärkelsen till socker. Om man torkar vid en lite högre temperatur blir malten mörkare 
och kan användas för att göra mörka öl. Det finns också specialmalt med typisk smak 
och färg. karamellmalt ger en knäckig arom som passar i framför allt ale, och färgmalt 
påminner om rostat kaffe med nästan brända toner som passar för öl inom porterfamiljen.

Mäskning  
Det andra steget kallas mäskning. malten krossas och blandas med vatten. Ju mer malt 
i förhållande till mängden vatten, desto starkare blir ölet. syftet med mäskningen är 
att låta enzymerna lösa stärkelsen till socker. Det görs med hjälp av värme. metoderna 
ser lite olika ut beroende på regionala traditioner. En annan viktig faktor är mäskens 
pH-värde. Eftersom mörk malt är mycket surare än ljus passar den bäst ihop med hårt 
vatten, som är basiskt. alla mörka öltyper har uppstått på platser med hårt vatten.

Humle  
Fram till mäskningen är tillverkningen av öl och whisky identisk. men den vört som 
ska bli öl kryddas före jäsningen. I många hundra år har humle varit den viktigaste 
ölkryddan. Från början var man ute efter humlens bakteriedödande egenskaper för att 
öka ölets hållbarhet. Idag används humle främst för att med sin beska smak balansera 
den söta vörten. Dessutom finns det humlesorter med en frisk doft som passar i många 
öltyper.

Bryggning  
Den del av tillverkningen där humlen kokas i vörten kallas bryggning. Enligt klas-
siska recept skulle vörten koka minst en och en halv timme. Dels blir man av med en 
del svaveldoft som kommer från malten, dels måste humlen koka länge för att bitteräm-
nena ska bli vattenlösliga. Ju senare under kokningen som man lägger i humlen, desto 
mer doft ger den. De aromatiska humlesorter som läggs i mot slutet av koket är oftast 
de dyraste, med mest utpräglad doft. 

Jäsning  
Under jäsningen tillgodogör sig jästen som sagt energin från sockret och omvandlar 
den till alkohol och kolsyra. De flesta öl idag har jäst vid en ganska låg temperatur, vil-
ket ger en ren, enkel smak. Ju högre jäsningstemperatur, desto mer jäsningsbiproduk-
ter bildas. Det handlar små mängder av exempelvis fruktdoftande estrar eller kryddiga 
fenoler som kan bidra med viktiga karaktärer i ölets doft. Olika jästarter passar bäst 
för olika temperaturer, och här finns också en del regionala olikheter.

Olika typer av öl  
Nästan alla grundläggande öltyper har utvecklats i några få områden i västra och mel-
lersta Europa. England var centrum för ölutvecklingen i Västeuropa medan Bayern och 
senare Tjeckien utgör kärnan i Centraleuropas ölkultur. Typiska drag för öl från det 

västeuropeiska kulturområdet är karamellmalt, enkel mäskning, kryddigare humle-
smak och jäsning vid högre temperatur, vilket ger fruktig doft åt ölet. I Centraleuropa 
användes med komplicerade mäskningsmetoder som ger en mer subtil maltsmak, vil-
ken balanserades med mildare humlesorter. En kall jäsning gav en renare smak, 
med mindre fruktighet och kryddighet.

Västeuropeiska öltyper  Englands kanske viktigaste bidrag till världens ölkultur 
är den typfamilj som kallas ale. Det finns karamellmaltsbetonad brown ale eller mild, 
men humlebetonad pale ale eller bitter är vanligare idag. Under de senaste 30 åren har 
alen utvecklats i en mer humlearomatisk riktning tack vare hundratals nya bryggerier 
i framför allt Usa. 
Innan ale blev den vanligaste öltypen i England så var det mörkare öl som gällde. 
Porter var den första etablerade öltypen och dominerade den engelska ölindustrin 
under 1700-talet och några årtionden därefter. I början av 1800-talet började man 
använda hårdrostad malt i porter. De kraftigare brygderna kallades stout. Under  
de senaste hundra åren har den engelska porterns popularitet dalat, men den torra 
stouten från Irland hör till världens mest kända öltyper. 

Vid sidan av de engelsktalande länderna så är Belgien viktigast i det västeuropeiska 
kulturområdet. Belgisk ale är ofta starkare, fruktigare och kryddigare än den engel-
ska. men i Belgien finns också bevarade bryggningstraditioner från förindustriell tid, 
bland annat syrliga öl, öl som får jäsa spontant – utan att bryggaren tillsätter jäst 
– och öl som kryddas med frukt. 

Centraleuropeiska öltyper  På 1830-talet utvecklades det kalljästa lagerölet till 
en industri i münchen. Den första ljusa lagern bryggdes i Pilsen 1842. ljus lager är 
den överlägset vanligaste sortens öl idag. I lagerölets gamla ursprungsländer finns 
många smakrika exempel kvar, men de flesta lageröl som bryggs världen över är 
ganska neutrala. En annan öltyp från Centraleuropa är det bayerska veteölet, som är 
överjäst och har rik, fruktig doft. Det finns veteöl i bl a Belgien också.

JaN-ErIk ”JaNkO” sVENssON
Huvuddomare Öl/lärare Ölskola II-III

Liten Ölskola mED JaN-ErIk ”JaNkO” sVENssON

STOCKHOLM BEER & WHISKY FESTIVAL med TASTE EXPERIENCE STOCKHOLM BEER & WHISKY FESTIVAL med TASTE EXPERIENCE

Jan-Erik svensson, ölguru, ölboksförfattare, öllärare och 
huvuddomare ”Festivalen Bästa Öl och Cider” 
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SKOLOR        lÖrDaG 28 sEPTEmBEr

Ölskola I/Ölkunskap    13.30, 17.30            michel Jamais            Ingår i entrébiljett 
Ölskola I/Öl & mat i kombination   15.30            michel Jamais            Ingår i entrébiljett
Ölskola II                                   17.00  Jan Erik Janko svensson   150 kr 
Ölskola III - spännande nyhet!          19.00            Jan-Erik Janko svensson             300 kr

MASTER CLASSES     lÖrDaG 28 sEPTEmBEr

ardbeg   12.00            michael Heads                 190 kr 
Den svenska Whiskyns historia 12.00            Hasse Nilsson     250 kr
Bruichladdich  13.00        Joanne Brown   190 kr 
Hernö Gin  13.00        Jon Hillgren    190 kr
– The most awarded Gin at Gin masters 2013
Isle of Jura   13.00            scott miles    190 kr 
absinthe  14.00        Göran Bäuerle   390 kr 
ardbeg  14.00            michael Heads   190 kr 
Fanagoria Estrate Winery &  14.00        mr Vladimir Pukish of Wine  190 kr
the New Old World
Whisky i världsklass   14.00        roger melander   250 kr 
Innis & Gunn’s masterclass   15.00        Tommy Isaksson   190 kr 
Old Pulteney   15.00        malcolm Waering   300 kr 
Tequila och mescal provning 15.00        lars renbjär 190 kr 
The scotch malt Whisky society 15.00            Georgie Bell    250 kr
       forts

MASTER CLASSES     FrEDaG 27 sEPTEmBEr

The scotch malt Whisky society  15.00        Georgie Bell    250 kr
Whisky i världsklass   15.00        roger melander   250 kr
Barceló & Diplomatico   16.00        måns lundeberg &   190 kr 
         Johanna Ekbrant
Fanagoria Estrate Winery &  16.00        mr Vladimir Pukish of Wine 190 kr
the New Old World
Talisker   16.00        stuart Harrington    190 kr 
Tullamore D.E.W   16.00        ray mcIntosh    190 kr  
Den svenska Whiskyns historia  17.00        Hasse Nilsson   250 kr
mackmyra svensk Whisky   17.00        rikard lundborg   190 kr 
Battle of The Isles  18.00        mr martin markvardsen   190 kr
- Highland Park vs laphroaig         och Vicky stevens                   
Bourbon, rye och Tequila  18.00        Jonatan Östblom-smedje  190 kr 
Champagne armand de Brignac 18.00         mr Gérald loparco   490 kr 
russian wines - the unique character  18.00            mr sergey yanov   190 kr 
of myskhako terroir and Villa Victoria
Glenfarclas  19.00        robert ransom   190 kr 
s:t Eriks Bryggeri  19.00        Jessica Heidrich   150 kr 
Epic Brewing  20.00       150 kr 
mjödhamnen  20.00        Johan Pihl    150 kr 
Innis & Gunn’s masterclass   20.30        Tommy Isaksson   190 kr 
Braufactum  21.00        Dr. marc rauschman   150 kr 
Isle of Jura   21.00        scott miles    190 kr

SKOLOR        TOrsDaG 26 sEPTEmBEr

Ölskola I   15.30, 19.30            michel Jamais            Ingår i entrébiljett 
Ölskola II                                   17.00  Jan Erik Janko svensson   150 kr 
Ölskola I/Öl & mat i kombination   17.30            michel Jamais            Ingår i entrébiljett
Ölskola III - spännande nyhet!          19.00            Jan-Erik Janko svensson             300 kr

MASTER CLASSES     TOrsDaG 26 sEPTEmBEr

american Craft Beer      16.00        andreas Fält     150 kr
svensk whisky - en framtid av 
smaker och dofter              16.00          350 kr 
Isle of Jura   17.00        scott miles     190 kr 
ska Brewing Co & Peach   17.00       moos koons rory Donovan
street Distillers                         Bill Graham David Thibodeau      190 kr
Bourbon, rye och Tequila  18.00        Jonatan Östblom-smedje              190 kr
Brooklyn Brewery               18.00            mr Garrett Oliver    150 kr
mackmyra svensk Whisky  18.00        rikard lundborg    190 kr
Highland Park   19.00            mr martin markvardsen   190 kr 
schneider Weisse –   19.00       Hans Peter Drexler                       150 kr
G. schneider & sohn                        
shepard Neame   20.00           stewart main      150 kr

Skolor och provningar
Bokas i vår reception. alla skolor och provningar tar ca 1 timme. Platserna är begränsade.
stockholm Beer & Whisky Festival med Taste Experience erbjuder ett stort antal exklusiva 
skolor och provningar. 10-12 provningar ingår.

Ölskola I ingår i ditt entrépris och är en spännande introduktion till ölets värld. 
michel Jamais, välkänd dryckesexpert är din lärare.
Går du Ölskola II, där 5-6 spännande ölsorter ingår och som leds av landets i särklass 
ledande ölexpert Jan-Erik ”Janko” svensson, blir du ”diplomerad ölkännare” och får ett 
diplom med dig hem. 
Ölskola III – Nyhet för er som redan kan mycket. 10-12 ölsorter provas. Inkl stora Ölboken.

Väljer du att gå någon av våra många mycket intressanta master Classes får du en unik 
möjlighet att träffa hitresta destillermasters och bryggmästare, som tar dig med på en 
djupdykning inom sina egna utvalda varumärken. Ca 6 spännande provsmakningar ingår 
i varje provning. Platserna är begränsade och bokas i receptionen.

STOCKHOLM BEER & WHISKY FESTIVAL med TASTE EXPERIENCESTOCKHOLM BEER & WHISKY FESTIVAL med TASTE EXPERIENCE

MASTER CLASSES     FrEDaG 27 sEPTEmBEr

ardbeg    14.00        michael Heads   190 kr 
ska Brewing Co     14.00        stefan mårtensson   190 kr 
& Peach street Distillers 
american Craft Beer   15.00        andreas Fält    150 kr

SKOLOR        FrEDaG 27 sEPTEmBEr

Ölskola I/Ölkunskap    15.30, 19.30            michel Jamais            Ingår i entrébiljett 
Ölskola II                                   17.00  Jan Erik Janko svensson   150 kr 
Ölskola I/Öl & mat i kombination   17.30            michel Jamais            Ingår i entrébiljett
Ölskola III - spännande nyhet!          19.00            Jan-Erik Janko svensson             300 kr

Vi reserverar oss för ändringar i programmet.
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MASTER CLASSES     lÖrDaG 28 sEPTEmBEr

akebono - sake   16.00     Åke Nordgren    190 kr 
Bourbon, rye och Tequila  16.00     Jonatan Östblom-smedje   190 kr 
lagavulin & Caol Ila - Besök på Islay  16.00     mr David Wood    190 kr  
russian wines - the unique character  16.00     mr sergey yanov   190 kr 
of myskhako terroir and Villa Victoria 
Brooklyn Brewery   17.00     mr Garrett Oliver   150 kr 
mackmyra svensk Whisky   17.00     magnus Dandanell   190 kr 
Old Pulteney  17.00     malcolm Waering   300 kr
Battle of The Isles -  18.00     mr martin markvardsen -  190 kr
Highland Park vs laphroaig      och Vicky stevens
Tullamore D.E.W  18.00     ray mcIntosh     190 kr 
Zacapa med food paring  18.00     mr rasmus Just   190 kr 
american Craft Beer  19.00     andreas Fält    150 kr 
Glenfarclas  19.00     robert ransom    190 kr  
Brewdog  20.30         James Watt     190 kr 
CaP Brewery  21.00         mattias Hammenlind   190 kr
Johnnie Walker   21.00     mr Donald Colville   190 kr

SKOLOR        TOrsDaG 3 OkTOBEr

Ölskola I   15.30, 19.30        michel Jamais             Ingår i entrébiljett 
Ölskola II                                   17.00        Jan Erik Janko svensson    150 kr 
Ölskola I/Öl & mat i kombination   17.30        michel Jamais            Ingår i entrébiljett
Ölskola III - spännande nyhet!          19.00        Jan-Erik Janko svensson             300 kr

