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Våra härliga ungdomar som är med i mässans ”ungdomsprojekt”. Mellan studentexamen och univeristets-
studier arbetar de med oss till allas vår stora glädje. De får lära sig massor hos oss och vi lär oss massor av 
dem. Fr vänster: Anton Masgård, Marcus Olivecrona, Alfred Masgård, Elvis Lötbom, Arian Sattar, framför 
står Denise Forsma.

STOCKHOLM BEER & WHISKY FESTIVAL med TASTE EXPERIENCE

Skål och Välkomna! 
Nu är det åter dags för Stockholm Beer & Whisky Festival, originalet sedan 1992, för 
26:e året i rad! Stockholm Beer & Whisky Festival, världens största öl & whiskymässa 
och en av de tre största ölfestivalerna i världen, är rankad internationellt som den bäst 
arrangerade.Det är vi självklart mäkta stolta över. Vi i det stora glada festivalgänget 
önskar er alla hjärtligt välkomna!

Fr vänster: Kitten Nordlöf, Bitr. Tävlingsledare Whisky, Heléne Reuterwall Thideman PR & Marknadsansva-
rig, Malin Åkerström Projektkoordinator, Marianne Wallberg VD och grundare, Tomas Danko Tävlingsledare 
Öl, Cattis Frick Dryck & Matansvarig, Eskil Tunberg Tävlingsledare Whisky, Folke Andersson Huvuddomare 
Whisky, Niclas Fång Projektledare på NackaStrandsMässan. Längst fram: Gatis Grinvald Världens Bästa 
Husfar. Saknas på bild gör: Jan-Erik ”Janko” Svensson Ölguru och Provningsledare, Micke Göransson Bitr. 
Tävlingsledare och Mats Carnerup Ekonomiansvarig

VILSE I ÖLDJUNGELN? 

BOKA ÖLSAFARI!
Häng med Christian ”CC” Eikner på ölsafari under 

Stockholm Beer & Whisky Festival.  

Du får provsmaka spännande öl och njuta av fantastiska 
anekdoter under tiden som CC lotsar dig fram till sina 

egna guldkorn.

Se tider för avgång och boka din plats på 
stockholmbeer.se/

PSSST! DU HAR VÄL 
INTE MISSAT ÖLPODDEN?

CC är inte bara världens bästa 
Safariledare utan även programledare 

för Sveriges mest bubblande 
podcast ölpodden! Finns där 

poddar finns.

SUPPORTED BY
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Årets glas.
”Tillåt oss presentera årets glas här hos oss på 
Stockholm Beer & Whisky Festival 2017! 
    Ett teku-glas på hög fot som designades av en 
italiensk bryggmästare tillika sensorisk expert i syfte 
att framhäva ölets alla komplexa smaker och aromer.
    Vi hoppas att ni är många som kommer tycka om det 
under ert besök på mässan, självklart finns det fler att 
köpa med av hem!”

Bild från invigningen av Stockholm Beer & Whisky Festivals 
25-årsjubileum 2016

med grundaren Marianne Wallberg och 
H.K.H Luitpold von Bayern.
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Kolhydrater i korn  
Alla jästa drycker tillverkas genom att man framställer en sockerlösning i vilken jästen omvand-
lar 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 förhål-
lande 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 klassiska 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 bitterämnena 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, vilket ger en ren, enkel 
smak. Ju högre jäsningstemperatur, desto mer jäsningsbiprodukter bildas. Det handlar små mäng- 
der av exempelvis fruktdoftande estrar eller kryddiga fenoler som kan bidra med viktiga karak-
tärer 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 mellersta Eu-
ropa. England var centrum för ölutvecklingen i Västeuropa medan Bayern och senare Tjeckien 
utgör kärnan i Centraleuropas ölkultur. Typiska drag för öl från det västeuropeiska kulturom-
rådet är karamellmalt, enkel mäskning, kryddigare humlesmak och jäsning vid högre tempe-
ratur, vilket ger fruktig doft åt ölet. I Centraleuropa användes med komplicerade mäsknings-
metoder som ger en mer subtil maltsmak, vilken balanserades med mildare humlesorter. En kall 
jäsning gav en renare smak, med mindre fruktighet och kryddighet. 

Liten Ölskola MED JAN-ErIK ”JANKO” SVENSSON, ölgUrU

läs mer på stockholmbeer.se
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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 rikt-
ning tack vare hundratals nya brygg-
erier 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 an-
vända hårdrostad malt i porter. De kraft-
igare brygderna kallades stout. Under 
de senaste hundra åren har den engel-
ska porterns popularitet dalat, men den 
torra stouten från Irland hör till världens 
mest kända öltyper. 
      Vid sidan av de engelsktalande länder-
na så är Belgien viktigast i det västeuro-
peiska kulturområdet. Belgisk ale är ofta 
starkare, fruktigare och kryddigare än 
den engelska. Men i Belgien finns också 
bevarade bryggningstraditioner från 
förindustriell tid, bland annat syrliga öl, 
öl som får jäsa spontant – utan att bryg-
garen 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 värl-
den 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
Sveriges ledande ölexpert
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Liten Whiskyskola MED FOlKE ANDErSSON

läs mer på stockholmbeer.se

I grunden finns det fyra olika typer av whisky 
eller huvudtyper från fyra olika länder, vari-
från nästan all whisky har utvecklats. län-
derna 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 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 whisky-konsumenter 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 vil-
ken ålder de olika malt- och graindelarna 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 whiskyn 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 smakför-
stärkare i den kanadensiska whiskyn. Många av dessa olika whiskies kan du prova på Mässan. 

     FOlKE ANDErSSON  Huvuddomare Whisky

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

Liten Ciderskola MED ANNA HäggBOM - rIKTIg CIDEr

läs mer på stockholmbeer.se

Liten Grappaskola MED OVE BOUDIN

läs mer på stockholmbeer.se

grappa är ett destillat dvs. starksprit som 
framställs genom destillation av druvskal. 
råvaran kokas kontinuerligt varvid alkohol 
och aromer följer med ångorna som kyls och 
blir destillatet grappa. grappans råvara är i 
fast form medan t.ex. cognac och whisky görs 
på en flytande råvara (vin resp. öl). För att 
destillera fram alkohol krävs att råvaran inne-
håller något alkohol från början. Druvskal 
innehåller alkohol eftersom de jäst tillsam-
mans med vinsaften hos vinproducenten. 
     När skalen avgett färg och aromer till vinet 
avskiljs skalen och blir den aromrika grappa-
råvaran (vinaccia). Vitt vin däremot jäses i 
regel inte ihop med skalen, varför gröna dru-
vor för grappa jäses separat på destilleriet. 

     Eftersom druvskalen redan är aromrika  
behöver grappan inte ”förbättras” med smak-
tillsatser. Vit grappa gjord på traditionellt sätt 
är en ”naturdryck” utan några smaktillsatser. 
grappa klassificeras på olika sätt, den vikti-
gaste skiljelinjen går mellan hantverksprodu- 
cerad grappa och industrigrappa. 

Ursprungligen var cider alltid en dryck som 
var tillverkad av jäst äppelmust och har mycket 
gamla rötter. I dag finns det stora lokala variatio-
ner på det som kallas cider.
I Sverige får en dryck kallas cider så länge den 
består av minst 15% fruktjuice från äpple eller 
päron (varav hälften av detta ska vara fermente-
rat). Men i övriga Europa är reglerna betydligt 
striktare.
FrANSK CIDEr  En fransk cider får inte inne-
hålla något annat än äpplen, och då inte ens alla 
äppelsorter, utan enbart äpplen som klassificeras 
som cideräpplen.
ENgElSK CIDEr  I England finns dels en gam-
mal tradition som liknar den i Frankrike, men 
den industriellt tillverkade cidern med lågt inne-
håll av äppelmust har vunnit en stor del av den 
engelska cidermarknaden.
SPANSK CIDEr  Asturisk cider kallas ofta sidra 
och på baskiska sagardoa. I det atlantiska land-
skapet trivs uråldriga sorter av vildapel, men även 
sötare sorter som honungsapel. I norra Spanien 
är cider en dryck med över tvåtusenåriga rötter.
TySK CIDEr  Tysk cider kallas Apfelwein och är 
oftast stilla. Det är Frankfurts nationaldryck och 
produktionen av cider i detta område har över 
tusenåriga rötter.
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Provningar och Master Classes
På Stockholm Beer & Whisky Festival med Taste Experience, erbjuds ett mycket stort och exklusivt 
antal provningar. Alla ca 1 timme långa. Ta tillfället i akt och fördjupa dina kunskaper under ledning av 
några av landets och världens absolut ledande dryckesexperter.
Provningarna tar max 45 min med en 15 minuters frågestund. 

Väljer du att gå någon av våra många mycket intressanta Master Classes får du en unik möjlighet att 
träffa hitresta Distiller Masters 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 EXPERIENCE

Vi reserverar oss för ändringar i programmet.

MASTER CLASSES     TOrSDAg 28 SEPTEMBEr
NIKKA Whisky   16.00  Sara larsson    220:- 
Pisco 
– destillatet med hög trendfaktor 16.00  Amalia gonzalez Stöckel   190:- 
ölsafari by ölpodden  16.00  Christian ”CC” Eikner   100:-
Made in the USA – IPA-Tasting 17.00  Sylvia Kopp    150:- 
Springbank Distillers   17.00  ronan Currie    220:- 
Whiskyskola 1  17.00  Hasse Nilsson       Kostnadsfri 
ölsafari by ölpodden  17.30  Christian ”CC” Eikner   100:-
Beavertown Masterclass 
-Meet logan Plant  18.00  logan Plant    150:-
The Dalmore   18.00  Björn Olsson    190:- 
Bryggeriteknik   18.30  Christian Åhman       Kostnadsfri 
ron Abuelo Panama   19.00  Alexis guerrero    220:-

STOCKHOLM BEER & WHISKY FESTIVAL med TASTE EXPERIENCE

MASTER CLASSES     FrEDAg 29 SEPTEMBEr
ölsafari by ölpodden   15.00  Christian ”CC” Eikner   100:-
rhônedalen - den franska 
vinvärldens kryddbod  16.00  Michel Jamais    190:- 
ölsafari by ölpodden   16.30  Christian ”CC” Eikner   100:-
American Craft Beer 
and Cheese Tasting  17.00  Sylvia Kopp    150:- 
Vad döljer sig i Tjaerdalens 
spännande whiskyportfölj?   17.00  Peter Jakobsson    190:- 
Whiskyskola 1  17.00  Hasse Nilsson       Kostnadsfri  
AMErIKA I BlINDO 
- rye eller bourbon?  18.00  Jonatan östblom Smedje   190:-
Plantation rum  18.00  Björnstierne Antonson    190:- 
The Dalmore   18.00  Björn Olsson    190:- 
Beer Sommelier of the year 
- Meantime Brewing Company  19.00  rod Jones    150:- 
NIKKA Whisky   19.00  Sara larsson    220:- 
ron Abuelo Panama   19.00  Alexis guerrero    220:-
Springbank Distillers   19.00  ronan Currie    220:- 
ölsafari by ölpodden   19.00  Christian ”CC” Eikner   100:-
Founders Brewing   20.00   Jonathan Hendersson   150:- 
gordon & MacPhail – noga utvald 
whisky från Speyside    20.00  Jonas Tonell    220:- 