MASTER CLASSES     TOrsDaG 3 OkTOBEr

limestone Branch Distillery  13.00     mr steve Beam    190 kr 
Whisky i världsklass   15.00     roger melander   250 kr 
american Craft Beer  16.00      andreas Fält    150 kr 
Nøgne Ø - Ölets anatomi   17.00     kjertil Jikiun    150 kr  
amager Bryghus’    18.00     Henrik Papsø     190 kr
american collaborations
Highland Park   18.00         mr martin markvardsen   190 kr
The scotch malt Whisky society  18.00     Euan Campbell    250 kr 
Bourbon, rye och Tequila   19.00     Jonatan Östblom-smedje   190 kr 
Williams Brothers  19.00     scott Williams    150 kr
 - Botanical and historical brewing 
Brasserie dieu du ciel   20.00         stephane Ostiguy   150 kr
midtfyns Bryghus  20.00     Eddie szweda    150 kr

SKOLOR        FrEDaG 4 OkTOBEr

Ölskola I/Ölkunskap    15.30, 19.30     michel Jamais                  Ingår i entrébiljett 
Ölskola II                                   17.00     Jan Erik Janko svensson    150 kr 
Ölskola I/Öl & mat i kombination   17.30     michel Jamais                  Ingår i entrébiljett
Ölskola III - spännande nyhet!          19.00     Jan-Erik Janko svensson              300 kr

MASTER CLASSES     FrEDaG 4 OkTOBEr

spiegelau Beer Glass Tasting   13.00  mr kornel Dura   195 kr
– Olika Öl olika Glas.
Beer Here -10.000 years of beer 14.00  Christian skovdal andersen  150 kr 
The scotch malt Whisky society 14.00  Euan Campbell    250 kr 
Fanagoria Estrate Winery &   15.00  mr Vladimir Pukish of Wine 190 kr 
the New Old World
mikkeller  15.00  mr Thomas schön   150 kr
- 90 diffrent beers every year! 
suntory - japansk whisky   15.00   mr Tatsuya minagawa   190 kr 
Barceló masterclass   16.00  Fernando Barrera   190 kr 
Box single malt Whisky - historien!   16.00  Thomas larsson    190 kr 
Nøgne Ø – sake Hands On  16.00  mr kjertil Jikiun    190 kr  
anCnoc   17.00  Gordon Bruce    190 kr  
Glenmorangie   17.00  mrs karen Fullerton   190 kr 
Tullamore D.E.W  17.00  ray mcIntosh     190 kr 
Bourbon, rye och Tequila  18.00  Jonatan Östblom-smedje   190 kr 
Box single malt Whisky - historien!  18.00 Thomas larsson    190 kr 
Introduction to siren Craft Brew  18.00      ryan Witter-merithew   150 kr
   och Darron anley
Highland Park  19.00  mr martin markvardsen  190 kr 
mackmyra svensk Whisky  19.00  Jonas Berg    190 kr 
russian wines    19.00  mr sergey yanov    190 kr
- the unique characterof myskhako terroir and Villa Victoria
mjödhamnen  20.00  Johan Pihl    150 kr 
sierra Nevada Brewery  20.00  steve Holt    150 kr  
To Öl - interprets beer styles  20.00  Tobias Jensen    150 kr 
american Craft Beer  21.00  andreas Fält    150 kr
Tomatin    21.00  mr Graham Eunson   190 kr
- Embrace the spirit of the Highlands

       forts

STOCKHOLM BEER & WHISKY FESTIVAL med TASTE EXPERIENCE

anteckningaranteckningar
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Utställare Hall I, Hall II & Cuisinen
Stockholm Beer & Whisky Festival med Taste Experience

Adelsö Bryggeri mONTEr 209/CUIsINEN
Vårt bryggeri ligger på adelsö – mitt i mälaren, några stenkast från stockholms växande 
ölkultur.
Våra kokare och cisterner står på historisk mark, mitt i världsarvet – Birka och Hovgården. 
svea rikes födelse finns under våra fötter, men vi är en representant för den nya ölkulturen, 
pionjärerna som utmanar de vedertagna sanningarna om hur en god öl ska smaka, se ut och 
dofta. I våra produkter gifter vi ihop influenser från Chicago, Prag och amsterdam med våra 
egna erfarenheter och den lokala förankringen. Vi är en del av en ny ölkultur och medveten-
het. Vår öl smakar och doftar adelsö men med en fläkt av världen!
Vi brygger både för tränade och otränade smaklökar. adelsö Bryggeri samarbetar med brygg-
mästare och sommelierer och tar fram kvalitetsöl med exklusiv smak, färg och form som passar 
både till mat och som sällskapsdryck.  info@adelsobryggeri.se    www.adelsobryggeri

Akebono Unlimited mONTEr 145
Välkommen till akebono’s värld av japansk kvalitetsdryck. skandinaviens ledande importör 
av Japansk sake, umeshu, sprit och mikrobryggd öl. med ett brinnande intresse för den 
japanska mat och dryckeskulturen öppnar Åke Nordgren (sake samurai) tillsammans med 
sin dotter Fixi lindén (sake sommelier) dörren till den japanska smakupplevelsen. Under 
mässan kommer ni kunna ta del av ett varierande sortiment av Japansk kvalitetssake, öl 
och umeshu - och tillsammans med det njuta av grym sushi i regi av Bistro BarBrO.
ake@akebono.se   www.akebono.se

Alambic Försäljnings AB  mONTEr 4
Vi är en importfirma med stor erfarenhet från dryckesbranschen. Vår målsättning är 
inte att bli störst - däremot vill vi vara bäst på det vi gör och göra det med ett personligt 
engagemang. Vi arbetar nära våra producenter och kunder och genom vårt vinforum kan 
vi erbjuda noga utvalda produkter, provningar med mera till dig som delar vår passion för 
vin, öl och andra goda drycker!
Vi säljer till systembolaget, grossister, tax free-operatörer och restauranger. Vi vill leverera 
bra produkter, ge våra kunder den service som vi själva önskar och alltid överträffa förvänt-
ningarna oavsett om kunden är inköpare på systembolaget, restauranggäst eller konsument.
info@alambic.se   www.alambic.se/

Allt om Whisky mONTEr 51
skandinaviens största intressetidning för whisky och öl.
man kan med fog säga att intresset i sverige för drycker och mat aldrig varit större än 
idag. allt om Whisky har nu funnits i mer än 10 år och serverar dryck och mat för läsare 
med smak för sinnenas njutningar.  www.alltomwhisky.se

Altia mONTEr 156
Besök vår monter där vi bjuder på sköna cocktails, inbjudande cognacs provning såväl som 
våra goda snapsar tillsammans med passande tilltugg. Drinkarna står Xanté för och vi 
blandar våra bästa signatur cocktails. Vi erbjuder även en 10 minutersGrönstedts cognacs 
provning som guidar er igenom cognacens smak- och doftrika värld. Prova även tre olika 
O.P. anderson och PrIma aQUaVIT snapsar tillsammans med tre olika tilltugg och upplev 
hur snaps och mat i kombination kan förhöja smakupplevelsen. Välkomna att besöka oss! ”
läs mer på www.altia.se

anCnoc – A modern Tradition mONTEr 15
anCnoc produceras i knockdhu Distillery som grundades 1894 vid knock Hill i skottland. 
allt började med att grundaren mr John morrison köpte gården knock Estate 1892, av 
Hertigen av Fife.  markerna i omgivningen var fulla av torv och korn växte sig stark på de 
närliggande fälten. anCnoc, (uttalas ’a-nock´), kommer från gaeliskans ´Cnoc Dhubh´som 
betyder ´svart kulle´.  www.berntsonbrands.se

På följande sidorna hittar du alla utställare i Hall I, Hall II & Cuisinen.
Stockholm Beer & Whisky Festival – Hall I – har monternummer 1 – 66.
Taste Experience – Hall II – har monternummer 101 – 163.
Cuisinen – Samlade Microbryggerier – monternummer 201 – 213.

Vi reserverar oss för ändringar i programmet.

SKOLOR        lÖrDaG 5 OkTOBEr

Ölskola I                      13.30, 15.30, 17.30       anders Thool                 Ingår i entrébiljett 
Ölskola II                     15.00, 17.00, 19.00       Jan Erik Janko svensson    150 kr 

MASTER CLASSES      lÖrDaG 5 OkTOBEr

absinthe   13.00   Göran Bäuerle    390 kr 
Evil Twin Brewing   13.00       150 kr 
Glenmorangie  13.00   mrs karen Fullerton   190 kr 
Hernö Gin  13.00   Jon Hillgren    190 kr 
– The most awarded Gin at Gin masters 2013 
Dugges    14.00  mikael Engström   150  kr
- så byggde vi vårt nya bryggeri!
suntory - japansk whisky   14.00  mr Tatsuya minagawa   190 kr
svenska äpplen, unik terroir,            14.00   magnus svensson, Gastronomi- 150 kr
unika drycker     gruppen, Ola stålhammar, 
    riktig Cider och andreas sundgren, 
    Brännland Cider   
Classic malt   15.00   anders Gjörling    190 kr 
Den svenska Whiskyns historia 15.00   Hasse Nilsson    250 kr 
Fanagoria Estate Winery   15.00   mr Vladimir Pukish   190 kr
& the New Old World of Wine - 
anCnoc  16.00   Gordon Bruce    190 kr 
Nøgne Ø - Ölets anatomi  16.00   kjertil Jikiun    150 kr 
Tullamore D.E.W   16.00   ray mcIntosh     190 kr 
akebono - sake   17.00   Åke Nordgren    190 kr
Highland Park  17.00   mr martin markvardsen   190kr 
russian wines - the unique character  17.00   mr sergey yanov   190 kr 
of myskhako terroir and Villa Victoria
Bourbon, rye och Tequila  18.00   Jonatan Östblom-smedje   190 kr 
Den svenska Whiskyns historia 18.00   Hasse Nilsson    250 kr 
mackmyra svensk Whisky   18.00   Jonas Berg    190 kr 
american Craft Beer   19.00  andreas Fält    150kr 
spiegelau Beer Glass tasting  19.00   mr kornel Dura    150 kr 
– Olika öl olika glas.
Thornbridge Brewery   19.00   Ben Wood & alex Buchannan  150 kr
CaP Brewery  20.00   mattias Hammenlind   190 kr 
s:t Eriks Bryggeri  20.00  Jessica Heidrich    150 kr 
Tomatin     20.00   mr Graham Eunson   190 kr
- Embrace the spirit of the Highlands
Boulevard  21.00       190 kr  
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Anderssons öl AB mONTEr 40
anderssons är en svensk ljus lager som lanserades 1996.
I år presenterar vi en ny design i form av en s.k. longneck flaska.Förhoppningen är att nå 
fler restaurangkunder med en fräsch flaska.
I anderssonsmontern så kommer det även att finnas ett urval av single malts från lennart 
Granqvist Beverages.   mats@anderssonsdrycker.se   www.anderssonsdrycker.se  

Annie D´s Scottish Confectionery mONTEr 36
kom och Provsmaka annie D´s hemkokta fudge med olika sorters whiskyfudge och andra 
spännande smaker.   www.annied.se

Arcus Sweden mONTEr 52/108/154
arcus sweden aB är ett helägt dotter bolag till arcusgruppen. Bolaget startades 2002 och 
är ett av de ledande varumärkesföretagen på den svenska marknaden för alkoholhaltiga 
drycker. arcus sweden representerar dels arcusgruppens egna varumärken och har dels 
utvecklat samarbeten med några av de största och mest välkända sprit- och vinproducen-
terna i världen.   info@arcussweden.se   www.arcussweden.se

A.S.T Wine mONTEr 157
a.s.T Wine startades 2008 med säte i linköping och satsade redan från början på produk-
ter av hög kvalité från hela världen. Under 2013 har vi satsat mer på öl och byggt upp vårt 
sortiment av kvalitéts öl från stora delar av världen, från bland annat Usa, Canada, Tjeckien, 
spanien, storbritannien och skottland. Vi har även fått in världens starkaste öl i vårt sorti-
ment som vi lanserar här på mässan, kom till vår monter och smaka den 65% armageddon.
www.astwine.com 

Axel Oliver Wine mONTEr 158
”Vi säljer familjen Giovanni manzones viner från Barolo, Italien.”
info@axeloliverwine.se   www.axeloliverwine.se

Balblair – Vintages Timed to Perfection mONTEr 15
Balblair är det lilla Highland-destilleriet som enbart tillverkar årgångswhisky. På destilleriet 
jobbar man efter devisen att det är whiskyn som bestämmer när den ska buteljeras – inte 
företaget. så när destillerichefen hittar fat som han tycker är redo för en ny årgång butelje-
ras de. Ta chansen att prova en mycket unik och ovanlig whisky.   www.berntsonbrands.se

Balvenie mONTEr 55
Balvenie ett av speysides stora destillerier och anses göra den mest honungslika, mjukaste 
och blommigaste whiskyn i hela skottland. Balvenie är ett av mycket få destillerier som 
fortfarande golvmältar sitt korn och omhuldar sin hela produktion som ett rent hantverk. 
www.nigab.se

Barceló mONTEr 138
lär känna rom från Dominikanska republiken! På Öl & Whiskymässan kommer vi att pre-
sentera vår mörka rom Barceló, också familjeägt från Dominikanska republiken. klimatet 
i Dominikanska republiken ger perfekta förutsättningar för romproduktion, både vad 
gäller temperatur, luftfuktighet vilket påverkar avdunstningen och mognaden på faten. 
romen görs enbart på lokalt producerade sockerrör och lagras sedan på fat av amerikansk 
ek som importerats från Bourbon-producenterna i kentucky.   www.wardvines.se

Beer Enthusiast mONTEr 22
Efter en framgångsrik lansering av Beer Enthusiast i Norge tar nu den skandinaviska 
vinimportören amka steget fullt ut även i sverige och lyfter över ölportföljen i en separat 
firma för större fokus och bredare sortiment.  Vår filosofi är att erbjuda en välsmakande 
mix av kvalitetsorienterade småbryggerier, såväl svenska som utländska. Hos oss hittar du 
öl från slottskällans Bryggeri, Train station Brewery, Jädraås Bryggeri, Brouwerij Bockor 
(BE), midtfyns Bryghus och Hornbeer (Dk), Hook Norton och st austell (Uk), malmgårds 
Bryggeri (Fin) och nyöppnade austmann (NO).   beer@beerenthusiast.se   www.amka.se

BenRiach – GlenDronach mONTEr 61
The GlenDronach Distillery köptes av Benriach Distillery från Pernod ricard i augusti 
2008. Benriach Distillery Company ltd bildades 2004 efter förvärvandet av Benriach (även 
det från Pernod ricard) och är privatägt av tre personer – bl. a. whiskyveteranen och mas-
ter blender Billy Walker. Två destillerier med egna ”husstilar” i liten och hantverksmässig 
produktion.   www.nigab.se

Belgoklubben mONTEr 116 B
Välkommen till Belgoklubben & svensk Bryggeritradition aktiebolag.
Belgoklubben är sveriges första och enda ölklubb där medlemmarna ges möjlighet att prenu-
merera på exklusiv öl direkt från Belgien.  
En gång i kvartalet levereras en låda om 12 st 75 cl flaskor, sex olika sorter och två av varje 
sort. Efter tycke, smak och årstid väljer och komponerar vår ölexpert Jens skrubbe ut en 
välbalanserad öllåda redo för dig som medlem att njuta. 
Vi är stolta över att i vår monter kunna presentera öl från några av de bryggerier som vi 
tycker representerar den höga kvalitét våra medlemmar kan förvänta sig när de prenume-
rerar på Belgoklubbens öllådor. Väl mött önskar vi på Belgoklubben tillsammans med bryg-
gerierna: malheur, Het Nest, De leite, De Dochter van de korenaar samt anders.
www.belgoklubben.be, www.facebook.com/belgoklubben

Berntson Brands AB mONTEr 15
www.berntsonbrands.se 

Bergslagens Destilleri mONTEr 35
Bergslagens Destilleri är ett destilleri under uppbyggnad i Örebro. Nu jobbar vi med att 
ta fram kryddstommar för våra egna produkter såsom ”Bergslagens Gin” och snapsen 
”Tre små gummor”, dessa finns självklart att prova under mässan. Vi har även tagit fram 
ett eget märke i skottland som heter Engelbrekt och vi har med oss vår Engelbrekt malt 
whisky 10-yo. Givetvis kan vi blanda till en underbar Gin & Tonic till er som så önskar. 
Välkommen!   info@bergslagensdestilleri.se   www.bergslagensdestilleri.se

Bibendum mONTEr 48/107
Välkomna till oss på Bibendum. I År har vi utökat vår närvaro och har montrar i både Hall 
I & II.
I vår montern i Hall I presenterar vi under första helgen Joanne Brown från Bruichladdich. 
Joanne svarar på alla era frågor kring whisky och hålla även en provning under lördagen 
där nya Octomore visas upp.  Under helg två får vi besök av Demory Paris. En ölproducent 
med anor från 1827 med läge i Paris stad. Testa deras pils, veteöl eller mörk lager.
I Hall II blandar vi drinkar på Black Velvet Whisky, Negrita rom och Gibson’s Gin. Bakom 
baren har vi bartenders som jobbat bakom baren på Tures, reisen, Gondolen, le rouge och 
många fler.   www.bibendum.se

Box Destilleri AB mONTEr 17
Box Destilleri i Bjärtrå utanför kramfors har på kort tid fått ett närmast osannolikt gott 
renommé. En enad whiskyvärld har hyllat destilleriets pilotprodukter. Framgångarna har 
gjort att man nu går vidare och anställer en av sveriges absolut främsta whiskyspecialister. 
www.boxwhisky.com

Brands For Fans mONTEr 152
Brands For Fans är en importör och distributör specialiserad på att lansera, sälja och 
marknadsföra dryck med band, artister och andra starka varumärken. I Brands For Fans 
finns ett passionerat intresse för musik, populärkultur, stor erfarenhet av vin- och sprit-
branschen och att arbeta med starka varumärken. sortimentet innehåller idag några 
av världens största band såsom Iron maiden, slayer och motörhead samt skandinaviens 
största hårdrocksfestival, sweden rock Festival. I Brands For Fans monter kan du prova 
alla dessa drycker och vem vet, kanske träffar du på motörhead’s mikkey Dee eller någon 
annan celebritet i montern! Besök vår hemsida www.brandsforfans.se för mer information 
om företaget.   www.brandsforfans.se
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Braunstein mONTEr 25
The dream of Danish single malt whisky. Whisky and fly fishing are like two drops of 
water. you breathe a little deeper and look right in to the soul. Bothe when you fill your
mouth with a good whisky – and when you see the day dawn with a fishing rod in hand.
Brothers Claus and michael Braunstein are passionate fly fishermen, and it was during 
their fishing trips along the beautiful scottish rivers, that the idea to develop and manu-
facture a Danish whisky occured – with a few drops of inspiration from the pocket flask.
www.braunstein.dk

Brekeriet Beer mONTEr 62
Brekeriet är de tre bröderna Fredrik, Christian, och andré Ek. Vi började med ölimportfir-
man Brekeriet våren 2010, med ett framtida mål om att någon gång starta eget bryggeri. 
Drömmen blev sann hösten 2012 då vårt skånska lantöl började bryggas i Djurslöv utanför 
malmö. Vi är nu ett småskaligt hantverksbryggeri som nischat oss på vildjäst och bakte-
rier, vilket vi är ensamma om i sverige. alla våra öl är jästa med vildjäststammen Brettano-
myces och många av våra öl har vi även valt att sekundärjäsa med bär eller frukt för att 
ytterligare öka smakupplevelsen.   info@brekeriet.se   www.brekeriet.se

Brewers Association/Oliver Twist mONTEr 11
För 9:e året i rad deltar Brewers association från Usa och visar upp ett digert urval från 
sina medlemsbryggerier. Återigen är det Oliver Twist Bar och restaurang som sköter mon-
tern. Ni kan även träffa Brewers associations ambassadör i Europa, andreas Fält och ett 
antal bryggare under mässan.   www.olivertwist.se

Brewery International  mONTEr 32/112/130 
Brewery International startade sin verksamhet i sverige 2005 och har blivit en viktig aktör 
på den svenska ölmarknaden. Vi har ölsorter för alla tillfällen, allt från välkända varumär-
ken som san miguel till microbryggerier som tex årets danska bryggeri 2012 Indslev/Ugly 
Duck, norska lervig, kona från Hawaii och Widmer Brothers från Oregon. Vi kommer att 
servera 25 olika fatöl, samt massa spännande flasköl.
 missa inte att besöka vårt vinföretag mission Wine & spirit i Hall II. Exklusiva viner från 
sierra Cantabria - rioja och Teso la monja - Toro. Bra viner till höstens smaker från Vin-
chio Vaglio - Piemonte och apaltagua - Chile. Börja mässan med lite bubbel i glaset! Cava 
från Pere Ventura eller Champagne från Cattier. Exklusivt i år har Ni även möjlighet att få 
prova Champagnen armand de Brignac.   www.brewery.se

Brill & Co mONTEr 2
Brill & Co erbjuder sveriges bredaste portfölj av premiumöl. Vi arbetar med många av 
världens högst rankade öl och bryggerier, liksom flera av sveriges mest spännande mik-
robryggerier. sortimentet är i ständig förändring med många nyheter och trendskapande 
produkter. Eftersom varje öl har en egen personlighet har vi med oss en massa godsaker 
till festivalen. Vi kommer bland annat att ha öl från det prisbelönta stjärnbryggeriet mik-
keller, Omnipollo som vann Festivalens Bästa Öl 2012, och Fejø Cider som vann Festivalens 
Bästa Cider 2012.   info@brill.se   www.brill.se

Briscapo AB mONTEr 102
Briscapo är idag en av de största aktörerna på den svenska marknaden inom dryckesglas. I
vårt sortiment finner du exklusiva glas från anrika och världsrenommerade spiegelau och
Nachtmann. alla glasen genomgår en Platinum process vilket ger dem dess unika briljans.
spiegelau glas används av både professionella och medvetna livsnjutare, de finns alltifrån
hemma på ditt bord till 7-stjärniga lyxrestauranger. Den vackra kristallen skänker lyx och
flärd åt den gråa vardagen. låt oss på Briscapo göra din vardag lite vackrare.
www.briscapo.se   info@briscapo.se

Brutal Brewing mONTEr 27  
Brutal Brewing är ett dotterbolag inom spendrupskoncernen. Namnet kommer sig av att vi 
är brutalt ärliga med vad vi vill åstadkomma – En bredd av öl som passar olika människor 
i olika situationer. Vårt lilla team har de senaste tre åren kreerat varierande öltyper och vi 
vill inte vara sämre till denna mässa. kom och lär känna oss och våra brygder - The last 
IPa (fem maltsorter, sex humlesorter och torrhumlad sex ggr), Dia de los muertos, state of 
Hoppiness, Hale to Winter, Flat Tire och rauchbier för att nämna några. VälkOmmEN!
www.brutalbrewing.com

Bränna Gårdsmejeri mONTEr 119/127  
I monter 127 träffar ni på oss från Bränna Gårdsmejeri i Valsjöbyn där kan man smaka på 
ostar som är ystade med kärlek och passion, det finns blå-, vitmögel och kittostar som är 
lagrade. Vi ser framemot att få träffa er. Välkomna.   
www.brannagetgard.se   info@brannagetgard.se

Bröderna Olssons Garlic & Shots mONTEr 103
Bröderna Olsson presenterar stolt:
Double & Voodoo Lounge • Live Act by Factory Smokers  • Träskblues Lousiana Style
Vitlöksvodka, bli först att testa, Tony montana & Captain Haddock är här!!!
Raggarvodka med groggvirke • Double & Longneck Lager ur flaska
Ölrökar & Voodoo Balls Boca & Helvetes Heta Chili Chips & 
ass kickin’ Chili Peanuts & spellbound
Voodoo Dolls to change hands & much much moore...................................
Wilkommen meine Damen und Herren.   www.doubleo. biz

Båstad Vinhandel mONTEr 53
Båstad Vinhandel har sveriges största ekologiska sortiment av vin, sprit och öl.
På mässan visar vi ekologisk whisky från Highland Harvest, blended malt och single malt. 
Highland Harvest är gjord av rent, naturligt mältat korn och av rent Highland-vatten.
Vi har även öl från flera olika länder och under festivalen kommer vi bland annat att er-
bjuda maris Otter 2011, en vintage öl från engelska stroud Brewery. En dansk nykomling 
på svenska marknaden och i vårt sortiment är Thy Pils, en ekologisk pilsner från Thisted 
Bryghus som ligger på Jylland.   www.bastadvinhandel.se

CAP mONTEr 60
Från att i unga år experimenterat fram olika öl i källaren till massproduktion på ett av 
sveriges största bryggerier, känns det nu i och med uppstarten av CaP som cirkeln slutits. 
Återigen finns en plattform för lekfullhet, experimenterande och ren och skär brygglädje. 
För det är det som är idén med CaP; att experimentera, att sky reinheitsgebot som pesten 
och att helt enkelt göra bra öl. sveriges ölkultur håller så sakteliga på att utvecklas, och vi 
vill vara en del av den utvecklingen. För sverige behöver fler bryggerier, och vi tycker att 
sverige behöver CaP. Till den rent kreativa processen hämtas inspiration från alla existe-
rande ölkulturer. att låsa in sig ett fack ligger inte för oss, därför kommer det från CaP att 
komma såväl lageröl av tjeckisk pilsnertyp som Imperial stouts inspirerade av den ameri-
kanska ”Craftkulturen”. Dock alltid med vår egna lilla prägel.
så vilka är vi? En bryggmästare, en öl och whiskyimportör och ett gäng galna ölnördar med 
ambitionen att sprida ölkultur. Vill ni vara med oss?… Var nyfiken!   www.capbrewery.com

Carlberg Vinhus AB mONTEr 151
Välkomna till oss och prova världens första rOsÈ Öl, la TrOP !! Vi är ett litet göteborgs 
företag med spanska och franska viner som specialitet . Vi letar alltid efter nya drycker 
där kvalitet sätts före kvantitet.  Vi har ett samarbete med Golf y Vinos sl i spanien som vi 
även arrangerar vinprovningar tillsammans med. Vår verksamhet innefattar även catering 
där vi matchar maten med våra viner. Välkomna till vår monter och prova viner som många 
har vunnit medaljer på blinda vinprovningar!   www.carlbergvinhus.se

anteckningaranteckningar
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Carlsberg mONTEr 30
Carlsberg sverige är sveriges ledande bryggeri och erbjuder ett brett urval av drycker. Fö-
retaget utvecklar, tillverkar och säljer öl, mineralvatten och läsk. Carlsberg sveriges fram-
gångar är en kombination av starka lokala och internationella varumärken, bryggartradi-
tion och hög kompetens som sträcker sig mer än 300 år tillbaka i tiden. Carlsberg, Pripps 
Blå, Falcon, ramlösa, Pepsi och Festis är några av de varumärken som ingår i sortimentet. 
Carlsberg sverige ingår i den internationella koncernen Carlsberg Group, med försäljning 
på 150 marknader.
På mässan kommer vi att ha med oss produkter från bla Brooklyn Brewery, Backyard 
Brewing, leffe, Erdinger, Estrella, Jacobsen brygghus och många fler.
www.carlsbergsverige.se

Cask & Company mONTEr 109
Cask & Co har sedan 2011 erbjudit bartenders, restauranger samt privat personer ett brett 
sortiment utav internationellt erkända varumärken både när det gäller Bar utrustning/ 
verktyg samt den nischade portfölj utav noga utvalda spritsorter vi valt just för att ge bran-
schen möjligheten att exprimentera och utvecklas utan begränsningar. 
Cask & Co vill på bästa sätt främja det hantverksmässiga bar yrket och jobbar hårt för att 
den svenska cocktailen skall bevara sin plats bland världseliten!
info@caskcompany.se   www.caskcompany.se

Cask Sweden  mONTEr 7
Välkomna till Cask sweden- importör av sprit och öl från hela världen. Vi är ett ungt 
företag, etablerat 2008, men alla i Cask har lång Erfarenhet från branschen och har jobbat 
tillsammans med topproducenter inom alla segment. med stor passion för de varumärken 
vi representerar försöker vi förmedla känslan för produkterna. Vi arbetar mycket nära våra 
producenter, lär känna dem och låter dem vare en del i utvecklingen av Cask sweden.
info@casksweden.se   www.casksweden.se