MASTER CLASSES     lörDAg 30 SEPTEMBEr
The Dalmore   13.00  Björn Olsson    190:- 
ölsafari by ölpodden   13.00  Christian ”CC” Eikner   100:- 
Zinfandel - En misshandlad 
toppdruva   14.00  Michel Jamais    190:- 
ölsafari by ölpodden   14.30  Christian ”CC” Eikner   100:- 
Pisco – destillatet 
med hög trendfaktor   15.00  Amalia gonzalez Stöckel   190:- 
Plantation rum  15.00  Björnstierne Antonson   190:-  
AMErIKA I BlINDO -
rye eller bourbon?  16.00  Jonatan östblom Smedje   190:- 
Brooklyn Brewery   16.00  garrett Oliver    250:-  
NIKKA Whisky   16.00  Sara larsson    220:- 
Founders Brewing   17.00  Jonathan Hendersson   150:- 
gordon & MacPhail 
– noga utvald whisky från Speyside 17.00  Jonas Tonell    220:-
Whiskyskola 1   17.00  Hasse Nilsson       Kostnadsfri 
ölsafari by ölpodden   17.00  Christian ”CC” Eikner   100:- 
ron Abuelo Panama   18.00  Alexis guerrero    220:-
Springbank Distillers  18.00  ronan Currie    220:- 
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MASTER CLASSES     FrEDAg 6 OKTOBEr

ölsafari by ölpodden   15.00  Christian ”CC” Eikner   100:-
AMErIKA I BlINDO 
- rye eller bourbon?   16.00  Jonatan östblom Smedje   190:- 
Zinfandel 
- En misshandlad toppdruva  16.00  Michel Jamais    190:- 
ölsafari by ölpodden   16.30  Christian ”CC” Eikner   100:-
NIKKA Whisky   17.00  Sayumi Oyama    220:- 
Whiskyskola 1   17.00  Hasse Nilsson       Kostnadsfri 
Thornbridge Brewery  18.00  James Buchanan                  150:-  
Plantation rum   18.00  Björnstierne Antonson   190:-
ron Abuelo Panama   18.00  Per ädel    220:-
The Dalmore   18.00  Björn Olsson    190:- 
Beer Sommelier of the year 
- Meantime Brewing Company  19.00  rod Jones    150:- 
Brew By Numbers   19.00       150:- 
Holländskt öl & Ost i kombination   19.00  rick Kempen    190:-
Springbank Distillers   19.00  Jonas Tonell    220:-
ölsafari by ölpodden   19.00  Christian ”CC” Eikner   100:- 
Brouwerij Kees   20.00  Kees Bubberman    150:- 
glenmorangie   20.00  Paul Malone    190:-
gordon & MacPhail – noga utvald 
whisky från Speyside   20.00  Jonas Tonell    220:-
Pisco – destillatet med 
hög trendfaktor   20.00  Amalia gonzalez Stöckel   190:- 

MASTER CLASSES     TOrSDAg 5 OKTOBEr

ölsafari by ölpodden   16.00  Christian ”CC” Eikner   100:-
rhônedalen - den franska 
vinvärldens kryddbod   17.00  Michel Jamais    190:- 
Springbank Distillers   17.00  Jonas Tonell    220:- 
Whiskyskola 1  17.00  Hasse Nilsson       Kostnadsfri 
ölsafari by ölpodden   17.30  Christian ”CC” Eikner   100:-
Thornbridge Brewery   18.00  James Buchanan    150:-
The Dalmore   18.00  Björn Olsson    190:-
Ardbeg   19.00  Paul Malone    190:-
Brouwerij Kees  19.00  Kees Bubberman    150:- 
Firestone Walker 
– Meet Adrian Walker  19.00  Adrian Walker    150:-
ron Abuelo Panama   19.00  Per ädel    220:- 
gordon & MacPhail – noga utvald 
whisky från Speyside  20.00  Jonas Tonell    220:-

Vi reserverar oss för ändringar i programmet.

STOCKHOLM BEER & WHISKY FESTIVAL med TASTE EXPERIENCE

Vi reserverar oss för ändringar i programmet.

MASTER CLASSES      lörDAg 7 OKTOBEr

The Dalmore   13.00  Björn Olsson    190:-
ölsafari by ölpodden   13.00  Christian ”CC” Eikner   100:-
Frederiksdals Körsbärsviner  14.00  Anne-Marie Skriver   190:-
ölsafari by ölpodden   14.30  Christian ”CC” Eikner   100:-
Plantation rum   15.00  Björnstierne Antonson   190:- 
Vad döljer sig i Tjaerdalens 
spännande whiskyportfölj?  15.00  Anders Wink    190:- 
rhônedalen - den franska 
vinvärldens kryddbod   16.00  Michel Jamais    190:-
Springbank Distillers   16.00  Jonas Tonell    220:- 
Thornbridge Brewery   17.00  James Buchanan    150:- 
NIKKA Whisky   17.00  Sayumi Oyama    220:- 
Whiskyskola 1   17.00  Hasse Nilsson       Kostnadsfri 
ölsafari by ölpodden   17.00  Christian ”CC” Eikner   100:-
ron Abuelo Panama   18.00  Per ädel    220:- 
Ardbeg   19.00  Paul Malone    190:-

Anteckningar
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Stockholm Beer & Whisky Festival 
arrangerar årligen mycket högt 
ansedda tävlingar. 
I år får de högre status än någonsin 
och byter namn till 
SBWF Best Beer 2017 
SBWF Best Whisky 2017 
SBWF Best Cider 2017
SBWF Best Mjoed 2017

Årets vinnare tillkännages på 
Stockholm Beer & Whisky Festival 
torsdagen den 5:e oktober. 
Samma dag presenteras vinnarna 
på stockholmbeer.se

Internationella tävlingar i världsklass

14

SBWF People’s Choice Award
För första gången kommer ”folkets val” ske digitalt med hjälp av 
besökarna och deras mobiltelefoner. 
    Allt man som festivalbesökare behöver göra är att ladda ner appen Untappd och sedan betyg-
sätta de öl man provar på festivalen. resten går per automatik, och rösterna räknas ihop efter 
fjärde festivaldagen för att sedan kureras och bli beslutsunderlag till de tre medaljerna för 
SBWF People’s Choice Awards.
    Med tanke på det stora antalet besökare och de flera tusentals öl som går att prova på festivalen 
kan detta bli världens största ”folkets val”!

SBWF Awards 2017
I år satsar vi större, bredare och internationellt! Vi har vidareutvecklat det tidigare etablerade 
storformatet samt utökat våra resurser. Folkets val tar dessutom steget in i informationsåldern 
och cyberrymden, med modern och lättillgänglig teknik låter vi alla besökare vara med.
Med tjugo kategorier och över sexhundra tävlingsbidrag är SBWF Awards en av världens allra 
största tävlingar i sitt slag. Samtliga öl bedöms av en noga utvald panel på över trettio öldomare 
där ölen provas blint och tyst. Domarna vet alltså inte vad det är som provas utöver öltyp och stil. 
Panelen är en balanserad blandning av professionella öldomare, branschfolk, skribenter och 
sommelierer.

Var med och rösta i  
Folkets Val! 

  

  

People's Choice Award 
  

Ladda ner Untappd till mobilen 
och betygsätt de öl du provar på 

festivalen 28-30 september 
  

Resten sköts automatiskt! 
  

 
 
 

 
   iOS                       Android 

  
 

iOS     untp.beer/v3_hp_ios 
Android     untp.beer/v3_hp_android 

SBWF Best Whisky 2017
En gedigen och välrenommerad domarpanel blindprovar hundratals whiskies i en mängd 
kategorier under ledning av huvuddomare Dest. Master Folke Andersson. 
Provningen sker blint och tyst och domarna får enbart reda på vilken kategori de provar.
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A.S.T Wine (Ahlén & Small Trading AB)     MONTEr 66   HAll I
A.S.T. Wine är en öl, vin och sprit importör som har öl närmast hjärtat. Vi specificerar oss på speciella 
nya ölsorter från olika mikrobryggerier över hela världen. Kom till vår monter och få en smakupplevelse 
du aldrig glömmer!  donovan@astwine.com   www.astwine.com 

AB SVENSKA SPRIT    MONTEr 105  HAll II
öl, vin och whisky i all ära! Fast nu är det spritdrycker som akvavit, besk, gin, punsch, rom och vodka i 
svensk uppgraderad spritkultur med enormt bred smakvariation vi vill sprida. Vi serverar iskalla drin-
kar som gT, Mojito, rom & Cola, rosegarden m.m. Vi serverar Akvavit med rysk tapas, Besk/Bäsk/Bitter 
med skånsk sillröra och Fläderbrännvin till lakritsglass med rosépepparkorn m.m. Och sist men nog så 
viktigt: Det är smaken som är smaken, inte tillverkningsmetoden. 
lars@svenskasprit.se    www.svenskasprit.se

Adelsö Bryggeri AB    MONTEr 112   HAll II
Vi förhåller oss till öl på samma sätt som vi förhåller oss till musik. öl liksom musik talar till alla sin-
nen. Vi gör öl med tryck, inlevelse och dynamik.   patrik@adelsobryggeri.se    www.adelsobryggeri.se

Akebono Unlimited AB   MONTEr 145   HAll II
Välkommen till Akebono’s värld av japansk kvalitetsdryck. Skandinaviens ledande importör av japansk 
sake, umeshu, sprit och mikro brygd japansk öl, Hitachino Nest Beer. 
Med ett brinnande intresse för den japanska mat och dryckes kulturen (83 resor till japan) öppnar Åke 
Nordgren (sake samurai & WSET Sake level 3 Educator) och Suzanne linden tillsammans med sin dot-
ter Fixi lindén (sake sommelier) dörren till den japanska smakupplevelsen. Under mässan kommer ni 
kunna ta del av ett varierande sortiment av japansk kvalitets sake, öl, shochu och umeshu - och tillsam-
mans med det njuta av grym sushi i regi av robert Melin. Du når robert på http://cateringallt.se/ 
ake@akebono.se    www.akebono.se