Champagne & Ostronbar mONTEr 150
Träffa andreas kjörling i Champagnebaren på Taste Experience. Prova champagne med 
andreas kjörling, prisbelönt författare och sommelier. Här kan du lära dig grunderna om 
champagne, få uppleva skillnaderna mellan de olika champagnehusen och stilarna och 
smaka den prestigefyllda champagnen Belle Epoque från Perrier-Jouët. Du kan också köpa 
andreas prisbelönta bok Champagne – kunskap ger mersmak belönad med silver i World 
Gourmand Cook Book award eller hans senaste bok 101 viner du måste dricka innan du 
dör. självklart får du dem signerade! På plats finn även Johan Gavelin - Gavelin Vin & mat, 
som delar med sig av sin långa erfarenhet som sommelier och matlagare. Du finner dem på 
övre plan bredvid ostronbaren. Välkommen!!  www.kjorlingwine.com

Choklad & Lakrits Sverige mONTEr 146
 Choklad & lakrits säljer kvalitetschoklad och lakrits från hela världen i sina tre butiken, 
stockholm, Trosa och på nätet. Erbjuder även choklad- och lakritsprovningar samt arrang-
ör av lakritsfestivalen.
Till stockholm Beer & Whisky Festival 2013 kommer vi ha med oss hela sortimentet från 
lakritsfabriken samt en hel del annan lakrits både, söt, salt och med choklad. 
lakritsfabrikens lakrits produceras efter eget recept i ramlösa och är sveriges första pre-
miumlakrits. Eftersom man använder rismjöl istället för vetemjöl är dessutom alla produk-
ter glutenfria. Varmt välkomna till vår monter 146 i hall II för att provsmaka!
www.chokladolakrits.se   www.facebook.com/chokladolakrits

CPA - En helt vanlig CP-Öl mONTEr 207/CUIsINEN
Varför en CP-öl undrar många? När vi berättar att CP-ölet först såg dagens ljus som del av 
en kampanj mot fördomsfull behandling på krogen, så förstår de flesta. Om vi sedan fort-
sätter med att berätta att det bara serveras på krogar som lever upp till CPa.ns krav på god 
tillgänglighet, ja då klarnar bilden ytterligare. Får du sedan smaka ölen...
Vi har inte några som helst tvivel. CP-ölen är här för att stanna. CP For life!
erik@byhaart.se   www.enheltvanligcpol.se/

Diageo Sweden AB mONTEr 34/104
Diageo är världens ledande tillverkare av alkoholdrycker med en framstående varumär-
kesportfölj inom kategorierna sprit, öl och vin inom premiumsegmentet.
Diageos varumärken inkluderar Johnnie Walker, Bushmills, Classic malts, Guinness, Tan-
queray, smirnoff, Baileys m.m.
För mer information om Diageo, medarbetare, varumärken och resultat besök Diageo.com.
Där finner du även information om vårt omfattande arbete för att främja ansvarsfull alko-
holkonsumtion.   www.malts.com

EDRINGTON SWEDEN mONTEr 1/122
Edrington är skottlands ledande internationella premuimspritföretag, ägt av välgörenhets-
organisationen The robertson Trust. I Norden donerades 3.000.000 kr till välgörenhet.
I montern får du möjlighet att prova Highland Park, The macallan, The Famous Grouse, 
laphroaig och mycket annat. Där finner du även våra ambassadörer martin markvardsen 
(Highland Park) och Vicky stevens (laphroaig), som håller en gemensam master Class för-
sta helgen. se seminarieprogrammet för mer information.   www.edrington.se 

El Dorado Rum mONTEr 110
Valora Trade sweden aB presenterar El Dorado rum – Det mest internationellt prisbelönta 
varumärket inom romkategorin. 
El Dorado tillverkas i Guyana av Demerara Distillers och du kan prova 12yO, 15yO, 21 yO 
och Creme liqeur.
El Dorado 15 yO finns listad på systembolaget.
Hos oss hittar du även Underberg, Grasovka, Pitu, asbach och schlumberger
sparkling wine. Välkommen!
info@valoratrade.se    www.valoratrade.se    www.theeldoradorum.com       

Elixir Wine mONTEr 65
Elixir Wine erbjuder framförallt öl från några av de bästa bryggerierna/bryggarna i Dan-
mark. Genom den ständiga närvaron på den Danska marknaden fångar vi tidigt upp nya 
trender och spännande bryggerier/bryggare. Danmark har en av de mest dynamiska mark-
naderna när det gäller Craftbeer. I Danmark är ingen öl eller etikett varken för konstig 
eller kontroversiell. 
Vi hoppas ni har lUsT att prova våra öl som vi serverar från ca 50 fat och ca 40 från flaska.
Undvik köer, börja bakifrån, gå längst in till monter 65.   www.elixirwine.se

Eskilstuna Ölkultur  mONTEr 212/CUIsINEN
Gör som kungen - besök Eskilstuna Ölkultur! Vi är ett spännande mikrobryggeri med egen 
bryggeripub och en medlemsförening med drygt 2 500 medlemmar. Vi tillverkar öl i många 
traditioner och utvecklar ständigt nya öl.   
info@eskilstunaolkultur.se    www.eskilstunaolkultur.se

Flying Brewery Siljan Airpark mONTEr 202/CUIsINEN
Flying Brewery is the new swedish brewery based in siljan airpark in siljansnäs, Dalarna 
where aviation enthusiasts enjoy flying and spending time with friends.according to the 
motto ”Beer Brewed To aircraft standards”, Flying Brewery has created a new beer for all 
pilots, navigators, hobby-aeronauts and also for all fans of cooling amber nectar.
april 2013, we have started selling our beer through systembolaget, restaurants and bars 
in sweden. lemon radler and Cranberry radler has been people’s favourite this summer 
along with Drydecker lager and aviator ale.
This is the perfect opportunity for you to taste our full range of beer including our most 
recent brew. Welcome and your opinion matters most!   www.flyingbrewery.com

anteckningar
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Great Brands AB mONTEr 29
Great Brands förenar historia från 1911 med nya visioner och produkter.
med stort fokus på hantverksbryggerier från Usa,England,skottland,Belgien och cider 
från Herrljunga finns något för alla smaker.   www.greatbrands.se

Grythyttan Whisky AB mONTEr 45/141
Hall I: Här hittar du enbart våra whiskyprodukter presenterade.
Under hela mässan finns bolagets styrelseordförande Benny Borgh på plats för att infor-
mera om bolagets framtid och hur du bäst investerar i whisky.
Hall II: Här hittar du våra övriga drycker; Grythyttan Vodka, Örebro slotts akvavit, succé-
triologin VIrUs, Champagne Esterlin, och Cognac Voyer. allt under sakkunnig ledning av 
bolagets VD, Pierre adolfi. Jobbar du inom HOrECa är det honom du skall tala med.
Vi är unika på många sätt.
Inte minst för våra tre egna whiskyrecept och jäskar i Oregon Pine. De ger karaktär, mer 
smak och bidrar till en komplex upplevelse. Vi använder dessutom vatten från egen källa, 
vilket ytterligare särskiljer oss. När vi ska ta ut den bästa delen av råspriten, hjärtat, gör 
vi det i vår spritlykta. Här kommer all den hantverksskicklighet till sin rätta som vi skaffat 
oss sedan starten.   www.grythyttanwhisky.se

Grythyttans Brygghus mONTEr 206/CUIsINEN
Grythyttans Brygghus är ett svenskt mikrobryggeri baserat i den välkända kulinariska or-
ten Grythyttan. I det gamla bryggeriet där man började brygga svagdricka 1933 har nu ett 
unikt mikrobryggeri och smaklaboratorium utvecklats av den fjärde generationens ägare 
malin och Johannes Holmstrand som håller familjetraditionen vid liv. Bryggeriet, som 
återupprättades under 2012, besitter mångårig kunskap och erfarenhet av den kulinariska 
världen och expertisen från en Bryggmästare. Tillsammans jobbar man för att ifrågasätta 
det konventionella och samtidigt vidhålla det traditionella. Grythyttans Brygghus lanse-
rade sin första premium lager i November 2012.
”För att hedra bryggeriets historia har den första i en lång rad av kommande öl från 
Grythyttans Brygghus uppkallats efter bryggeriets telefonnummer från 1933, 117.” 
säger malin Holmstrand, fjärde generationens bryggeriägare. Historien fortsätter på 
Grythyttans Brygghus.   info@grythyttansbrygghus.se   www.grythyttansbrygghus.se

Guinness mONTEr 38
www.carlsbergsverige.se

Handpicked Wines Sweden AB mONTEr 121
Handpicked Wines importerar vin från hela världen. Fokus är trendiga och annorlunda vi-
ner, ibland vågade druvblandningar, ibland ekologiskt, ibland från en ny spännande region 
eller kanske från en vinmakare med den där extra ambitionen. På stockholm Beer & Whisky 
Festival kommer vi visa Diplomatico, mörk lagrad rom utsedd till en av världens 5 bästa.
www.handpicked.se

Hantverksbryggeriet AB mONTEr 49
Hantverksbryggeriet är ett litet mikrobryggeri som funnits sedan 2003. Vi har med oss sju 
ölsorter på fat kompletterat med flera goda flasköl. Nyheter på årets mässa är sheriffen – 
en välhumlad american Pale ale på 5,6% samt att alkemisten är tillbaka i år.  Naturligtvis 
hittar du bryggarna bakom ölet vid montern. Välkommen! 
info@hantverksbryggeriet.se   www.hantverksbryggeriet.se

Heineken mONTEr 129
Wherever you go, it’s always nice to see something you recognise; the green bottle, the red 
star and the smiling ’e’, telling you instantly what’s inside: cold, fresh, quality Heineken en-
joyed around the world since 1873. start fresh with a perfectly served Heineken. Just step 
up to the Heineken bar and ask for a smooth draught and see when the bartender perform 
his Five star ritual. Or try an ice-cold Heineken bottle from the sub Zero fridge. Then take 
a sip, your time starts now.   www.heineken.se  

Fogarolli mONTEr 148 B
Fogarolli serverar minnesvärda kaffeupplevelser på alla tänkbara och otänkbara platser. 
Våra röda Fogarollibilar har för många blivit kännetecknet för riktigt gott kaffe - alltid 
gjort på riktiga espressomaskiner och av professionella baristor. sedan starten 2006 har vi 
serverat över en miljon koppar kaffe med äkta italiensk glädje och smak. Fogarolli är idag 
sveriges största kaffekedja på hjul. Vi bjuder på upplevelser där alla sinnena stimuleras 
och får vara med. En njutningsfull paus i vardagen helt enkelt.
info@fogarolli.com   www.fogarolli.com   

Galatea – Samuel Adams, Sigtuna Brygghus, 
S:t Eriks och CraftBeer.se mONTEr 33
samuel adams, världens ledande craft beer-bryggeri. sigtuna Brygghus och s:t Eriks 
Bryggeri, två av de stora svenska bubblarna i det pågående svenska ölundret. CraftBeer.se, 
paraply för en ny och bred satsning på craft beer-import från flera kultförklarade brygge-
rier respektive nya vågen-bryggerier. allt detta ryms i Galateas monter Nr 33. kom och ta 
reda på mer!   www.galatea.se

Galatea Beer Spirits & Wine mONTEr 37
Galatea är skandinaviens ledande importör av öl – med cirka 80 varumärken från 18 länder 
– och står även bakom svenska storheter som TT, arboga och s:t Eriks. Bland våra utländska 
ölnischer utmärker sig amerikanskt, brittiskt, belgiskt och tyskt öl. Vi är dessutom väl be-
vandrade inom whisky med toppdestillerier som Tomatin, Edradour, kilkerran och Blanton’s, 
liksom stjärnbuteljerarna signatory och The maltman, med flera. med vår bredd och kvalitet 
kan vi förse alla typer av dryckeskunder med precis det ni önskar!    www.galatea.se

Glenfiddich mONTEr 16 
Det var Glenfiddich som banade vägen och som lärde en hel värld dricka singelmalt. Det 
var i mitten av 1960-talet som Glenfiddich blev ett begrepp för charterresenärer över hela 
världen. Innan dess hade nästan ingen försökt sälja singelmalt utanför skottland. Glenfid-
dich skaffade sig snart en topposition på världsmarknaden. I dag är omkring 15 procent 
av all singelmalt som säljs Glenfiddich, vilket gör whiskyn från Dufftown till en ohotad 
världsetta.   www.nigab.se

Glen Grant mONTEr 5
Det mäktiga speysidedestilleriet Glen Grant är ett av de intressantaste destillerierna i 
skottland, inte bara för att det är omsusat av fantastiska historier och omgärdat av en av 
skottlands vackraste parker, utan också för att whiskyn är speciell  – i sin stil är den en av 
skottlands bästa. Den är lätt, fruktig, elegant och mild. Om skotsk whisky är en råbarkad 
fiskargubbe så är Glen Grant en subtil gentleman med helt andra vanor och anspråk på 
tillvaron, kort sagt; en whisky värdig majoren.   www.nigab.se

GN Spirits AB mONTEr 106
Välkomna till oss i Hall II. Vi arbetar med premiumdestillat från utvalda producenter runt 
om i världen. Hos oss kan ni prova Er igenom ett brett utbud av allt ifrån Bourbon, Whisky, 
Cognac med mera. Vi representerar bl.a. limestone Branch Distillery, kentucky Bourbon 
Distillers samt Hardy Cognac.   www.gnspirits.se

Gotlands Bryggeri mONTEr 20
mitt ute i Östersjön sprudlar det av bryggarglädje och innanför Visby ringmur skapas kända 
premiumöl som Wisby Pils, Wisby klosteröl, sleepy Bulldog Pale ale, sitting Bulldog IPa och 
red October. Nyckeln till framgången heter råvaror av yppersta klass, engagerade bryggare och 
smakprofiler för ölentusiaster med hjärtat på rätt ställe. På årets mässa har vi laddat upp med 
ett imponerande batteri brygder. Välkommen att sätta guldkant på upplevelsen i vår monter.
www.gotlandsbryggeri.se

anteckningar
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Helbergs Humle  mONTEr 210/CUIsINEN
sedan 2009 driver robert Helberg bloggen Helbergs Humle som har utvecklats till att bli 
en ölblogg med stort fokus på foto. Genom sina foton av öl har robert fått mycket positiv 
respons i öl-sverige av såväl bryggerier, importörer, bloggare och läsare. 
robert är medlem i skandinaviska Ölskribenters Förening och sedan 2013 är han en del av 
Beersweden där han medverkar med sina foton med jämna mellanrum. På stockholm Beer 
& Whisky Festival visas en unik fotoutställning med fokus på hantverksöl.
info@helbergshumle.se   www.helbergshumle.se   www.facebook.com/HelbergHumle

Herida Brands mONTEr 143
Vi är företaget som satsar på unika produkter med en intressant historia. Vi arbetar enbart 
med producenter som vi har nära relation till och precis som vi sätter stort värde på kvalitet 
och service. I vår produktportfölj hittar ni bl.a den välkända arehucas Guanche ”Honungs-
rommen” från Gran Canaria. Vi är även företaget som lanserar och säljer legendaren ron 
Jeremys rom.  Välkomna till vår monter och ”Enjoy the good things in life”.
info@herida.se   www.herida.se

Hernö Gin mONTEr 134
Vi skapar unika destillerade gindrycker för genuint dryckesintresserade. Vi lägger mycket 
tid i vårt skapande för att ta fram produkter så välsmakande att det är överflödigt att 
blanda ut dem med något annat. 
Hernö Gin tilldelades flest medaljer när Gin masters 2013 arrangerades i london i år. Hernö 
Gin tilldelades två Guld och ett silver medan Hernö Navy strength Gin tilldelades två master.
www.herno.se

HyrEnChokladfontän.se mONTEr 148
Hej och välkomna till oss på HyrEnChokladfontän.se! 
med sverige`s största utbud av chokladfontäner kan ni hos oss hyra chokladfontäner till 
er fest, invigning, kickoff, bröllop eller andra happenings. Perfekt vid minglet i samband 
med fördrinken eller varför inte som mittpunkt vid efterrätten? Endast fantasin sätter be-
gränsningen av vad man kan ha en chokladfontän till - och vi hjälper gärna till att ta fram 
lösningar som passar just er!  www.hyrenchokladfontan.se

Höganäs Bryggeri mONTEr 163
-Högklassigt arbetaröl!
Höganäs har både historisk och kulturell positiv värdeladdning i sverige.
Höganäs förknippas i sverige med anrik fabrik, bruksföremål i keramik, lokalproducerad 
mat och dryck. Det är enkelt, rejält och av hög kvalitet. så är också ölen som tillverkas av 
oss på Höganäs Bryggeri. Höganäs Bryggeri har anor från tidigt 1900-tal men är nu belä-
get i välbesökta magasin 36, där vi har installerat ett helt nytt modern bryggeri ifrån Zip 
Technologies. Vi brygger öl med kombinationen: kvalitet, hantverk och passion. 
Vi ingår INTE i den tillfälliga humlehypen där många verkar humla ölen till oigenkännlig-
het, utan vi försöker skapa en helhet med våra öl, en god balans mellan malt och humle. 
En ganska easydrinking hederlig arbetaröl, helt enkelt!
När ni besöker oss i vår monter nr: 163, erbjuds det smakprov på No1 Höganäs lager och
vår mycket uppskattade Höganäs aPa. Välkomna!   www.hoganasbryggeri.se

Innis & Gunn – Oak Aged Beer mONTEr 6
Året är 2002. En världsledande whiskyproducent har bestämt sig för att skapa en whisky 
med smak av ale. Bryggmästaren Dougal sharp får uppdraget att skapa en maltig skotsk 
ale. Tanken är att alen vid lagring på ek skall skänka karaktär för att i sin tur ge whiskyn 
smak av ale vid slutlagring på samma fat. Whiskyn lanseras och blir en succé. Flera måna-
der och litervis med bortkastat ale senare får mr sharp ett telefonsamtal som skall förändra 
allt. En chef vid destilleriet berättar att de anställda fyller flaskor med ölet som bara slängs 
bort. arbetarna på golvet hade upptäckt det som ingen annan tänkt på – ölet smakade fan-
tastiskt.   www.berntsonbrands.se

Italian Tradition mONTEr 105
Italian Tradition är ett familjeföretag från provinsen Parma i regionen Emilia-romagna i 
norra Italien. Företaget grundades av anna maria Corazza Bildt med målsättning att er-
bjuda det bästa av vad Italien kan producera av mat och vin. 
Via vår webbshop www.italiantradition.com  beställer kunderna italienska delikatesser och 
vin direkt från Italien. Varorna levereras sedan snabbt och bekvämt hem till dörren eller till 
företaget på endast 3-5 dagar. 
längtar du till Italien och vill njuta av mat och vin på plats, då är du välkommen till vår 
medeltida borgby relais de Charme Tabiano Castello mitt ute på den italienska landsbyg-
den. Där får man uppleva ett historiskt boende med många sköna aktiviteter som spa, 
golf, vinprovning, sightseeing m. m. Vill ni boka vår konferensavdelning för affärsmöten, 
kongresser, kurser, bröllop eller andra arrangemang tar vi emot både större och mindre 
grupper. läs mer på: www.tabianocastello.com 
Hos oss kan du handla utvalda delikatessprodukter som parmesanost även kallad kungen 
av ostar, fårostar, olivoljor, charkuterier m. m. Vill du smaka på våra produkter serverar vi 
under mässan delikatesstallrikar för 50 kr. Varmt välkomna!
www.italiantradition.com   www.tabianocastello.com

JIM BEAM mONTEr 122
Jim Beam grundades av Jacob Beam redan 1795 och är därmed Usa:s äldsta företag. Det är 
nu sjätte generationen Beam som garanterar att traditionen förs vidare med ett recept som 
varit i stort sett oförändrat i över 200 år.
kom till vår monter och prova äkta bourbon. Här möter du även vår ambassadör Jonatan 
Östblom-smedje, som håller master Class varje dag. se seminarieprogrammet för mer infor-
mation. www.edrington.se
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Jämtlands Bryggeri AB mONTEr 18
sveriges mest prisbelönta kvalitetsbryggeri.
Jämtlands Bryggeri är ett av landets mindre bryggerier och har bryggt öl sedan januari 
1996. Vi brygger öl med omsorg och för hand i små mängder. I dag gör vi elva sällsynt väl-
smakande ölsorter och de representerar dessutom en bredd av världens stora öltyper. Vi har 
i dag sveriges bästa sortiment. Vi har de senaste 14 åren på stockholm Beer Festival vunnit 
132 medaljer. 66 GUlD, 41 sIlVEr och 25 BrONs.   www.jamtlandsbryggeri.se 

Krušovice mONTEr 144
krUŠOVICE låter tjeckisk bryggarkonst möta svenskt glashantverk.
krušovice, det kundliga tjeckiska ölet från 1581, tog i somras med sig glasdesignern karin 
Elvy på en resa genom sverige för att skapa det perfekta ölglaset för krušovice Imperial. 
I vår monter kan du, förutom att njuta av ett festivalens mest anrika lageröl, också för första 
gången se och köpa det nya glaset. Upplagan är begränsat till 1581 glas, alla handblåsta av 
de duktiga glasblåsarna på anrika skruf Glasbruk. Varje glas har numrerats för hand.
se resan till det perfekta glaset: www.detperfektaglaset.se  www.facebook.com/krusovicesweden

Krönleins Bryggeri mONTEr 8
liksom krönleins Bryggeri har Familjen krönlein en lång tradition av ölbryggning bakom 
sig. I sex generationer har familjen drivit bryggeriverksamhet. Det gör krönleins till den 
familj med den längsta bryggartraditionen i sverige.   www.kronleins.se 

Licor 43 mONTEr 136
licor 43, som har sitt namn efter antal örter och kryddor den är smaksatt med. Den unika 
smaken, med inslag av vanilj och citrusskal, gör att en flaska licor 43 är ett måste i varje 
välutrustad barhylla. licor 43 passar utmärkt att dricka ren med lite is, men det som gör 
den speciell är dess mycket stora blandbarhet. Den mjuka och komplexa smaken hos licor 
43 har en märklig förmåga att smälta ihop med de flesta smaker.    www.nigab.se 

Mackmyra Svensk Whisky AB mONTEr 46/118
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt 
eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. resultatet har satt sverige på den in-
ternationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och 
nytänkare. I vår monter serverar vi såväl unik svensk single cask maltwhisky (mackmyra 
reserve) samt ett urval av våra aktuella buteljeringar. stor nyhet för i år är svensk rök – 
En av våra största lanseringar någonsin! Välkommen till mackmyra svensk Whisky!
www.mackmyra.se

Magners Irish Cide mONTEr 15
Hemligheten bakom magners Irish Cider är den unika naturliga smaken. magners är näm-
ligen skapad av 100 % färskpressad fruktjuice. magners finns i tre smaker äpple, Päron 
och Berry. Entreprenören William magners startade sin produktion av cider redan 1937 i 
orten Clonmel som ligger beläget mitt i äppellundarnas rike på södra Irland. magners Irish 
Cider är den absolut mest populära cidern på Irland och har på kort tid även blivit storbri-
tanniens mest populära cidermärke.   www.berntsonbrands.se

Maison le Gros Import AB mONTEr 150
Vi importerar och distribuerar färska råvaror av fransk härkomst sedan 2006.
skaldjur,ostron, ostar, mejeriproduker, säsongens grönsaker, kött och fågel. Vi samarbetar 
med leverantörer från hela spektrat och framförallt knutet till aktuell säsong.
Vi finns i slakthusområdet, dit varorna anländer från Frankrike för vidare distribution.
Vårt sortiment består av fler än 700 produkter men stannar inte där, fråga oss gärna om ni
inte hittar det ni söker. Tel : 08 508 610 43   info@legros.se   www.legros.se  

Malmö Brygghus AB mONTEr 58
I malmö Brygghus monter kommer ni finna ett brett sortiment av olika öl.
Pilsner, ruby soho, Hop-man, Canned Wheat, Gubbster, Cacaoporter, 100% lacto bacillius, 
möllebongen, False Dmitriy, Fader Fransson, Grand Crew (skånsk lambic 2011), Grand 
Crew (skånsk lambic 2012).   www.malmobrygghus.se   anders@chokladfabrik.se

Malt & Humle Unionen mONTEr 27
Det här är pubarnas pub. arketypen, måttstickan och slutdestinationen för ölvärldens 
pionjärer och pilgrimer. Bakom disken samsas en församling öl från hela världen som 
skulle göra FN avundsjuka. stark som svag, ljus som mörk, ingen öl ska gå odrucken.
Välkommen till malt & Humle Unionen!   www.spendrups.se

Malterie Du Chateau/White Labs Inc mONTEr 161
malterie Du Chateau ställer ut första helgen. White labs Inc ställer ut andra helgen.
Florence@castlemalting.com / eholain@whitelabs.com

MaltImportören Stockholm mONTEr 117
Dryckesimportör med stort fokus på öl. I dagsläget och under mässan etablerar vi produk-
ter från det lettiska bryggeriet Cesu alus med anor redan från 1590.
Vår ambition är att hålla en hög servicenivå med distribution direkt till restauranger, 
krogar samt systembolaget. Inom kort kommer det vara möjligt för våra kunder att på ett 
enkelt sätt beställa direkt från vår framtagna portal. Väl mött!  www.maltimportoren.se

Mariestads mONTEr 115
Viktiga händelser i mariestads historia.
1848 - mariestads Bryggeri aB grundas. Gediget hantverk blev en grundvärdering för 
framgång. sveriges första större bryggeri som sålde i ett större geografiskt område.
1897 – mariestads Bryggeri får en guldmedalj vid världsutställningen i stockholm.
1967 - spendrups förvärvar mariestads Bryggeri.
1993 – lansering av mariestads Export. 
2000 – mariestads säsongsöl jul, påsk och sommarbrygd lanseras. 
2013 - mariestads Continental lanseras, för första gången kan det populära mellanölet 
njutas på fat.
www.mariestads.se 

Me and My Magazines c/o Hops mONTEr 204/CUIsINEN
Tidningen c/o HOPs startade sitt arbete under våren 2013 och första numret kom ut i som-
ras. Vi vill ta hand om ölkulturen i sverige och föra den framåt.  Vi vill ge den svenska ölsce-
nen ett utrymme den förtjänar och en tidning som den ölintresserade inte kan vara utan.
Tidningen har ett unikt innehåll som till stor del inte går att hitta någon annanstans.
- Innehållet består alltid av:
- reportage (med både svenskt och internationellt innehåll) 
- resereportage - Bryggeribesök - Öl och mat med namnkunniga krögare - Nyheter
- Ölskola med bl.a. hembryggning     www.cohops.se

Melleruds mONTEr 27
1904 slår melleruds Bryggeri tappen ur tunnan. I över femtio år förser man sedan landet 
med god öl i klassisk pilsnerstil. Det roliga varar fram till 1959, när bryggeriet lägger ned. 
men säg den olycka som varar för evigt: Nu kan du dricka en pånyttfödd melleruds, en 
harmonisk pilsner bryggd som förr på kornmalt och de mest klassiska humlesorterna. En 
pilsner som smakar just så som en pilsner ska. Välkommen att prova en rejäl pilsner i mel-
leruds monter!    www.spendrups.se

Mikrorebeller mONTEr 203/CUIsINEN  
Ny bok om ölrevolutionen! Det pågår en ölrevolution i sverige, mikrobryggerier poppar 
upp i hela landet, i år blir de fler än hundra! Nu kommer den första boken om den svenska 
ölrevolutionen. 
mikrorebeller – Den svenska ölrevolutionen är boken om eldsjälarna, bryggarna, som kri-
gar mot de stora drakarna. Den handlar om hantverket, bryggarna – och ölen förstås. kom 
och träffa oss som gjort den!  info@mikrorebeller.se   www.mikrorebeller.se 
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Vi använder endast

Besök oss även utomhus och köp en korv
Vi ÄLSKAR att prata om korv!