Allt om Whisky   MONTEr 49   HAll I
Sveriges mest lästa whiskymagasin. Kom till vår monter och träffa oss och ta en titt i det senaste 
numret. I tidningen hittar du reportage om destillerier runt om i världen, nyheter, hotell och barer med 
stort whiskysortiment. även gedigen rapportering om öl, om bryggerier i Sverige och världen, om tren-
der och vi tipsar om de bästa ölen just nu.
Varje år utser Allt Om Whisky två personer som får vårt Whisky-stipendium och även till vårt nya öl 
stipendium. Kom så berättar vi mer. Allt Om Whisky utkommer med sex nummer per år. redan 2003 
startade vi Allt Om Whisky & öl.    elisabeth@tastynews.se   www.alltomwhisky.se

AMKA/Beer Enthusiast & Uppsala Brygghus  MONTEr 22   HAll I
Beer Enthusiast Sverige är etablerad spelare på den svenska ölscenen. Vi lanserar kontinuerligt öl i det 
exklusiva sortimentet på Systembolaget och har framgångsrika samarbeten med restauranger och pubar 
runtom i landet. Vår filosofi är att erbjuda en välsmakande mix av kvalitetsorienterade småbryggerier, 
såväl svenska som utländska. Vi vänder oss mot restaurang och grossist via vårt moderbolag Amka 
samt mot Systembolagets kunder via lanseringar både i det tillfälliga och fasta sortimentet samt genom 
Beställningssortimentet.
Nytt för i år är ett samarbete med nystartade Uppsala brygghus, men vi visar som vanligt naturligtvis 
utländsk hantverksöl från Brouwerij Bockor (BE), Midtfyns Bryghus och Hornbeer (DK), St. Austell 
(UK), Austmann och Haandbryggeriet (NO), Birra del Borgo (IT), Veltins (Ty), lucky Buddha (CHN), 
Edge Brewing (ES), Einstök (ICE). Vi presenterar som vanligt också cider från Abrahalls (UK).
Till i år presenterar vi dessutom stolt en amerikansk familjehistoria i form av Two Brothers Brewing 
från Illinois (USA).   pmo@amka.se    www.beerenthusiast.se
 
Anderssons Öl AB   MONTEr 38   HAll I
Välkommen till Anderssons monter! Anderssons är en svensk ljus lager som funnits på den svenska 
marknaden i 20 år!   mats@anderssonsdrycker.se    www.anderssonsdrycker.se

Aperol - Nigab AB   MONTEr 136  HAll II
Tack vare sin mångsidighet har Aperol blivit en av de bäst säljande dryckerna i Italien och tillväxten 
fortsätter både nationellt och internationellt. Aperol är en karismatisk dryck som fångar hela den ita-
lienska folksjälen; solig, livlig och vital. Aperol är lika omtyckt från dagens första aperitifer till de sena 
kvällarna på trattorian. Aperol har en unik, italiensk smak som har lätt att uppskattas i alla länder.
aperol.com   susanna@nigab.se   www.nigab.se
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Arcus Sweden AB   MONTEr 33 HAll I    MONTEr 121,135,150   HAll II
Arcus Sweden AB är ett helägt dotterbolag 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 spritproducenterna i världen. På mässan ställer vi ut med gammel Dansk, 
Fireball, Clontarf, Tequila rose, Shoot, Jura och Dalmore.   info@arcussweden.se    www.arcussweden.se

Art & Office Stockholm AB  MONTEr 131   HAll II
Distributörer för Moulinsart/Tintin i Sverige och Finland. Hos oss hittar du AllT som har med Tintin 
att göra!     kim@artandoffice.se   www.artandoffice.se

Artesanal       MONTEr 127   NyBryggArBArEN MONTEr 113    
sebastian@artesanal.se

Balvenie - Nigab AB   MONTEr 12   HAll I
Det började med en katastrof. 1891 exploderade glenlivet. Borta i Dufftown hade William grant precis 
fått upp ångan på sitt nystartade glenfiddich. I samma ögonblick som nyheten om katastrofen nådde 
honom insåg han att efterfrågan skulle öka. I rekordfart byggde han Balvenie i princip vägg i vägg med 
glenfiddich. Idag är Balvenie ett av Speysides stora destillerier och anses göra den mest honungslika, 
mjukaste och blommigaste whiskyn i hela Skottland. 
www.thebalvenie.com   susanna@nigab.se    www.nigab.se

Beavertown Brewery   MONTEr 27   HAll I
Beavertown brewery grundades 2011 av logan Plant och har sedan dess vuxit med raketfart. På bara 
några år har Beavertown gått från att ha bryggt småskaligt i köket på en restaurang till att idag ha 
över 50 anställda och en årsproduktion på över 5 miljoner liter. Beavertowns öl känns lätt igen med sin 
unika design och på sin höga kvalitet. Nu finns chansen att prova öl från både deras core range och flera 
av deras mer sällsynta specialöl tillsammans med bryggare och personal på besök från london.
oliver.larsson-regnstrom@spendrups.se     www.beavertownbrewery.com

BeerMonkey Brewery    NyBryggArBArEN MONTEr 113   HAll II   
BeerMonkey från Knivsta gör härmed debut på mässan! Jag brygger olika sorters öl men det spelar 
mindre roll, det viktiga är att det är kärlek & hantverk i varje öl! 
Idag finns BeerMonkey på utvalda krogar i Uppsala, men kanske går det att övertala mig att leverera 
till fler ställen? Vi får se vilken öl jag tar med till SBWF, men jag kan lova att alla är värda din uppmärk-
samhet. Kom och snacka öl med mig i Nybryggarbaren, jag är killen med den snyggaste t-shirten!
daniel@beermonkeybrewery.com   www.beermonkeybrewery.se

Belgoklubben   MONTEr  119   HAll II
Belgoklubben är Sveriges första ölklubb. Vi är komplementet till det befintliga ölutbudet i Sverige och 
erbjuder privatpersoner tillgång till ett ölsortiment som normalt sett är svårtillgängligt utanför Belgien. 
Vi väljer, du njuter! Tolv flaskor, sex olika, nya och spännande ölsorter levereras varje kvartal i till 
årstiden passande smak, kraft och färgskala! Belgoklubben verkar för att främja en seriös ölkultur och 
bredda intresset för belgisk öl i Sverige.  bjorn@svenskbryggeritradition.se   www.belgoklubben.be 
 
Benriach  MONTEr  108   HAll II
Den skotska whiskyindustrin upplevde en våldsam expansion under 1890-talet och en mängd nya destil-
lerier startades. Denna snabba expansion följdes dock snart av en lika snabb nedgång och mängder av 
destillerier fick stänga. Bland de som drabbades var Benriach, öppnat så sent som 1898 och stängt igen 
redan år 1900. 
Det lades då i malpåse i väntan på bättre tider, och öppnades inte igen förrän 1965.
Sedan produktionen återupptogs har Benriach varit en populär ingrediens i många blended scotch whis-
kies, men trots de senaste årens maltwhisky-boom har Benriach varit svår att få tag på som single malt.   
www.benriachdistillery.co.uk    susanna@nigab.se    www.nigab.se

Benromach Symposion   MONTEr  48   HAll I
Benromach 10 years Old  är en av de absolut mest beställda på Systembolagets Beställningssortiment. 
Det är en klassisk Speyside whisky i den stil som gjordes före 1960 talet, du hittar nämligen här en fin 
strimma rök! Välkommen till Benromach monter för att bekanta dig närmare med destilleriets bredd.
jonas.tonell@symposion.nu   www.symposionhot.com

Bergslagens Brygghus  CrAFT BrEWErIES OF DAlArNA  MONTEr 116   HAll II
Bergslagens Brygghus är ett hantverksbryggeri som har sin verksamhet i den gamla brandstationen i 
Smedjebacken. Vårt mål är att erbjuda öl av hög kvalitét toppad med kreativitet och nya smakupplevelser.    
info@bergslagensbrygghus.se   www. bergslagensbrygghus.se

Utställare A-Ö, Hall I & Hall II 
Nedan ser du årets utställare. Ett flertal utställare representerar många bryggerier och destillerier som inte finns på denna lista.
Är det någon produkt du saknar, vänligen fråga våra många öl- och whiskyguider som finns på golvet.

Vi reserverar oss för ändringar i programmet.
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Berntson Brands AB   MONTEr 15  HAll I     MONTEr 126, 149  HAll II
Berntson Brands AB är ett av de ledande varumärkesföretagen på den svenska marknaden för alkohol-
haltiga drycker. Företaget har en lång och framgångsrik historia sprungen från det Bror-Eric Berntson 
skapade i slutet av 50-talet. Vi har under årens lopp utvecklat samarbeten med många av de största och 
mest välkända sprit och vinproducenterna i världen.  
tommy.isaksson@berntsonbrands.se     www.berntsonbrands.se 

Bier&cO; Sweden AB   MONTEr 47  HAll I
Bier&cO; har funnits många år i Nederländerna och är en av de största öldistributörerna. Nu har vi star-
tat upp ett kontor i Sverige. Vi kommer visa upp och sälja intressanta & spännande öl till restauranger, 
Pubar, Barer och Systembolaget. Idag har vi öl från flera olika bryggerier i bla. Nederländerna, USA, 
UK, Belgien och österrike.  Varmt Välkomna!    z.mitakidou@bierenco.se
  
Bifrost Group    NyBryggArBArEN MONTEr 113  HAll II 
mattias@bybifrost.com

Björnbärs AB    MONTEr 39   HAll I
bjorn@rosenstrom.se

BOTTL3.5HOP   MONTEr 158   HAll II
Styrkan sitter i smaken, inte i procenten.
I juni 2016 öppnades dörrarna till Sveriges första specialbutik med hjärtat i hantverksproducerade 
drycker, öl med en alkoholstyrka upp till 3,5 procent samt cider och alkoholfri dryck.
grundarna Fredrik glejpner och Martin Jämtlid samlar kvalitativ öl från producenter runt om i Europa 
och från Sveriges duktigaste bryggerier under ett och samma tak, i deras butik BOTTl3.5HOP på 
Kocksgatan 19 på Södermalm i Stockholm.  www.bottleshop.se

Box Destilleri AB   MONTEr 114, 115    HAll II
Box Destilleri AB tillverkar singelmaltwhisky vid Ångermanälvens strand i Höga Kusten. Trots att 
produktionen startade så sent som 2010 har Box redan tagit position som ett av de främsta destillerierna 
inom det växande världswhiskysegmentet. Den norrländska naturen och det nordliga klimatet ger Box 
unika förutsättningar för att tillverka och lagra whisky. I dag ligger cirka 9 000 fat i lagerhusen och 
väntar på att möta sin flaska. Box exporterar sin whisky till länder över hela världen och efterfrågan 
växer. Affärsverksamheten omfattar även försäljning av privata whiskyfat och en omfattande besöks-
turism och upplevelseverksamhet. Under Stockholmsmässan har du chansen att prova och uppleva Box 
Whisky. Självklart har du även möjlighet att ta del av ett nytt alldeles unikt faterbjudande och träffa 
personerna bakom destilleriet.     tord@boxwhisky.se    www.boxwhisky.se 

Braunstein   MONTEr 25   HAll I
Michael@braunstein.dk   www.braunstein.dk

Brewers Association    MONTEr 11   HAll I
För 12:e året i rad presenterar Brewers Association upp ett urval från sina medlemsbryggerier. 
I år 21 bryggerier och c:a 100 olika öl. Samarbetspartner är Oliver Twist Bar & restaurang Stockholm. 
jorgen@olivertwist.se  www.brewersassociation.org 

Brewery International Sweden   MONTEr 7, 31   HAll I
Brewery International är ett dynamiskt företag som jobbar med öl, vin, cider, sprit, drinkmixers och 
alkoholfria alternativ. Vi startade vår verksamhet i Sverige 2005 och har på kort tid blivit en viktig 
aktör på den svenska ölmarknaden. Vår försäljning sker direkt till restauranger, via grossister och till 
Systembolaget. 
På Stockholm Beer & Whisky Festival visar vi upp stora delar av vårt sortiment så välkommen till våra 
montrar där vi lovar er en ölresa ni sent glömmer.  stefan@brewery.se    www.brewery.se

Brill & Co AB   MONTEr 2   HAll I
En av Sveriges ledande, och äldsta, importörer av craft beer. Brill jobbar med flera av världens, och Sve-
riges, mest intressanta öl och bryggerier och har öl som utmanar och imponerar smaklökarna på både 
redan ölfrälsta och på er som inte tror att ni gillar öl. gillar du kaffe? Testa en riktigt rostad kaffestout. 
gillar du cider? Testa en suröl. Årets monter har de fyllt med runt 200 olika öl från bland annat Mik-
keller (DK), Omnipollo (SE), To Øl (DK), Dugges (SE), Brew By Numbers (UK), Brekeriet (SE) och green 
Flash (US). Dessutom gästas Brills monter alltid av många bryggare – passa på att lära känna perso-
nerna bakom just ditt favoritöl!    info@brill.se    www.brill.se

Brooklyn Stockholm OpCo AB   FOOD COUrT
steve@ncb.se
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Brothers & Daniel MONTEr 57   HAll I
Brothers & Daniel är stolta att i samarbete med Iso Kallan kunna presentera en högt prisbelönt finsk öl, 
direktimporterad från den vackra staden Kuopio i norra Savo. Bryggeriet ligger i hjärtat av sjöregionen 
i Finland och har en årlig kapacitet på över 100 000 liter. Den rena finska naturen och friska vattnet 
säkerställer de högkvalitativa ingredienserna som används i bryggeriet.
Som Iso Kallan säger: ”Our beers are influenced by both the hustle and bustle of the world and the laid-
back lifestyle of Savo countryside.”   info@brothersdaniel.se   www.brothersdaniel.se

Bruichladdich    MONTEr 109    HAll II
Bruichladdich byggdes som det västligaste destilleriet i Skottland 1881. Den begynnande blendindu-
strin hade skapat en whiskyboom och flera destillatörer vädrade morgonluft. Bruichladdich blev aldrig 
den framgångssaga som ägarna hoppats på. Branschkrisen i början av 1900-talet, världskrigen och 
förbudsåren gjorde att Bruichladdich bara tidvis kunde hållas i drift. 
1939 fick Bruichladdich nya amerikanska ägare som satsade stort på att göra en skotsk whisky för den 
amerikanska marknaden ”The real McCoy”. Satsningen föll samman på grund av andra världskriget. I 
modern tid har ägarskiftena fortsatt fram till 2001 då vinhandlaren Mark rainer och bolaget Murray 
McDavid förvärvade Bruichladdich och gav destilleriet en ny fast grund att stå på. Under rainers och 
destillerichefen Jim McEwans ledning har Bruichladdich gjort sig känt som Skottlands mest innovativa 
destilleri med mängder av nyskapande buteljeringar och egna tillverkningsmetoder
www.bruichladdich.com    susanna@nigab.se   www.nigab.se
 
Brutal Brewing  MONTEr 27   HAll I
Brutal Brewing was established in 2011. It is an initiative of employees of one of Sweden’s leading brewe-
ries – Spendrups. Brutal Brewing is controlled and operated by employees of Spendrups on a “free time” 
basis. We all have regular day jobs in the brewery. Our committed group consists of clerks and brewers 
that share the same core belief. Our simple mission is to create great brews and have fun.
That pretty much sums it up. Hopefully, this means that we can share some fun times with you. 
sofia.andersson@spendrups.se   sofia.andersson@spendrups.se    www.facebook.com/BrutalBrewing/ 

Bryggeriet Ångkvarn   NyBryggArBArEN MONTEr 113   HAll II
Uppsalas första bryggeripub. Bryggeriet är synligt bakom baren och är ni här en kväll då bryggning 
pågår kan ni, medan ni avnjuter en öl, samtidigt se vår bryggmästare brygga nästa öl och känna hur 
doften av malt och humle sprider sig i lokalen. ölen serveras sedan direkt i vår pub. Färskare och mer 
lokalproducerad öl går inte att få. ölutbudet varierar och nya öl släpps regelbundet med runt 80 olika öl 
sedan mars 2016.  info@bryggerietangkvarn.se  http://bryggerietangkvarn.se/ 

Brygghuset Finn AB   MONTEr 18  HAll I
Brygghuset Finn är ett bryggeri i landskrona. Historien började i lund då grundarna, i en ekonomi-
kurs, fick i uppgift att skriva en affärsplan för ett fiktivt företag. Det blev startskottet för Brygghuset 
Finn som senare blev till verklighet. Vår öl karakteriseras av friska humletoner med balanserad maltig-
het och beska, ett öl som lämpar sig väl till mat, men allra bäst till ytterligare en Finn-öl. Välkomna till 
vår monter och Finn en ny favorit!   petter@brygghusetfinn.se   www.facebook.com/brygghusetfinn

Bränna Gårdsmejeri  MONTEr 101, 156    HAll II 
På vårt gårdsmejeri producerar vi ost av högsta kvalitet! Vi gör bl.a. kravostar på ko och get, vitmögel-
ost, blåmögelost, pressade hårdostar, salladsost (feta) och färskost. Bränna getgård ligger i Krokoms 
kommun i Jämtland men vi levererar till hela Sverige. Verksamheten startades år 1968 och har varit en 
kravgård sedan 1994. Idag drivs gården av oss, Marie Hansson och Tord Olofsson. Vi har fått vår utbild-
ning i Frankrike och har 26 års erfarenhet av branschen. Vår målsättning är att göra den bästa osten i 
Sverige när det gäller kvalitet och arom.   info@brannagetgard.se   www.brannagetgard.se

C.A Group AB/Casey’s Fish‘n Chips    FOOD COUrT
Traditional Irish Streetfood. Made and served like it’s supposed to. Free from additives, remulade and 
everything else that doesn’t belong in a real Chipshop. 
cagroup@europe.com   www.facebook.com/caseysfishnchips

c/o HOPS – Me and My Magazines   MONTEr 56    HAll I
Ett magasin om hantverksöl, för den allt mer uppmärksammade ölscenen i Sverige och övriga världen. 
Innehållet är utformat så att läsaren känner att detta är ett unikt innehåll som till stor del inte går att 
hitta någon annanstans. johan@meandmymagazines.com  www.meandmymagazines.com  www.cohops.se

Campagne de France   MONTEr 129   HAll II
Vi säljer luft torkade korvar fran Auvergne (Känguru, camembert, roquefort, basilika, vildsvin, vittlök, 
Armagnac, oliv, anka etc. ..) ostar (Comté 2ar, gruyère 2ar, Tomme basque fran Pyrénnée mountains, 
Parmesan (36 man) fran Italy. Jag satte hjul 40 kg ost i montern. Vi säljer även ett sortiment av oliver 
fran Provence, södra Frankrike.   campagnedefrance@gmail.com
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Carlsberg Sverige   MONTEr 30   HAll I
Carlsberg Sverige är ett bryggeri och dryckesföretag grundat på anrika svenska bryggartraditioner. 
Vi utvecklar, tillverkar, distribuerar och säljer öl, cider, mineralvatten och läsk. Carlsberg Sveriges 
framgångar är en kombination av starka lokala och internationella varumärken, bryggartradition och 
hållbart företagande som sträcker sig mer än 300 år tillbaka i tiden. Carlsberg, Falcon, Pripps Blå, 
Eriksberg, Carnegie Porter, ramlösa, Festis och Apotekarnes är några av våra starka varumärken som 
ingår i sortimentet. Vi erbjuder även ett brett utbud av internationella ölklassiker genom våra samar-
betspartners. Carlsberg Sverige ingår i Carlsberg group som är världens fjärde största bryggerikoncern 
med verksamhet i över 40 länder. 
På mässan serverar vi olika öl från Falcon, Brooklyn Brewery, Backyard Brewery, Jacobsen, guinness, 
Eriksberg, Staropramen, Carnegie Porter, leffe, Erdinger, Estrella och många fler.
www.carlsbergsverige.se lina.larsson@carlsberg.se   www.carlsbergsverige.se

Cask Sweden AB   MONTEr 123   HAll II
Kvalitet, kunskap och service. Vi är en del av en nordisk koncern, som erbjuder ett noga utvalt sor-
timent inom vin, öl, cider och sprit. Med stort engagemang i de varumärken vi representerar, vill vi 
förmedla känslan för produkterna. Kom och dela vår passion!
Cask Sweden AB har idag en av Sveriges mest spännande öl- och spritportföljer. Vi representerar några 
av de producenter som leder utvecklingen inom respektive segment. Allt från ett par kaxiga killar från 
norra Skottland som på bara 5 år skapat ett av de mest uppmärksammade bryggerierna i världen, till 
rom- och whiskyproducenter med generationers erfarenhet i bagaget.
Cask Sweden grundades 2008 av Marius Vestnes och richard Keller, båda med mångårig erfarenhet 
inom branschen. Vår ambition är att skapa ett dynamiskt företag med branschens bästa medarbetare 
på alla positioner. Med stor passion för de varumärken vi representerar har vi på kort tid byggt upp ett 
företag som kännetecknas av kvalitet, kunskap och service.  patrik@casksweden.se  www.casksweden.se
 
Castle Malting/Malterie du Château S.A.  MONTEr 107   HAll II
Founded in 1868, Castle Malting® is the oldest malting company in Belgium and produces an ample 
variety of base and specialty malts with exceptional taste and aroma properties.
Moreover, Castle Malting® offers today a number of exlusive specialty malts, peated malts with different 
phenol intensities and a full range of organic malts. The premium quality of the more than 70 types 
of base and specialty Château malts is the guarantee of success for more than 1600 brewers in 122 
countries worldwide.  anna@castlemalting.com   www.castlemalting.com

Chablisbaren  MONTEr 148   HAll II
Chablisbaren serverar delikata chablisviner noga utvalda av Michel Jamais. Michel är en prisad och 
välkänd vinexpert som brinner för kvalitetsviner. Han undervisar nya sommelierer på restaurangakade-
mien och har skrivit ett flertal fantastiska böcker om både dryck och mat. Vi är mycket stolta och glada 
över att ha honom och hans team hos oss under mässan.