Mjödhamnen mONTEr 111
låt smaken från sörmanlands grönskande ängar eller blommorna vid kullabygdens klip-
por kittla dina sinnen. svenskt mjöd, från mjödhamnen, har en fantastisk förmåga att ta 
upp lokala växtförhållanden där honungen skördats. Bakom poetiska namn som ”Tatt av 
vinden”, ”Björkens tårar” eller ”lovöns skogar” döljer sig ett stycke extraherad svensk na-
tur med tydliga inslag av bohuslänsk blåklint, björksav från Bergslagen eller lindblom från 
mälaröarna. svenskt mjöd produceras lokalt genom vår ambulerande Expedition lokalt 
mjöd över hela landet. Prova gärna våra säsongsinspirerade blend ”sommar” och ”Vinter” 
som innehåller mjödsorter från hela landet.  www.mjodhamnen.se

Moët Hennessy  mONTEr 54
moet Hennessy distribuerar exceptionella produkter över hela världen inom vin-och sprit-
branschen. Besök oss under mässan och upplev våra två unika whiskymärken - ardbeg & 
Glenmorangie.
Under första helgen kan ni även möta ardbegs egen Distillery manager michael Heads, och 
under andra helgen finns vår Brand ambassador, karen Fullerton, på plats. Välkommen!
www.moet-hennessy.se

Mohawk Brewing Co mONTEr 59
Vi gör om förra årets succé. Provbryggder blandas med etablerade kvalitetsöl. mr mohawk 
själv är oftast på plats för att dela med sig av sin kunskap. - Besök också de tre (3) andra 
montrarna som Wicked kör.   mohawkbrewing.com   facebook.com/mohawkbrewing

Monks Café mONTEr 39
så nära paradiset man kan komma.
Centralt i stockholm har vi sex restauranger utspridda över city, Gamla stan och Norr-
malm. Här serverar vi god mat och dryck i avslappnade miljöer.
Vi har ständiga aktiviteter på våra restauranger, allt från öl-, vin- och whiskyprovningar 
till bryggkurser där alla kan delta.
Vi försöker ständigt förnya oss själva, vårt sortiment och vårt kontaktnät av bryggare 
i hela världen. Vi har sedan starten 2006 strävat efter att göra detsamma för utbudet av 
bra öl och vin i stockholm. med ca 1700 sorters öl, 150 sorters vin och uppåt 1000 sorters 
whisky utspridda bland våra restauranger. att vi har stockholms enda bryggerier i direkt 
anslutning till restaurangerna ger oss frihet att experimentera med egna brygder, som 
våra gäster får ta del av.   www.monkscafe.se

Naramsin Trading Sweden mONTEr 160
Naramsin Trading ”Hite Beer sweden” är ett ungt nystartat företag med ambition att vara 
fristående svensk importör med ett heltäckande sortiment inom öl, vin och sprit.
Naramsin Trading impoterar öl och övriga alkoholhaltiga drycker från asien, Tyskland, 
Grekland och Bulgarien till sverige och scandinavien.
Vi på Namansin Trading siktar på hög kvalitet och rätt utvalda sortiment. Under Festivalen 
så kommer vi att presentera sydkoreansk öl ”Hite” & ”d” Dry Finish.   www.naramsin.se

Newcastle Brown Ale mONTEr 135
NEWCasTlE BrOWN alE förbereder en läskig överraskning.
 En älskad klassiker i sverige och världens mest sålda ale är självklart på plats på stock-
holm Beer & Whisky Festival. ända sedan 1927 har denna ale med sin knäcksmak och med 
en ton av humle och smörkola balanserat till en medelstor beska, varit ett populärt engelskt 
bidrag. I år kommer en trälåda fylld med någonting läskigt att anlända från Newcastle till 
stockholm Beer & Whisky Festival. Vågar du besöka vår monter?
www.facebook.com/newcastlebrownalesweden
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Nils Oscar Company AB  mONTEr 42
Nils Oscar Company aB grundades 1996. Vi brygger vårt öl på Fruängskällan i Nyköping 
och bränner sprit på Tärnö säteri. På årets festival kommer vi ha massor med spännande 
och goda nyheter, så som smÖF Jubelöl, Bishop arms Jubileumsöl i samband med deras 
20-års jubileum, Nils Oscar Oktoberfest samt vårt ordinarie sortiment. Dessutom har vi gett 
våra bryggare i uppgift att själva ta fram ett eget öl, en provbrygd till mässan, så det kom-
mer att finnas många spännande öl i vår monter. Välkomna och vi ses!   www.nilsoscar.se

Nynäshamns Ångbryggeri mONTEr 19
”För 17 år sedan var vi med och la grunden till det som i dag är sveriges nya ölkultur. Vi 
visste att öl kunde vara så mycket mer än en ”stor stark” och vi vågade tro på det vi gjorde. 
Våra öl görs helt utan kompromisser, med de bästa råvaror världen kan erbjuda och vi 
lovar att fortsätta brygga öl – precis som vi vill ha dem!”
marcus@nyab.se    www.angbryggeri.se

Nääs Gårdsbryggeri mONTEr 213/CUIsINEN
Nääs Gårdsbryggeri är ett nystartat mikrobryggeri i ydre, södra Östergötland. Vi gör ett 
hantverksmässigt öl bryggt med stor omsorg och de allra bästa råvarorna. 
På gården möts det gamla brygghuset från 1823 med modern bryggeriutrustning. Här 
arbetar vi med en vision om att brygga genuint gott öl – ett öl som släcker törsten, tillfreds-
ställer smaklökarna och förhöjer vilken måltid som helst.
www.facebook.com/naasbrygg   info@naasbrygg.se   www.naasbrygg.se

Old Pulteney mONTEr 15
sedan 1826 har Pulteney Distillery tillverkat en single malt scotch Whisky. 
allra längst upp i norra skottland vid Wick’s gamla anrika hamn produceras och lagras 
denna hantverksmannamässigt skapade whisky. sakta men säkert fångas den unika ka-
raktären hos whiskyn i det fantastiska landskapet med dess långa sjöfartshistoria. stilen 
som Old Pulteney representerar är torr, fyllig och len i smaken med en antydan av havssalt 
både i doft och smak samt en fin sherry ton. 2012 blev Old Pulteney 21 utnämnd till World 
Whisky of the year i The Whisky Bible.   www.berntsonbrands.se

Oppigårds Bryggeri mONTEr 3
Oppigårds Bryggeri ligger i södra Dalarna , närmare bestämt i byn Ingvallsbenning 8 km 
utanför Hedemora. Det var 1997 vi grävde en grop i backen för den första bryggeribyggna-
den och 2004 bryggde och sålde vi våra första ölflaskor. Efter det har produktionen ökat år 
från år, ölsorterna blivit fler och även antalet byggnader. I vår monter kan du provsmaka 
gamla favoriter och några nya öl. Välkomna att besöka oss.
info@oppigards.com   www.oppigards.com

Pernod Ricard Sweden AB mONTEr 14/133
Pernod ricard sweden aB tillhör franska gruppen Pernod ricard, med Isabelle Ducellier 
som verkställande direktör. Vi arbetar som licensierad importör, agent och konsult inom 
vin- och spritbranschen.
På mässan erbjuder vi ett stort antal varumärken, bland annat Jameson, The Glenlivet, 
Ballantine’s och Chivas samt olika specialbuteljeringar. I Taste Experience Hallen har vi vår 
Havana Club bar, där sveriges ledande bartenders lär ut hur en äkta, kubansk mojito ska 
blandas.
Vi upprepar förra årets succé i vår monter, ”Tasting lounge”, där vi kommer att erbjuda 
exklusiva provningar för mindre grupper, ledda av våra framstående Brand ambassadors. 
Boka din plats för provning i vår whiskymonter.   www.pernod-ricard.com 
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”The GlenliveT Guardians”
 

Som medlem i ”The Glenlivet Guardians” får du förhandsinformation om nyheter, tillgång till on-line 
provningar och aktiviteter som händer ute i världen. Du erhåller också ett svenskt nyhetsbrev med det 

senaste som händer kring the Glenlivet i Sverige och inbjudan till spännande provningar och event.

Om du är en extra aktiv medlem kommer du dessutom få en exklusiv nyckel där du får unikt tillträde 
till biblioteket på The Glenlivet destilleriet. Där kan du provsmaka speciella årgångar och träffa andra 

Guardians. En fantastisk klubb för dig som vill ta del av nyheter först och dela kunskap och 
erfarenheter med andra malt-entusiaster.

Gör så här: Registrera dig på www.theglenlivet.com/guardians

Hälften av alla som 
drunknar har alkohol i blodet.
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Philipson & Söderberg mONTEr 21/23/24
Varmt välkommen till Philipson söderberg. I över 20 år har vi sonderat terrängen världen 
över för att kunna erbjuda marknadens mest spännande och prisvärda viner och whisky-
sorter. Goda dryckesupplevelser är vår passion och vår uppgift är att förmedla så mycket 
kunskap och inspiration som möjligt till dig som konsument. Hos oss hittar du ett fantas-
tiskt sortiment både inom vin och whisky. Whiskysortimentet är brett och varierande, med 
alltifrån skotsk bleded whisky till japansk matlwhisky, men också cognac, calvados, cider 
och öl. kom till oss och prova spännande nyheter som Bowmore laimrig, svenska ölen 
FrEQuency No sleep in October och snackisen Jack Daniel´s Tennessee Honey. registrera 
dig också som medlem och få sveriges bästa magasin och nyhetsbrev om dryck och mat.
www.philipsonsoderberg.se

Pralinhuset AB mONTEr 47
I hjärtat av stockholm sker både produktion och butiksförsäljning utav Pralinhusets 
högkvalitativa choklad. Ett stort utbud av bland annat praliner, tryfflar och handgjorda 
chokladkakor i unika smakkombinationer finns att hitta hos oss. Till årets mässa har vi 
med oss ett flertal whiskeyinspirerade tryfflar och chokladkakor. Upptäck din favorit och 
avnjut denna som den är, eller varför inte i kombination med en god dryck. Glöm inte att 
chokladen även gör en fin present till någon du bryr dig om. Välkommen till Pralinhuset!
www.pralinhuset.se

Radio Teknik/R.T.Trading AB mONTEr 101
alkotesta före polisen. Dräger och Dignita alkolås och alkotestare. Vi kalibrera din dräger 
på mässan Vi säljer och monterar, och har även service på alla produkter under och efter 
garantitiden.   www.dr3000.se

Renbjer & Magnusson AB/Whisky Collector mONTEr 140
Efter att under ett antal år varit etablerade som en av de ledande leverantörerna till de bästa 
cocktailbarerna i sverige är nu tiden mogen för att erbjuda utvalda produkter direkt till 
konsumentmarknaden i större utsträckning. Den försäljningen går genom systembolaget - 
och för mer inspiration har vi medlemsklubben Whiskycollector.se där mycket kunskap och 
inspiration finns! Varmt välkomna!
jonas@renbjermagnusson.se   www.renbjermagnusson.se   www.whiskycollector.se

Rewine AB mONTEr 155
rewine grundades år 2002 och sedan 2012 drivs företaget av Joakim Perani och markus 
Eriksson. I en traditionstyngd och ibland lite konservativ bransch står rewine för något 
nytt, man var först ut med att lansera det som i dagligt tal kallas rockviner och presen-
terade 2011 ett exklusivt sammarbete med live Nation och gruppen kIss.
rewine har viner representerade i allt från det lite lägre prisklasserna till det mer exklu-
siva. Våra producenter är spridda över hela världen vi letar ständigt efter dom nya stjärn-
skotten.  info@rewine.se    www.rewine.se

Riktig Cider mONTEr 111B
Hos riktig Cider hittar du cider tillverkad av 100% cideräpplen från hela Europa och även 
andra äppeldrycker som calvados, pommeau och iscider. Vi har cider från spanien, Frank-
rike, England och sverige. Vi har ett rikt utbud med bland annat traditionell Pays d’auge 
cider, baskisk ofiltrerad, engelsk halmpressad och den mest prestigefulla cidern och mycket 
mer. Välkommen till oss för att lära dig mer om cider och för att uppleva en fantastiskt rik 
dryckestradition!   info@riktigcider.se   www.riktigcider.se

Runa Vodka mONTEr 139
”att förmedla njutning, gemenskap och ekologisk smakupplevelse i skandinavisk design”
så lyder runas affärsidé, inspirerad av den kulinariska och gastronomiska resan från 
vikingatiden fram till idag.
runa Vodka ab (publ) ägs av närmare 1000 mat och dryckesintresserade personer, vill Du 
bli delägare finns ett erbjudande på mässan som passar alla!
För mer information se www.runavodka.se eller runa Vodka på Facebook.
runa Vodka – känn det svenska arvet!