Champagnebaren  MONTEr 148   HAll II
Champagnebar i Björnstierne Antonssons regi serverar smakprover av eleganta och ädla champagner. 
Ett utmärkt tillfälle att provsmaka denna exklusiva dryck. Björnstierne är en av landets främsta cham-
pagneexperter som borgar för högsta kvalitet och glamour i Champagnebaren.

Chris Wine & Spirits   MONTEr 151   HAll II
Chris Wine & Spirits är en erfaren importör och har funnits på den svenska vinmarknaden ända sedan 
1943. Vi marknadsför några av Sveriges största varumärken inom både vin, champagne och sprit och i 
vårt sortiment hittar du en mängd populära varumärken och producenter med olika ursprung och stilar. 
Många av våra produkter har funnits på den svenska marknaden under lång tid och flera är marknads-
ledande inom sina segment. Sedan 2012 ingår vi i Viva Wine & Spirits group tillsammans med giertz 
Vinimport, The Wine Team, Winemarket och Viva Wine. gruppen är en av de tre största aktörerna på den 
svenska marknaden.  fred@chriswine.se   www.chriswine.se 

Clydesdale AB   MONTEr 8  HAll I
Clydesdale AB vill fortsätta att förädla den svenska whiskykulturen genom att visa hur mycket mer 
spännande och varierande utbudet är av kvalitativ whisky. Hos Clydedale AB får du som konsument, 
samlare eller restauratör en chans att hitta whiskysorter som många önskar att de hade. 
tina@clydesdale.se    www.clydesdale.se

Conaxess   MONTEr 152   HAll II
Conaxess Trade representerar en mängd varumärken på den svenska marknaden. Vi arbetar både med 
välkända etablerade varumärken och lanseringar av nya varumärken. 
carl-johan.medin@connaxesstrade.com    www.conaxesstrade.com/se

Dala Bryggeri   CrAFT BrEWErIES OF DAlArNA  MONTEr 116   HAll II
info@dalabryggeri.se    www.dalabryggeri.se
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Drambuie - Nigab AB   MONTEr 139B   HAll II
redan innan första världskriget hade brutit ut var Drambuie huslikör på Buckingham Palace och året 
därpå introducerades den i House of lords. Hösten 2014 förvärvades Drambuie liqueur Company av 
William grant & Sons.  Drambuie.com   susanna@nigab.se   www.nigab.se

Edrington Sweden AB  MONTEr 1   HAll I 
Edrington är Skottlands ledande internationella premuimspritföretag, ägt av välgörenhets-
organisationen The robertson Trust.
I montern kan du prova produkter från Highland Park, The Macallan, laphroaig, Bowmore samt The 
Naked grouse. Här kan ni även träffa ambassadörer från våra olika destillerier.
dani.skaff@edrington.se   www.edrington.se

Fine Deli Trade   MONTEr 52   HAll I 
Här hittar du omsorgsfullt utvalda delikatesser från små gårdar runtom i Europa. Vår strävan är att 
produkterna vi marknadsför, skall i första hand vara Ekologiska, men minst vara gjorda på de bästa av 
råvaror utan tillsatser och producerade med omtanke om jorden. Delikatesser med en smak utöver det 
vanliga, en design som sticker ut, en historia att berätta och gärna prisbelönta, och i vårt tycke det bästa 
som går att finna.  per@finedeli.se

Firestone Walker Brewing Company    MONTEr 27   HAll I
Firestone Walker grundades 1996 av Adam Firestone och David Walker. Huvudbryggeriet ligger i Paso 
robles, Kalifornien. Sedan ett år tillbaka finns ölen att få tag på i Sverige
Firestone Walker anses vara ett av USAs bästa bryggerier och man har vunnit åtskilliga priser för såväl 
bryggeriet som för många av sina öl. Bla så har man som enda bryggeri vunnit titeln mid size brewery 
of the year  vid World Beer Cup och vid great American Beer Fest mer än en gång. Man har vunnit titeln 
hela fyra gånger! Utöver core serien lion & Bear kommer man kunna prova sällsynta öl från Firestone 
Walkers fatlagringsprogram: Proprietor vintage series för första gången på fat i Sverige och mycket an-
nat gott.  oliver.larsson-regnstrom@spendrups.se   www.firestonebeer.com 
 
Fjäderholmarnas Bryggeri AB   MONTEr 58   HAll I
Fjäderholmarnas Bryggeri och Brewpub slog upp portarna 1 maj 2014 ute på ön Fjäderholmarna. 
Fjäderholmarna ligger bara några minuter med båt från Nacka Strand vilket gör oss till mässans loka-
laste bryggeri. Vi erbjuder ett brett sortiment av öl inom många ölstilar med fokus på väl humlad ame-
rikansk ale men gör även djupdykningar i mer utmanande ölstilar som Barley Wine och Imperial Stout. 
Vår vision är att alltid hålla en genomgående jämn och hög kvalitet i jakten på perfekt balans. 
andreas@fjaderholmarnasbryggeri.se   www.fjaderholmarnasbryggeri.se 

Fjäderholmarnas Choklad  MONTEr 59   HAll I
Välkommen till oss och upplev kombinationen choklad och öl. 
I choklad finns många smaker  - sötma, beska, syra - som kan möta en kall Ipa eller en kraftig Stout, 
och förhöja smakerna. Här hittar du tunna bräck med krispig, karamelliserad drav (kornmalt) smaksatt 
med citron, chili eller kardemumma. Blanda dina favoriter.
Vi skapar handgjutna praliner, rullade tryfflar, kakor och annat kul i choklad på ön Stora Fjäderholmen 
året om.  Här på mässan har vi bl.a med oss vår berömda whiskykola (2016) och brännvinspralin (1882) 
- några av de smaker som fått ett årtal och smaksättning med sig från Fjäderholmarna historia. “A taste 
of History” helt enkelt.
birgitta@fjaderholmarnachoklad.se   ulrika@fjaderholmarnachoklad.se   www.fjaderholmarnachoklad.se

Flying Brewery   MONTEr 139   HAll II
Flying Brewery is situated in Siljansnas in Dalarna, Sweden.
The company was established in 2010 by Austrian Johann graf and Swedish Joakim Hanson. Johann 
and Joakim met through their shared love of hot air ballooning, a business in which they have been 
working together since 1991. The brewery is located on an Airpark, where aircraft enthusiasts share a 
neighborhood and fly their aeroplanes. 
Flying Brewery is also importing Sake from Japan. From Ninki Brewery, we have several different types 
of sake including sparkling sake for you to taste.  joakim.hanson@me.com    www.flyingbrewery.com
  
Fordstore Hedin Bil     MONTEr 103   HAll II
lena.stahl@hedinbil.se    www.hedinbil.se 

Frequency Beer Works   NyBryggArBArEN MONTEr 113   HAll II
Frequency Beer Works is situated in Bro, north of Stockholm. We produce world-class craft beer desig-
ned to put flavours and the drinking experience first. We are also devote music lovers, and that seems to 
influence most things we do.   jenny@frequencybw.com

Friends Company AB   NyBryggArBArEN MONTEr 113   HAll II
Friends Company was founded in Helsingborg Sweden in 2016. Our passion is to make great beer for 
people to enjoy in friends company. We do this by exploring new horizons and constantly improve oursel-
ves and the beer we make. Cheers!  martin@friendscompany.se
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Galatea AB   MONTEr 32, 35, 37   HAll I
Välkommen till galatea och till en av Skandinaviens ledande dryckesleverantörer. Vi reser sedan 1997 
världen runt för att hitta det bästa inom öl, vin och spritdrycker samt driver egen produktion av öl, sprit 
och glögg. I vårt samlade utbud finns över tusen artiklar, för tusen olika smaker. Hos oss hittar du både 
som privatkonsument och restaurangkund alltid något för dina önskemål. Både prisvärt och med Sveri-
ges största ekologiska dryckesurval – enkelt uttryckt, det bästa från hela världen.  www.galatea.se

Gamla Enskede Bryggeri   NyBryggArBArEN  MONTEr 113   HAll II
gamla Enskede Bryggeri startade som ett lättölsbryggeri 2012. Från och med 2016 tillverkar vi även 
starköl. Vårt fokus ligger mer åt balanserade saker än humlebomber och extrema öl. Merparten av våra 
öl är ekologiska. Du hittar oss i hall II (Monter 112) tillsammans med PKlK Bryggeri Men även hos 
Independent Spirits monter!  info@gamlaenskedebryggeri.se   www.gamlaenskedebryggeri.se

Glasbanken.se   MONTEr 60  HAll I
glasbanken.se är det senaste tillskottet på den svenska ölscenen. glasbanken är en specialistbutik för 
hantverksöl på nätet, en ehandel för riktigt bra öl helt enkelt. Så oavsett om du vill handla typisk ameri-
kansk craft beer, eller en riktigt god tysk lager så kan vi hjälpa dig, vi jobbar mot att ha ett så allsidigt 
och aktuellt sortiment som möjligt! Vi är en butik helt på svenska som gör det enkelt att handla öl på 
nätet, inget krångel!  niklas@glasbanken.se   www.glasbanken.se

Glen Grant - Nigab AB   MONTEr 122  HAll II
glen grant distillery ligger i hjärtat av Speyside och grundades redan 1840 av bröderna John och James 
grant. ”Tydlig komplexitet” är ett påstående som du vanligtvis inte skulle förknippa med Single Malt 
Whisky från Skottland men sammanfattar mycket väl upplevelsen av glen grant.
www.glengrant.com   susanna@nigab.se   www.nigab.se

Glenfiddich - Nigab AB  MONTEr 16  HAll I
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. glenfiddich skaffade sig snart en topposition på 
världsmarknaden. I dag är omkring 15 procent av all singelmalt som säljs glenfiddich, vilket gör whis-
kyn från Dufftown till en ohotad världsetta.  www.glenfiddich.com   susanna@nigab.se   www.nigab.se

Gotlands Bryggeri  MONTEr 20  HAll I
Bryggarkonst med glimten i ögat! På S:t Hansgatan i Visby har det gjorts öl ända sedan 1855. 
Det första halvseklet i regi av kvartersbryggeriet A.l. Wedins, därefter flyttade en pingstförsamling in i 
huset innan synden kom tillbaka 1994 i form av Johan Spendrup och två tyska kopparpannor!
Johan Spendrups bryggargener sträcker sig närmare trehundra år tillbaka i tiden - något som tar sig 
uttryck i välsmakande brygder som Wisby Klosteröl, Sleepy Bulldog Pale Ale och Wisby Mörk. Den se-
nare en underjäst lager som är så dunkel att den fått undertiteln ”Det sjunde gomseglet” (en travesti på 
Bergmans ”Det sjunde inseglet”).  rasmus.bertholdsson@gotlandsbryggeri.se   www.gotlandsbryggeri.se

Great Brands AB   MONTEr 29  HAll I
Efter att ha importerat craftbeer under ett antal år etablerades tillslut great Brands som företag 2008. 
Sedan dess har vi strävat efter att förse Sverige och Skandinavien med kvalitetsöl.
Vi är mycket stolta över att arbeta med några av världens främsta bryggerier från bland annat USA och 
Storbritannien. Du hittar våra produkter i Systembolaget (Sverige), Vinmonopolet (Norge), Alko (Fin-
land) samt i välsorterade barer och restauranger i Skandinavien.
CAN IS KINg! Vi är pionjärer på att få in craft-beer på burk till Sverige och vi tror fortfarande på för-
delarna. öl på burk ger oss bättre och grönare fraktmöjligheter samtidigt som det håller solljuset borta 
från ölen. Det blir som en ”mini-keg”, helt enkelt!   jorgen@olivertwist.se   www.greatbrands.se

Guinness - Carlsberg Sverige AB   MONTEr 36  HAll I
guinness är idag världens mest sålda Stout. guinness härstammar från Dublin I Irland, där Arthur 
guinness grundade guinness Bryggeri. Arthur guinness var en visionär då han 1759 skrev ett 9000 
år långt avtal för ett slitet bryggeri I centrala Dublin. Samtidigt bestämde han sig för att fokusera på 
att brygga Stout, tvärtemot den rådande Ale trenden. guinness Stout blev snart en global exportert. 
guinness ägs idag av DIAgEO PlC. För mer information om guinness & DiAgEO besök gärna www.
guinness.com ; www.diageo.com    lina.larsson@carlsberg.se    www.carlsbergsverige.se 

Hernö Gin   MONTEr 144  HAll II
Hernö gin är Europas mest prisbelönta gin med fler än 60 Master- och guldmedaljer sedan lanseringen i 
december 2012. Vi återfinns till vardags i byn Dala strax utanför Härnösand i Höga Kusten.
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.   magnus@hernogin.com   www.hernogin.com

HALL I & II – STOCKHOLM BEER & WHISKY FESTIVAL med TASTE EXPERIENCEHALL I & II – STOCKHOLM BEER & WHISKY FESTIVAL med TASTE EXPERIENCE

Hopsie Daisy Brewing Company AB 
NyBryggArBArEN   MONTEr 113   HAll II
Hopsie Daisy Brewing Company är bryggeriet som med glimten i ögat och volymen på max brygger öl 
med stort hjärta och stora smaker. Vi huserar i ett före detta bageri i stadsdelen Brynäs i gävle och våra 
första produkter släpptes under våren 2017. Awesome Craft Beer for Misfits like you – and Me! 
erika.parneborg@hopsiedaisy.com   www.facebook.com/Hopsiedaisy

House of Ales/Oliver Twist   MONTEr 11  HAll I
jorgen@olivertwist.se   www.olivertwist.se

Jädraås Bryggeri AB   MONTEr 17   HAll I
Jädraöl är ett litet mikrobryggeri som använder sig av utvalda råvaror och  brygger öl med omtanke och 
hantverksmässig känsla. resultatet blir ” ett jädra gott öl helt enkelt ” 
post@jadraol.se   www.jadraol.se

Klackabacken Bryggeri AB   MONTEr 67  HAll I  
Nya Klackabacken är klart! Sedan februari 2016 producerar vi vår hantverksöl i önnestad utanför 
Kristianstad. Vi går från en kapacitet på ca 50 000 liter till 500 000 liter, en tiodubbling. Bryggeriet är 
helt nytt och byggt från skratch. I detta nya moderna bryggeri har vi fantastiska möjligheter att brygga 
riktigt bra öl och en plats där vi kan pusha kreativiteten och ta ut svängarna rejält. Vi går från att hand-
rulla och datumstämpla varje enskild etikett, tappa tre flaskor åt gången och kapsylera varje flaska en 
och en till en automatiserad etikettering och flaskfyllning. Vi har också sju stycken helt nya jästankar 
som konstant bubblar av läskande hantverksöl. Det nya bryggeriet har blivit precis så som vi vill ha det. 
ölet från nya Klackabackens Bryggeri har en längre hållbarhet, högre smaker och mer humletryck. Du 
kommer garanterat att märka skillnaden.   markus.annerfelt@klackabacken.se    www.klackabacken.se

Kona Brewing Co.  MONTEr 7   HAll I
Kona Brewery grundades av far och son Cameron Healy och Spoon Khalsa i Kona på Big Island Hawaii. 
Deras vision var att skapa en lokal öl, bryggd med passion och kvalitet. Bryggeriet har nu tagit världen 
med storm genom sin sköna Alohakänsla. I sortimentet hittar vi nykomlingen Hanalei IPA som sverige-
lanseras på fat under Stockholm beer & whiskey, Big Wave golden Ale som finns tillgänglig genom de 
flesta Systembolagen, men också Fire rock Pale Ale och longboard lagern 
stefan@brewery.se   www.brewery.se

Kornheddinge Bryggerikompani AB   
NyBryggArBArEN   MONTEr 113   HAll II
KBK - Kornheddinge BryggeriKompani är Sveriges första bryggeri att kunna brygga med gårdsod-
lad humle i större skala! Hantverksbryggeriet som har funnits mindre än ett år på kartan är beläget i 
Kornheddinge utanför lund. Där brygger David och de 3 bröderna Jönsson bira, gärna med humle och 
spannmål från gårdens odling. Med kvalitetsvatten från egen brunn och egenproducerad energi från 
solpaneler och vindkraftverk minimerar vi vårt klimatavtryck vilket vi tycker är viktigt. 
KBK brygger gärna humlerik öl som pale ale och IPA, men även brygder med starka influenser från 
Belgien som trippel och golden Ale. Samtliga öl kännetecknas av hög drickbarhet och genuin känsla av 
kvalitet!   info@kornheddingebryggerikompani.se  www.kornheddingebryggerikompani.se

Krönleins Bryggeri AB   MONTEr 9   HAll I
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.  jan.segercrantz@kronleins.se    www.kronleins.se

Kungsbryggeriet  MONTEr 65   HAll I
Bryggeriet är grundat av fyra personer med starkt ölintresse. Vi är alla entreprenörer och företagare 
sedan lång tid. Entreprenörskap kombinerat med vår kärlek till öl gör att vi är här för att stanna. Vi 
har tillsammans en filosofi om att satsa på fina och exklusiva öler där vårt huvudfokus ligger på öltypen 
lager. även om vår process är avancerad ska en öl från oss vara enkel... 
simon@kungsbryggeriet.se     www.kungsbryggeriet.se 

Licor 43 - Nigab AB   MONTEr 137  HAll II
licor 43, som har sitt namn efter antal örter och kryddor den är smaksatt med, började produceras i 
början av 1900-talet och är i dag en av Spaniens mest exporterade likörer. 
www.licor43.com/   susanna@nigab.se    www.nigab.se    www.licor43.com

Lisa Elmqvist   MONTEr 148  HAll II
En utsökt enkel lyx. I Sveriges förmodligen mest välsorterade fisk- och skaldjursbutik har vi levt sida 
vid sida med våra leverantörer och kunder sedan 1926. Nära och långvariga relationer med våra kunder 
och de bästa leverantörerna av fisk- och skaldjur är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda ett 
dagsfärskt utbud av högsta kvalitet. lägg sedan till fyra generationers kunskap om förädling, till-
lagning och recept så blir resultatet svårslaget – vilket även givit oss förtroendet som enda fisk- och 
skaldjursbutik att vara Kunglig hovleverantör.   www.lisaelmqvist.se
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Mackmyra Svensk Whisky AB   MONTEr 46   HAll I
Mackmyra – Explorers in whisky. Det svenska originalet sedan 1999.
Vi hade en dröm. Att skapa den första svenska maltwhiskyn. Vi valde vår egen väg och utvecklade den 
från grunden. Den vägen var varken den enklaste eller den snabbaste. Men det var den rätta för vi nådde 
våra mål. En svensk maltwhisky med en egen identitet.
I vårt 35 meter höga gravitationsdestilleri har vi spårbarhet ända ner till de enskilda kornfälten och 
dessutom utrymme att fortsätta se bortom det traditionella. lagringen i de små handslagna faten är ett 
exempel. Ett annat är den svenska eken som så generöst delar med sig av sin karaktär. 
I dag hittar du vår whisky på Systembolaget, i utvalda taxfree-butiker samt på flertalet utländska 
marknader. Vår flerfaldigt prisbelönta whisky har gett oss en naturlig plats på den internationella whis-
kykartan. Vill du ha din egen, helt unika whisky, tecknar du ett eget 30-litersfat och följer whiskyns 
mognad under åren och bestämmer själv när den ska buteljeras.I år kommer vi att presentera en ny 
spännande fatprodukt som man kan teckna sig för. Kom förbi vår monter så berättar vi mer. Följ med 
oss in i framtiden. Den bär på nya upplevelser.     eric@mackmyra.se     www.mackmyra.se