SABMILLER/PILSNER URQUELL mONTEr 26
Pilsner Urquell är tillbaka med den 2700 liter stora trätunnan och serverar ofiltrerad & 
opastöriserad Pilsner Urquell, så nära Original Pilsnern från 1842 man kan komma.  Det 
kommer även att finnas andra Tjeckiska öl tillgängliga såsom masters, Gambrinus & kozel.
För mer information om vad som händer under mässan eller för att ställa frågor, besök: 
www.facebook.com/PilsnerUrquellsverige eller www.sabmillersweden.com
rickard.svensson@sabmiller.com

Sankta Annas Bränneri AB mONTEr 137 
Premiär för oss på denna mässa … jättekul för oss att få servera våra världsmästare Valky-
ria absinthe och midvinterblot. Dessutom tar vi med våra likörer rhubarbe Élixir och skva-
derns Örtlikör, samt snapsen yggdrasil porsbrännvin. även WOlF absinthe får vi med oss.
sankta annas Bränneri bildades 2011 och lanserade den första svensktillverkade absinten 
någonsin (Valkyria absinthe) i november 2011. Vi finns i en f.d. kyrka i Bergslagen, i den 
gamla gruvorten stråssa.   www.sankta-anna.com

Sejdelshoppen mONTEr 203B/CUIsINEN
sejdelshoppen säljer ölglas och bartillbehör. Passa på att lägga en beställning under mäss-
san, så erbjuder vi 10% rabatt på frakten. Vi erbjuder ölglas från merparten av sveriges 
Bryggerier och importörer. Dessutom kan ni köpa stockholm Beer & Whisky Festival´s 
historiska glas direkt av oss. www.sejdelshoppen.se

Smögen Whisky AB mONTEr 63  
För dig som gillar din maltwhisky kraftfull, tydligt maltig och med markerad torvighet så 
behöver du inte leta längre – varmt välkommen till smögen Whiskys monter!
 Våra första fat fylldes i augusti 2010 och på stockholm Beer & Whisky Festival 2013 är 
det första gången vi har med whisky utanför bränneriet. Vi har råsprit och fatprover från 
tre olika typer av fat, fyllda med maltighet, torvrök och fina ektoner. Vidare har vi special-
erbjudanden på teckning av fat och på whiskybok författad av vår grundare, Pär Caldenby. 
För kontakt: info@smogenwhisky.se eller www.smogenwhisky.se

South Plains Brewing Co mONTEr 208/CUIsINEN
Jeffrey scott Brown is the brewmaster and founder and a long time homebrewer and chef 
who in 2012, with minimal budget but maximum passion finally took the leap and started 
his own microbrewery.  www.southplains.se
 
Spendrups Bryggeri  mONTEr 27
www.spendrups.se

anteckningar anteckningar
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längre, våra kylrum håller lägre temperatur än kraven och vi har en obruten kylkedja ända 
till dig. 
Genuina smaker, svenskt kött och ett brett sortiment. Det är sunt korvförnuft från småland. 
Välkommen att prata korv med oss! stensåkra Charkuteri är ett familjeägt företag som lig-
ger på småländska höglandet. Vi som äger och driver stensåkra heter anders och Birgitta 
starck. Vill du veta mer om våra goda korvar, lägga en beställning eller har någon annan 
fundering? ring oss på +46383-650250. Vi älskar att prata om korv!   www.stensakra.se

Strömsholms Brygghus mONTEr 44
Välkomna till vår monter, där får ni prova både gamla bekanta som slussvaktaren och Tok-
olle, men även nyheter som Charta 77s Punköl, Herman Hedning Behemotian Bastard eller 
Herman Hedning Bitter & kränkt. Ni får även möjlighet att skaka hand med Herman Hed-
nings ”pappa” Jonas Darnell, som kommer att finnas i vår monter den 26/9 samt hela andra 
helgen. självklart får ni också testa årets malakias, i år uppskrämd med maskrosor(!?)
www.stromsholmsbrygghus.se

Svensk Arrak Import AB mONTEr 124
svensk arrak Import aB startades 2012 för att bedriva import och partihandel med Ceylon-
arrak från sri lanka. Ceylon-arrak är en ren palmvinsarrak. Ceylon-arrak började exporte-
ras till Europa på 1600-talet och det varade fram till andra världskriget.
Vi importerar vår Ceylon-arrak från ID lanka ltd som är sri lankas näst största destilleri. 
Vi ställer ut med deras aybrook & mason, Old reserve och Old arrack. Dessa varumärken 
är kända för sin höga kvalitet alltsedan de introducerades av aybrook & mason år 1870.
Ceylon-arrak är en kulturdryck som nu kommer det svenska folket till åtnjutande.
www.svenskarrakimport.se

Spendrups Vin mONTEr 128
I år visar vi att kvalité gör skillnad i drinkblandning. kom och upplev åtta olika drinkar, 
fyra enkla och fyra lite mer avancerade, baserade på Plantation rum, Gin Citadelle och 
mads Vodka.
Du kommer även få chansen att prova prestigefulla Plantation rum. romen som såg 
dagens ljus tack vare ett nära samarbete mellan de bästa romproducenterna i karibien, syd- 
och Centralamerika. På cognacfronten finner du Cognac Ferrand, här har man noggrant 
valt ut den bästa mörka romen som efter lagring i sitt ursprungsland skeppats över till 
Frankrike för förädling i cognac fat.
För ginfantasten finns nu möjligheten att provsmaka Gin Citadelle. Denna premiumgin har 
destillerats i mindre ”pot stills” i koppar av typen Charenties och är den enda som produ-
ceras enligt den ”gamla” metoden. Detta och mycket mer står uppdukat för provning på 
baren i hall 2, monter 128. Varmt välkommen! www.spendrupsvin.se
 
Speyburn – Highland Single Malt mONTEr 15
speyburn Distillery grundades 1897 av John Hopkins nära staden rothes i norra skott-
land. Den berömde arkitekten Charles Doig har ritat byggnaden som idag är det mest foto-
graferade destilleriet i skottland.  mycket lite har förändrats de senaste 100 åren och det 
mesta av destilleriet är fortfarande intakt. än idag används de traditionella destilleringsme-
toderna och nu liksom då hämtar man vatten från den kristallklara floden Granity Burn.
www.berntsonbrands.se 

Spirit of Hven Backafallsbyn AB mONTEr 123
Destilleriet öppnades 2008 på ön Hven i Öresund mellan sverige & Danmark. Det var då det 
tredje pot still destilleriet i sverige. 
Vi producerar allt från Organic Gin till Organic Vodka,Organic schnapps & Organic  aqua 
Vitea. all produktion görs och handbuteljeras på spirit Of Hven. 
Produktionens hjärta ligger i vår single malt Whisky tillverkning. I vår monter kan Ni 
prova den slutsålda First release single malt Whisky Urania, exklusivt för stockholm Beer 
& Whisky Festival! Varmt Välkomna. info@backafallsbyn.se   www.hven.com 

Star Cigar and Spirits mONTEr 153/CIGarlOUNGE UTOmHUs
star Cigar & spirits är en importör av Cigarrer samt sprit av bättre kvalité såsom mörk 
rom, Cognac och Calvados! Vi fokuserar på mindre producenter som har närheten & kärle-
ken till hantverket de jobbar med. Vi fyller 10 år 2013 och detta kommer att firas ordentligt 
under festivalen i form av massvis av goda rökverk och drycker! Varmt välkomna till oss.   
www.starcigar.se

StellanKramer mONTEr 120
stellankramer är en ledande importör av sprit och vin till den svenska marknaden. Vi före-
träder både kända och nya varumärken för sprit, likörer, starkvin och vin.
Du kan köpa våra produkter på systembolaget och som restaurangkund kan du också 
beställa genom de flesta grossisterna eller direkt från oss. kontakta oss gärna om du har 
frågor eller synpunkter och glöm inte att anmäla dig till vårt nyhetsbrev på 
www.stellankramer.se så håller vi kontakt framöver.
contact.us@stellankramer.se   www.stellankramer.se 

Stensåkra Charkuteri & Deli mONTEr 43/201/CUIsINEN
sunt korvförnuft från småland. Vi på stensåkra gör riktig korv med äkta smak. Vi använ-
der bara råvaror av högsta kvalité och blandar inte i en enda onödig tillsats. Inga konst-
gjorda smakförstärkare. Den viktigaste ingrediensen i god korv är stolthet. Vi tillverkar 
våra korvar i småland av närproducerat kött. alla våra korvar, utom isterbandet som 
innehåller korngryn, är helt fria från gluten, laktos, soja och ägg. korv ska bara innehålla 
beprövade och äkta råvaror. Har korven skinn är det äkta fjälster, inget annat. korv ska 
tillverkas med respekt och omsorg samt behandlas med kärlek i alla steg. 
Certifierad kvalité. Vi har byggt en fin ny charkfabrik. Vårt nya charkuteri är förberett 
för mycket hög kapacitet och är certifierad enligt IP livsmedelsförädling. Vi uppfyller alla 
krav på inte bara hygien och livsmedelssäkerhet utan också på spårbarhet. Vi går ett steg 

AWC Vienna 2012 China Wine Awards 2012

Vingården Fanagoria ligger vid 
Svarta havet, i Krasnodar 
regionen i Ryssland. 600 år före 
Kristus byggde grekerna här den 
antika staden Fanagor. Sedan 
grekisk tid är området känt för sin 
vinproduktion.vinproduktion.

Besök oss i Hall 2 monter 113, 
Vinerna finns på Systembolagets 
beställningssortiment. För mer 
info se www.tresvampar.se 
Tel 08- 437 646 66  
Mejl info@tresvampar.se

Alkohol i samband med arbete ökar risken för olyckor

Fanagoria Estate Winery
 High Quality Is Our Everlasting Priority

anteckningar
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Svensk Whiskyförmedling AB mONTEr 57
svensk Whiskyförmedling strävar efter att hjälpa dig som konsument i jakten på intressan-
ta drycker. Vi hjälper till med snabb och effektiv hjälp vid privatimport, vi letar upp flaskor 
på förfrågan och återkommer med prisförslag inkl skatt och frakt. allt pappersexercis tar 
vi hand om och skickar hem till er för underskrift.
assistans vid köp av eget fat som är färdig för buteljering. Fram till idag har 7 whisky-
klubbar använt sig av våra tjänster. äger du fat som du vill buteljera då hjälper vi dig med det.
Vi representerar kintra Whisky och liquid Treasures (espirits Versandhandel) i sverige.
WHIskyPrOVNING! Vi som arbetar på svensk whiskyförmedling har whisky som passion. 
Vi delar gärna med oss med våra kunskaper och dryckesupplevelser genom att hålla whis-
kyprovningar. Boka en whiskyprovning till dig och dina whiskykamrater så håller vi en 
annorlunda provning. Vi står för utrustningen som behövs för provningen.
www.whiskyformedling.se   facebook.se/whiskyformedling    info@whiskyformedling.se

Svenska Ölfrämjandet mONTEr 205/CUIsINEN
svenska Ölfrämjandet vill     - sprida kunskap om öl och ölets historia 
      - öka förståelsen för öl som kvalitets- och kulturdryck 
                                               - förbättra ölsituationen för dig som ölkonsument 
svenska Ölfrämjandet har     - regelbundna träffar på flera orter i sverige 
      - medlemstidning med reportage 
      - återkommande bryggeribesök 
      - pubguider för stockholm, Göteborg och malmö/lund
www.svenskaolframjandet.se

Symposion House of Taste mONTEr 50/56/64/126
symposion är ett malmöbaserat familjeföretag med en uttalad strategisk ambition att 
förse dryckesintresserade svenskar med smakupplevelser i världsklass. Genom kunskap 
och engagemang utvecklar symposion dryckesintresset och genom goda och långvariga 
relationer med noggrant utvalda producenter förses den svenska marknaden med produk-
ter av yppersta kvalitet. symposion har länge och målmedvetet lagt grunden till godare 
dryckesvanor, till kunskap och det högt utvecklade och bitvis unika dryckesintresse som 
finns i vårt land. Inget annat företag är i närheten när det gäller utmärkelser och priser på 
internationella dryckesmässor. Oss veterligen kan inget annat företag i hela dryckesvärl-
den visa upp ett lika prestigefyllt prisskåp. Vår filosofi baserar sig på de fem grundpelarna 
smak, passion, kvalitet, kunskap och sortiment.   www.symposion.com

Södra Maltfabriken AB mONTEr 66
Vi är den nya generationens bryggeri. Nyskapande och experimentlusta har ersatt gamla 
vanor och tradition. södra maltfabriken startades 2011 och ägs och drivs av grundarna 
Niklas Hjelm och magnus mårdberg. Vi vill visa att mikrobryggd öl inte behöver vara ”svår”. 
www.sodramaltfabriken.se

TequilaSpirit mONTEr 109
Tequilaspirit har sedan 2004 verkat för att sprida kunskapen och njutningen kring 
hantverksmässig tequila. Genom ett nära samarbete med Consejo regulador del Tequila i 
méxico har vi utbildat branschfolk, personligheter och konnässörer i hantverket och kultu-
ren kring tequila. Tequilaspirit är en medlemsklubb för nyfikna och njutare av smak och 
dryck. Tequilaspirit vill visa att Tequila och méxico har så mycket mer att erbjuda än salt 
och citron. Våga upptäcka något nytt eller återknyt en gammal bekantskap på bästa sätt. 
There is something about tequila…    info@tequilaspirit.se   www.tequilaspirit.se

The Scotch Malt Whisky Society mONTEr 35
Besök oss och prova whisky som du inte trodde fanns. The society är en whiskyklubb där 
medlemmarna erbjuds möjlighet att köpa single Cask malt Whisky. Varje buteljering kom-
mer i en mycket begränsad upplaga på ca 100-650 flaskor, och vi tillhandahåller ett antal 
av dessa till våra svenska medlemmar. som medlem blir man även inbjuden till provningar 
och andra events med oss. Välkommen till en spännande värld av single Cask Whisky.
info@bergslagensdestilleri.se    www.bergslagensdestilleri.se   www.smws.se

TOMP Beer Wines & Spirits mONTEr 13
TOmP Beer Wines & spirits aB grundades våren 2004 av Tommy Olsson och mikael Pet-
tersson. Namnet TOmP kommer från grundarnas initialer. TOmP är ett företag med ett 
brett och gediget utbud av öl, vin och cider från världens alla hörn. Under stockholm Beer 
& Whisky Festival 2013 kommer vi erbjuda öl och cider från länder som t.ex. Usa, Tyskland, 
England, Belgien, skottland, Thailand, Japan, sverige m.fl. varav ca ett tjugotal öl på fat. 
Vi hoppas få dela vår passion med er under stockholm Beer & Whisky Festival, välkomna 
till vår monter.  info@tomp.se   www.tomp.se