Mellgrens Snus & Tobak  FOOD COUrT
Hej och välkommen till AB Eric Mellgrens Snus och Tobaksfabrikater, bolaget som har tillverkat och 
levererat tobaksvaror sedan 1823. Mellgrens historia är både lång och spännande och det är många 
Svenskar som någon gång har använt sig av produkter som har sitt ursprung hos Mellgrens.
mikael.cederholm@mellgrens.se   www.mellgrens.se

Mjödhamnen   MONTEr 134  HAll II
Mjödhamnen producerar delikata vinliknande oftast torra eller halvtorra mjöd lokalt av honung, rosen-
kvitten, blåbär, lingon, rabarber, tallskott och annat roligt lite här och var i vårt avlånga land. Vi har 
mjöd från Uppland, Södermanland, Skåne, gotland, Dalarna, Hälsingland, Medelpad, Västkusten och till 
och med Nacka Strand, men basen där vår mjöd lagras och buteljeras ligger i hjärtat av Bergslagen. I 
år kommer vi bjuda på en större flora av mjöd än vanligt, och i en större monter än vanligt. Välkomna! 
johan@mjodhamnen.se   www.mjodhamnen.se 

Moët Hennessy MONTEr 51   HAll I
Moët Hennessy är en del av lVMH och distribuerar exceptionella premium produkter över hela världen 
inom vin- och spritbranschen. Besök oss under mässan och upplev våra två unika whiskeymärken – 
Ardbeg & glenmorangie.
Ardbeg, beläget på ön Islay, är känt för sin okonventiella stil och sin otroliga whisky – som sägs vara 
den rökigaste och mest komplexa whiskyn på jorden. Ardbegs whisky har tre år i rad blivit utsedd till 
”World Whisky of the year” i Jim Murray´s Whisky Bible.
glenmorangie grundades år 1843 av roderick Macdonald och Alexander Muir. Idag är ett av Skottlands 
mest kända och respekterade destillerier, och distribuerar sin premiumwhisky över hela världen. glen-
morangie får ständigt ta emot priser och erkännanden för sina innovationer.
Kom förbi vår monter och testa det senaste tillskottet i Ardbeg familjen, Ardbeg An Oa, samt några 
andra spännande nya produkter. Under andra helgen finns Paul Malone ifrån destilleriet på plats som 
kommer hålla provningar för både Ardbeg och glenmorangie. 
Vi har bl.a. med oss Ardbegs senaste tillskott i familjen, Ardbeg An Oa. Under andra helgen kan ni möta 
Paul Malone ifrån destilleriet på plats. Välkommen!   info@moethennessy.com   www.moethennessy.com

Monkey47   MONTEr 128  HAll II
Monkey 47 är inte en vanlig gin, snarare en ofiltrerad exotisk figur med sitt indiska arv och renheten 
från Schwarzwaldskogen. Monkey 47 får sin oöverträffade komplexitet och kvalitet från de 47 hand-
plockade ingredienser som framställs i extremt mjuk källvatten från Schwarzwald. En del av produktens 
stora dragningskraft är användningen av färska tranbär, vilket ger ginen en alldeles särskild karaktär. 
info@pernod-ricard-sweden.com   www.pernod-ricard-sweden.com/varumarken/sprit/gin/monkey-47/

Mora Bryggeri   CrAFT BrEWErIES OF DAlArNA  MONTEr 116   HAll II
Familjebryggeriet från Dalarna - Smaker man minns och gärna dricker igen!
Mora Bryggeri med anor från 1872 drivs nu vidare utav familjen Andersson efter 20 års uppehåll. Sor-
timentet består av starköl, folköl, lättöl, svagdricka, cider, läskedrycker och kolsyrat vatten. Flertalen 
recept är originalrecept från början av 1900-talet och vi känner oss extra nöjda när det tåras i ögonen på 
nostalgikerna. Vi tillverkar alla våra drycker i Mora och är stolta över att föra bygdens bryggeritradi-
tion vidare i fäders spår. Med vänlig hälsning Familjen Andersson. 
ellinor@morabryggeri.se   www.morabryggeri.se

Multibev AB   MONTEr 3, 40   HAll I     MONTEr 132   HAll II
alexander.lundin@solera.se    www.solera.se

Nacka Bryggeri AB  MONTEr 117   HAll II
Vi är ett mikrobryggeri etablerat 2015 och beläget vid vackra Saltsjö Pir i Nacka, vid bryggan och havet. 
Vi brygger närproducerat kvalitetsöl och vårt motto är att man skall aldrig ge upp sin dröm. Våra 
utvalda 14 öl på mässan i Hall II Monter 117 är (i alfabetisk ordning): Baggens IPA 6,1%, Boo Pils 4,5%, 
Daniela’s rakija Stout 9,6%, Daniela’s rakija Stout lagrad 9,6%, Danvik Belgo DIPA 8,2%, Hellas APA 
5,2%, Nacka Amber Ale 4,7%, Nacka Julöl 5,4%, Nacka lager 3,5%, Nacka Pale Ale 3,5%, Nacka Pome-
rans APA 5,2%, Nacka Saison 5,0%, Saltsjö lager 5,0%, Skuru Session IPA 4,2%. Till bryggeriet kommer 
du enkelt med bil, båt, buss eller Saltsjöbanan. facebook.com/nackabryggeri
 instagram.com/nackabryggeri    nackabryggeri@nackabryggeri.se   www.nackabryggeri.se 

Nikka Whisky   MONTEr 53   HAll I
Det Japanska whiskyundret och japansk whisky har under de senaste åren överglänst sina skotska kol-
legor i ledande sprittävlingar runt om i världen. I år har vi världspremiär på Stockholm Beer för NIKKA 
Coffey gin!   Nikka´s europeiska Brand Ambassador Sayumi Oyama finns på plats i montern för att dela 
med sig av sina kunskaper om Japansk whisky.  Välkomna!   
jonas.tonell@symposion.nu   www.symposionhot.com

Nordic Kiwi Brewers AB   MONTEr 55  HAll I
WHAT’S THE STOry? like all craft brewers we are passionate, dedicated and brew for the love of good beer. 
So where do we differ? Well, we’re a couple of Kiwi fellas out to showcase only the finest New Zealand hops. 
Tropical aromas and intense flavours infuse to give you a unique taste of the New World right here in the 
Old one. A while back we gave our hearts to the North and whilst we now call Sweden home, our souls will 
remain forever in the South. We trust you can taste this duality in every drop of our fine NKB craft. We like 
to think of our beers as having: • Nordic Heart • Southern Soul •  info@nkbrewers.com  www.nkbrewers.com 

Nya Carnegiebryggeriet   MONTEr 50  HAll I
Nya Carnegiebryggeriet är ett samarbete mellan Brooklyn Brewery, Carlsberg Sverige och en grupp fria 
investerare. Våren 2014 slog vi upp portarna i den gamla lampfabriken i Hammarby Sjöstad. Alla våra öl 
utvecklas av vår bryggmästare Anders Wendler och hans erfarna bryggteam i samspråk med Brooklyn 
Brewerys bryggmästare garrett Oliver, och vi brygger både klassiska och nyskapande ölsorter. Vi har 
hunnit brygga en del, och i år har vi hela 11 olika öl att smaka på!    www.nyacarnegiebryggeriet.se

Nynäshamns Ångbryggeri   MONTEr 21  HAll I
Nynäshamns Ångbryggeri, ett av sveriges första och största mikrobryggerier, ligger mitt i skärgårds-
staden Nynäshamn. Vi är stolta pionjärer i en bransch som har vuxit kraftigt sedan sent 1990-tal. Men 
vi har alltjämt kvar vår lokala förankring. Allt sker på plats i centrala Nynäshamn och alla våra öl får 
sina namn efter platser i det omgivande kustbandet. En båttur i skärgården är som en resa genom vårt 
sortiment av ale, lager, stout och specialbrygder. Vi hälsar alla ölälskare välkomna att slå följe på resan 
och vi lovar att aldrig kompromissa med kvalitet och hantverk. öl är vår passion och det ska kännas på 
smaken!    marcus@nyab.se   www.angbryggeri.se

Nääs Gårdsbryggeri   MONTEr 24  HAll I
Nääs gårdsbryggeri är ett 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, tillfredsställer smaklökarna och förhöjer vilken måltid som helst. 
gunnar.emanuelsson@naasbrygg.se   www.naasbrygg.se

Nöjesguiden   MONTEr 62  HAll I
Nöjesguiden är partipolitiskt obunden, men du kan alltid lita på att vi brinner för jämställdhet. Vi är an-
nonsfinansierade men det redaktionella innehållet är just det – 100 procent redaktionellt. Vi tror på den 
goda smaken och vår publicistiska tanke lyder som följer: Vi vill guida dig till det bästa nöjet.
http://ng.se/stockholm

Oceanbryggeriet   MONTEr 68  HAll I
Oceanbryggeriet brygger sin öl i lyckholmsbryggeriets gamla lokaler i göteborg. Bryggeriverket 
har under sin livslängd tidigare tjänat för ett bryggeri på Västkusten, men även för ett utav de mest 
framgångsrika i Sverige. Vår bryggare Thomas Bingebo har tidigare bryggt öl på Irland och hos Jämt-
landsbryggeri. I dagsläget finns vi i en mängd städer och har över 150 restaurangkunder. Allt ifrån lyx-
restauranger, pubar, hotell till kvarterskrogar. Oceanbryggeriet har ett antal av sina ölsorter på hyllan 
på systembolagen gårda, Sisjön, Nordstan, Avenyn, Eriksberg, Frölundatorg, Olskroken, Kungstorget, 
gamlestaden, Backaplan, Angered och landala i göteborg. 
rodrigo@oceanbryggeriet.se   www.oceanbryggeriet.se

Olivhus   MONTEr 142   HAll II
Världen godaste oliver äntligen hos oss. Snack goda gröna oliver från grekland ,smaksatta med allt från 
citron till örtkryddor och chili. Ni kan ta med och äta på vägen och servera till middagen eller fredags-
myset. På mässor erbjuda vi provsmakning samt försäljning av våra godaste oliver. 
Info@olivhus.se    www.olivhus.se 
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Ostronbaren   MONTEr 148   HAll II
Ostronbaren drivs av välkända restaurang lisa Elmqvist. I östermalms Saluhalls smått förtrollade och 
kulinariska värld har familjen Elmqvist under fyra generationer serverat besökare smakupplevelser 
från havets alla fantastiska rikedomar sedan 1926. Det är med glädje vi hälsar vi dem varmt välkomna 
till Stockholm Beer & Whisky Festival där de serverar oss sina bästa ostron.