Tre Svampar Import/Export mONTEr 113
 I vårt fantastiskt stora grannland i öst finns många läckerheter. Vi väljer noga ut de 
drycker som vi tror på och gillar bäst. Vår medovarus mjöder har sina recept från medel-
tiden och blir alltmer populär. Nytt för i år är viner från ryssland. Våra vingårdar Fana-
goria, myskhako och Villa Victoria i krasnodar ligger vid svarta havet. Fanagoria fick 
utmärkelse som bästa ryska vinproducent under 2012 och myskhako och Villa Victoria är 
kremls leverantörer sedan 2006.   www.tresvampar.se

Tullamore D.E.W. mONTEr 12
Tullamore D.E.W är ett av den irländska whiskeyns flaggskepp och i hög grad den whiskey 
som fört den irländska traditionen vidare. I åtskilliga konsumenttester har den år efter år 
klarat sig avsevärt bättre än de stora skotska märkena. Irländsk whiskey, som i likhet med 
amerikansk stavas med ey, är på stark frammarsch. Den milda, honungssmakande whis-
keyn som så många tagit till sig, är på flera sätt olik den skotska.   www.nigab.se

Två Bryggare/Österlenbryggarna mONTEr 41
Företaget drivs idag i majoritet av familjen Persson i tredje generationen sedan 1953. Vår 
stolthet är egna produkter som TomelillaDrickan och ysta Färsköl, som vi då för vår ysta 
3,5 fick Guld 2010. men man skall inte glömma bort vårt samarbete med två bryggerier 
med fantastiskt bra öl. Weltenburg klosterbrauerei i Tyskland, som vi samarbetat med i 
över 15 år, där vi 2011 fick Guld för asam Bock och tidigare år fått silver och Brons för 
andra produkter i deras sortiment, samt lobkowicz bryggeri i Tjeckien vilka vi haft ett 
samarbete med i 10 år.   
Nyheter för året på stockholm Beer: 
Bryggarn`s Honey ale 4,8 % och ysta 50/50 5,0 % - Bryggeriet ystad - 
skånsk klassiker 5,0 % - skånsk klassiker 3,5 % - Två Bryggare / lobkowicz Bryggeri
Uhersky Brod Perun - lobkowicz Bryggeri
Tomelilla svagdricka - Tomelilla Bryggeri -
www.tvabryggare.se 

Valora Trade Sweden AB mONTEr 110
www.valoratrade.se

Warsteiner – en tysk ölklassiker mONTEr 15
Warsteiner är en äkta tysk klassiker.  Familjeföretaget grundades redan 1753 av familjen 
Cramer och har sitt säte i den lilla byn Warstein. med sin långa erfarenhet på över 250 år 
inom bryggbranschen och sin utvecklade moderna bryggteknik är det inte konstigt att 
ölkännare världen över uppskattar dess friska och fräscha pilsnersmak. Faktum är att man 
är så mån om sin kvalitet att man aldrig låter sin öl licensbryggas och du dricker samma öl 
oavsett om du befinner dig i stockholm, Dubai, sidney eller i lilla Warstein.
www.berntsonbrands.se

W&B of Sweden AB mONTEr 132
Vi är ett företag där erfarenhet och kunskap integrerats i perfekt harmoni och som följer 
de skandinaviska principerna om kvalitet och detaljer. Dessa principer vägleder oss vid 
skapandet av alla våra unika produkter. Den svenska premiumshoten arouz – The Caffeine 
shot innehåller naturligt koffein från kaffebusken som ger partyt en kickstart! Finns än 
så länge i smakerna licorice och Passion. Till årets mässa kommer vi dessutom att presen-
tera ett par nyheter i sortimentet. Väl mött!  contact@wbsweden.com   www.wbsweden.com    
www.arouz.com   www.facebook.com/TheCaffeineshot
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Nyheter på Stockholm 
Beer & WhiSkyfeStival

teSta DeN 
fÖrSt hÄr!

FLAVOURED WITH 
ONE FRESH 

GARLIC CLOVE! 
Snart på allas bord 

när det vankas 
snaps till festen.

Alkohol är beroendeframkallande

SYSTEMBOLAGET
e -BESTÄLLNING

Wicked Wine mONTEr 9/10/59
störst ölutbud på mässan? kanske, kanske inte. men kom förbi och testa god öl på både fat 
och flaska från bland annat; Founders, sierra Nevada, Flying Dog, Camden, mohawk, Ölvis-
holt, - Besök också våra tre (3) andra montrar.   wickedwine.se   facebook.com/wickedwine

Wicked Wine i Taste Experience mONTEr 125
absint, Grand Cru Champagne, årgångskonjak, Pot-still Gin, vin i världsklass. Fantastiska 
viner. Världens bästa rom (zip awards) - Besök också våra tre (3) andra montrar.
wickedwine.se   facebook.com/wickedwine

Wingardium AB mONTEr 162
Wingardium aB är ett nyetablerat företag som producerar eget vin och öl. Vi producerar 
idag fyra olika sorter vin på druvorna solaris (vita viner) och rondo (rosé viner). Druvorna 
odlas på egen vingård i nordvästra skåne i sluttningen av kullaberg. Utöver detta tillver-
kar vi fyra sorters öl i  olika tappningar (fyra starköl och två folköl). Vår vision är att inta 
bara tillverka viner och öl som håller goda mått sett med svenska ögon, utan också med inter-
nationella mått. De viner som vi presenterat fram till nu har mötts väl på marknaden och har 
omtalats med ett stort positivt gensvar även bland vinkännare. Under sommaren fanns vårt 
vita vin representerat under tv 4:s mitt kök sverigeresan 2013 samt vår en alsort Bräcke Brun.   
www.wingardium.se

Vinportalen.se mONTEr 159
sveriges ledande portal av sitt slag på nätet.
Vinportalen.se vänder sig i första hand till en mycket bred publik med allmän men också 
fördjupad information om vin, öl och whisky.
På Vinportalen.se finner du systembolagets samtliga produkter och på ett smidigt sätt kan 
du göra din personliga beställning.
Du kan också prenumerera på veckans vin-, öl- och whiskytips helt gratis.
info@vinportalen.se   www.vinportalen.se

Åbro Bryggeri mONTEr 28
 Trots, eller kanske tack vare, att vi är landets äldsta familjebryggeri har vi hela tiden sat-
sat framåt. Den höga och jämna kvaliteten garanteras av vår egen vattenkälla sedan 1856. 
Våra stora produktionsinvesteringar har skapat ett av Europas modernaste bryggerier.
Åbro Bryggeri ligger i småländska Vimmerby, precis vid foten av en rullstensås med stän-
dig tillgång till friskt och klart källvatten. Bryggeriet grundades 1856 av löjtnanten Per 
W luthander. 1898 köpte bryggmästaren axel Herman Johansson bryggeriet och det är än 
idag i familjens ägo. Precis som 1856 brygger vi vårt öl på ingredienserna malt, humle, jäst 
och det fina vattnet från vår egen källa.
I vår monter hittar du i år: vår nya design på Åbro Original. rekorderlig Cider som har 
gjort stort internationellt genombrott. Bryggmästarens, där våra bryggmästare hela tiden 
utvecklar nya ölsorter. CBC som bryggs på Cape Brewing Company i Paarl, sydafrika och 
även Åbro lejon.  info@abro.se   www.abro.se

Ängö Kvartersbryggeri mONTEr 211/CUIsINEN
Ett mikrobryggeri på ön och stadsdelen ängö i kalmar. Det lilla bryggeriet är inrymt i en 
gammal byggnad som en gång i tiden var Nils Gustav Blomqvists tunnbinderi, där man 
band trätunnor under ett halvt  sekel. Bryggeriverksamheten startade 2010 och är ett rik-
tigt hantverk. Ölen går under namnet ängöl, med förnamn som exempelvis alla Tiders och 
ljuva livets. Det är klassiska öl med inspiration från ölländer som Tjeckien och England, 
men med en egen twist. Flaskorna säljs lokalt, men går att beställa till alla systembolag 
utan extra kostnad.   johan@kvartersbryggeriet.se   www.ängöl.se

anteckningar

Vi reserverar oss för ändringar och tillägg i programmet.
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Restauranger och Fastfood
Fazer Restaurang BrEDVID CUIsINEN
En restaurang där du kan sitta ner och njuta.

Forno Romano BrEDVID CUIsINEN
Pizzeria Forno romano erbjuder goda pizzor och smakrika pastarätter.

Ostronbar mONTEr 150

Stensåkra UTOmHUs
sunt korvförnuft från småland.

Wokad Ren (Suovas Kebab) UTOmHUs
En given succé. Wokad ren är suovas rökt renkött som serveras i ett nybakat pitabröd 
med fräsch krispig isbergssallad, mild krämig vitlöksdressing samt en klick lingon på 
toppen. serveras rykande fort! facebook.com/wokadren   

Sushi mONTEr 145

Italian Tradition mONTEr 105
Italienska ostar

Pralinhuset mONTEr 47

Bränna Getgård mONTEr 119/127

Korvgubben UTOmHUs
Välkommen ut i luften mellan husen. Här serverar 
vi korv, hamburgare, fish & chips och langos. 
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2014 års viktigaste mässa för 
svenska mat- och dryckesproducenter. 

Swedish Food & Beverage 
3-5 april 2014 
på NackaStrandsMässan

www.nackastrandsmassan.se

Dags att marknadsföra det svenska ”mat- och dryckesundret”

Utställare är svenska mat- och dryckesproducenter med ambition att visa upp sina 
kvalitetsprodukter för nya målgrupper, framför allt till den stora spännande export-
marknaden. 

Besökare är utländska inköpare, agenter, importörer och press. även svenska 
inköpare och press bjuds in. säskilda öppettider för konsument.
arrangemanget sker på fantastiska Nackastrandsmässan.  

För mer information om nya aktuella swedish Food & Beverage kontakta 
Marianne Wallberg på 08-662 94 94, 070-584 94 94 eller 
marianne.wallberg@stockholmbeer.se

 & BEVERAGE
FOOD 

 & BEVERAGE
FOOD 

Ett arrangemang på:Ett arrangemang av:

www.stockholmbeer.se

mässan besöks årligen av experter från hela världen.
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Håll koll på vår hemsida som uppdateras löpande fram till mässans start.
Företag och grupper: info@stockholmbeer.se

www.stockholmbeer.se 

En ny och stämningsfull ”julmässa”
Ett helt nytt julkoncept för livsnjutaren som uppskattar 
kvalitet på mat, dryck och julgåvor. Ett gästabud med allt 
som hör julen till. 

På mässan hittar du
• Producenter och importörer av Julöl, cider, whisky, rom, 
   glögg, snaps, vin och andra ”heta vinterdrycker”.
• Företag med andra spännande produkter som hör julen till.

Vad händer på mässan?
• Dryckesmässa med ”heta vinterdrycker”.
• Julbord för företag som vill fira sin julfest 
   på annorlunda sätt.
• Annorlunda Julbuffé!
• Vintergrillning med ”heta” kockar.
• Julmarknad med rätt atmosfär. 

VÄLKOMMEN TILL 
JULENS GÄSTABUD MED 

ALL VÄRLDENS JULIGA DRyCKER.

EN HELT Ny, ANNORLUNDA 
OCH STÄMNINGSFULL MÄSSA.

21-24 NOVEMBER 2013

www.nackastrandsmassan.se

JULENS med

Ett arrangemang på:

JULENSJULENS

Biljetter släpps snart på 
www.tickster.com

Ny spännade mässa 
21-24 november

Stamp & Go Shanty 
Vårt ”husband”. spelar fredags- 
och lördagskvällar.

Spännande tips på mässan

Danska microbryggerier ställer ut
längst in i Hall I.

Nya microbryggerier ställer ut 
tillsammans i Cuisinen.

Ölfotoutställning av Robert Helberg från Helbergs Humle.

Champagnebaren med dryckesboksförfattaren
Andreas Kjörling i Hall II. Ostron finns i montern bredvid.

Alla utställare har många spännande nyheter.
Fråga mycket – experter bakom varje disk.
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Möjligheternas 
hus!

www.nackastrandsmassan.se

Augustendalstorget 6, Nacka   08 - 505 844 70
info@nackastrandsmassan.se   www.nackastrandsmassan.se

En ny tid för dessa unika och vackra möteslokaler.   
     Sedan april i år drivs NackaStrandsMässan av samma gäng som 

arrangerat Stockholm Beer & Whisky Festival sedan 1992. 

     Vi vet vad som krävs för ett lyckat evenemang.

     Vårt mål är att skapa en hemtrevlig mötesplats. Alltid med 

personligt bemötande, hög servicegrad och med kunden och 

kundens kund i totalt fokus.    

     Inget arrangemang är för litet eller för stort.

     Vi samarbetar med de bästa kockarna och de bästa restaurang-

erna, Vassa Eggen, Gubbhyllan, Carotte, Nobis... och med samtliga 

dryckesleverantörer. 

     Allt för att kunna vara så flexibla som möjligt och tillgodose just dina 

önskemål. Du bestämmer vi fixar.

     Vackra Hotel J ligger närmast, men vi samarbetar med alla närliggande

hotell och med många hotell i city.      

     Hit är det snabbt och lätt att ta sig. Bil och buss tar ca 8 min från 

City. Det finns 1000 P-platser i garage.

     Men den vackraste resan hit får du med båt från Nybroviken, 

Frihamnen och Lidingö, självklart gäller SL-kortet.
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SYMPOSION VISAR MÄSTARKLASSEN
Välkommen till mässans i särklass största och förnämsta utbud 
av exklusiva dryckesupplevelser.

Kom och upplev whiskyn du inte trodde fanns – bland annat 
 mässans äldsta – våra fantastiska japaner, världens bästa calvados, 
rom och mycket mer. 300 sorter väntar på dig i fyra montrar!

I montrarna provar du inte bara de senare årens många pris-
vinnare, du träffar också våra certifi erade provningsledare och 
 producenterna bakom mästerverken.

Och du, du får Absolut inte missa  Purity Vodka 
– världens mest pris belönta  ultra-premium vodka.

Du hittar oss i både hall I och hall II.

Symposion International AB

Stortorget 29, 201 22 Malmö
040-17 46 00
symposionhot.com

Alkohol är beroende-
framkallande.