Pang Pang Brewery   NyBryggArBArEN   MONTEr 113   HAll II
PangPang är Stockholms äldsta verksamma microbryggeri, grundat 2010 av Fredrik Tunedal.
Bryggeriet i Hökarängen är byggt för hand på en obefintlig budget, men det har inte hindrat PangPang 
från att vinna priser, utmärkelser, och folks hjärtan. Fredrik har gjort sig känd som Sveriges mest krea-
tiva bryggare; och ligger bland annat bakom Sveriges starkaste öl genom tiderna, världens
första ciggar-rökta öl, samt en kontroversiell kreation som ska smaka som en dag i Christer Petters-
sons liv. Idag är PangPang synonymt med äkta hantverksöl av högsta kvalitet, och serveras på de bästa 
krogarna i landet.   fredrik@pangpangbrewry.se   facebook.com/pangpangbrewery

Paulaner        MEllAN HAllArNA
Oktoberfest i München är världens största festival med över 6 miljoner besökare. Det öl som dricks 
mer än något annat under festivalen är Paulaners Oktoberfestbier som du nu har chansen att prova 
när vi tar en en liten del av München till Stockholm Beer & Whisky. Mellan hallarna ligger Paulaner 
Oktoberfest tältet där man kan avnjuta Oktoberfestbier eller Weissbier, äta en god bit mat och på lyssna 
på livemusik på kvällen.
Paulaner Brauerei ligger i München och grundades 1634 och är världsledande producent av klassisk 
Weissbier. Man är ett av dom 6 bryggerierna som har tillstånd att tillverka äkta Oktoberfestbier till 
Oktoberfesten. Bryggeriets talesätt lyder: gut, Besser, Paulaner.
oliver.larsson-regnstrom@spendrups.se    www.paulaner.com

Pax Brygghus   NyBryggArBArEN   MONTEr 113   HAll II
marika@paxbrygghus.se    www.paxbrygghus.se

Pernod Ricard Sweden AB  MONTEr 14, 14 B    HAll I
Pernod ricard Sweden AB är ett svenskt aktiebolag som tillhör Pernod ricard. 
På den svenska marknaden arbetar vi som licensierad importör, agent och konsult inom vin- och 
spritbranschen. Förutom Pernod ricard-gruppens produkter representerar Pernod ricard Sweden ett 
antal utvalda större producenter. Med detta kan vi erbjuda ett komplett och intressant sortiment för 
den svenska marknaden.  Pernod ricard Swedens verksamhet på marknaden sker med omsorg för våra 
konsumenter och präglas av ett genuint socialt engagemang. Därför arbetar vi med omfattande projekt 
och program för att främja en måttlig konsumtion av alkoholhaltiga drycker.
Vi vill att våra drycker ska kunna njutas med god eftersmak. 
rai.fierro@pernod-ricard.com    www.pernod-ricard-sweden.com

Pilsner Urquell  MONTEr 26  HAll I
Från vår monter serveras Pilsner Urquell Tankovna – färsk och opastöriserad, bara några timmar från 
att den bryggts i kopparkärlen i Plzen, Tjeckien. Tekniken bakom Tankovna garanterar att det färska 
ölet aldrig möter syre mellan bryggeriet i Plzen och ölglaset.Kom förbi och prova en Hladinka – Det mest 
traditionella sättet att servera pilsner i Tjeckien!   Na Zdravi!  www.asahisweden.se

Piscobaren  MONTEr 148   HAll II
Piscobar by Prochile. Efter förra årets succé med exotiska pisco har vi även detta år en piscobar . Chi-
lensk pisco görs på vin som jäst fullt ut innan det destilleras. Det finns enbart tre godkända druvsorter. 
Drycken lagras sedan på ekfat olika länge och får alltså annan färg och smak, man tillsätter också 
ibland olika frukter.

Plantation Rum   MONTEr 124, 125   HAll II
Plantation rum är resultatet av ett nära samarbete mellan de bästa romproducenterna i Karibien, samt 
Syd- och Centralamerika. Plantation väljer noggrant ut den bästa rommen från de bästa producenterna. 
rommen mognadslagras i produktionsregionen och skeppas sedan över till Frankrike för den slutliga 
förädlingen på cognacsfat. Detta ger en härlig mognad och komplexitet som framhäver ursprungen.   I 
år kommer vi att ha världspremiär för två nya rommsorter som kommer att säljas i begränsad upp-
laga!   I Plantations monter finns givetvis även följande sorter att prova: Plantation Jamaica, Plantation 
Panama, Plantation Santa lucia och Plantation Trinidad. Samtliga dubbellagrade på Bourbonfat och 
Cognacsfat. Självklart har vi även med Plantation XO 20th Anniversary och Plantation grande re-
serve.  Förutom dessa har har vi med några Single Cask, de sista i Sverige, som finns att prova.  Välkom-
men till Plantations monter!   rickard.edman@springwine.se    www.springwine.se

Poppels Bryggeri   MONTEr 23  HAll I
Poppels är ett modernt bryggeri med gamla anor. Vi är stolta över att föra vidare en hantverkstradition 
som utvecklats under tusentals år. även om vi idag har helt andra förutsättningar med modern brygg-
teknik, ett stort utbud av råvaror med hög kvalitet och god kunskap om den kemi och biologi som ligger 
bakom bryggeriprocessen brinner vi i grund och botten för samma sak som våra föregångare alltid 
gjort, nämligen att brygga riktigt bra öl!    diana@poppels.se    www.facebook.com/poppelsbryggeri

Pralinhuset AB  MONTEr 46 B  HAll I
I hjärtat av Stockholm sker både produktion och butiksförsäljning utav Pralinhusets högkvalitativa 
choklad. Ni hittar oss också ute på mässor runt hela Norden och norra Europa. 
Vi erbjuder alltid ett stort utbud av bland annat praliner, tryfflar och chokladkakor i unika smakkom-
binationer finns att hitta hos oss. Våra vackra chokladkakor tillverkas för hand med naturliga råvaror 
och mycket kärlek. Vi arbetar endast med rena smaker och erbjuder choklad av högsta kvalitet. 
Upptäck din favorit och avnjut denna som den är, eller i kombination med en god dryck. glöm inte att 
chokladen även gör en fin present till någon du bryr dig om. 
Välkommen till Pralinhuset - For Chocolate lovers!   info@pralinhuset.se www.chokladhotell.se

Prochile  MONTEr 148 F   HAll II
www.prochile.gob.cl

Proviant    MONTEr 106, 148   HAll II
Välkommen till Proviants råvarukultur Pop Up! När vi säger råvarukultur menar vi smakrik, hållbar 
och engagerande mat och dryck, tillagad från grunden med råvaror i säsong som lyfter fram våra 
svenska producenter. Vi vill ha en levande landsbygd och fortsatt produktion av fina råvaror i Sverige. 
Vi hjälper svenska producenter att nå ut med sina produkter genom att använda dem i vår matlagning, 
erbjuda dem i våra butiker samt genom att sprida kunskap och allmän råvaruglädje. Men framför allt 
vill vi göra våra gäster glada genom ett gott värdskap, matupplevelser och god service.
Alla medarbetare från kök, matsal, bryggeri och butik lovar att göra vårt allra bästa för att få dig att 
trivas.  info@proviant.se   www.proviant.se

Qvarnens Brygghus   NyBryggArBArEN  MONTEr 113   HAll II
Precis innan vackra Kvarnholmen, med sin fina brukshistoria, tegelbyggnader, kvarnar och spannmåls-
fabriker finner du Qvarnens brygghus. Ett litet, bryggeri som drivs av en engageread bagarson från 
göteborg. Här bryggs Pilsner, IPA och Creamstout. robert@qvarnens.se     www.qvarnens.se

Radio Teknik/R.T Trading AB  MEllAN HAllArNA
radioTeknik är ett företag med många år i bagaget. Vi är ett svenskt teknik- och kunskapsföretag som 
saluför och installerar trafiksäkerhetsfrämjande produkter. 
Många företag jobbar idag med att höja säkerheten för sina medarbetare och transporter. Kunderna vill 
veta att en förare kör tryggt och säkert utan alkohol i kroppen. Vårt produktutbud håller hög standard 
och har pålitlig bränslecellsteknik som används både i privat och professionellt bruk. Alla produkter 
kvalitets-testas innan lansering på MHF Testlab. info@radioteknik.sewww.radioteknik.se

Riktig Cider    MONTEr 4   HAll I 
Hos oss finns riktig cider från bland annat Frankrike, Spanien, Tyskland, Storbritannien och Schweiz. 
Här finns allt från stilla baskisk cider till humlad cider från England, ekfatslagrad cider från Bretagne 
och cider gjord på vildäpplen från Pyreneérna. Vi har torr cider men också elegant, stallig, klassisk, 
spontanjäst och ofiltrerad cider. Vi har cider som du inte trodde den kunde smaka och cider från om-
råden du inte trodde tillverkade cider. Du hittar även andra drycker tillverkade av äpplen hos oss som 
calvados, pommeau och iscider. Varmt välkommen!   anna@riktigcider.se    www.riktigcider.se

Rollin Bistros   FOOD COUrT
info@rollinbistros.se  www.rollinbistros.se

Ritmeester Cigars, Sweden   MONTEr 111  HAll II     
www.ritmeester.com

Rombaren   MONTEr 148  HAll II   
rombar med de främsta romflaskorna på hyllorna. Ett riktigt skönt och generöst utbud erbjuder möjlig-
het till provsmakning av de mest förnämsta sorterna. Vi har samlat ihop de bästa sorterna från våra 
importörer och fått ihop en meny som säkerligen kommer att skapa spännande rom-diskussioner.

Rom monter Symposion   MONTEr 141   HAll II
Välkommen till Symposions rom monter. Du möter bland mycket annat producenten för ron Abuelo 
som står redo att gå igenom deras breda portfölj.   jonas.tonell@symposion.nu   www.symposionhot.com
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RNB-Roslags Näsby Bryggeri  NyBryggArBArEN  MONTEr 113   HAll II
roslags Näsby Bryggeri är byggt av oss. Det är vi som svetsat, slipat, gängat, nitat, lött och kopplat 
massor av  pinaler  och mojänger som får bryggeriet att fungera. Det är också vi som brygger varenda 
droppe av den öl som kommer från rNB. Vår ambition är att göra god och intressant öl främst för de 
som bor i vårt närområde, även om det går att beställa våra öl över hela landet.
Vi vill arbeta på ett sätt som skonar miljön och är långsiktigt hållbart. Därför har vi för närvarande  
95% ekologiska råvaror, vi har sett till att överskottsvärmen från ölproduktionen värmer upp fastighe-
ten där vi hyr och att maltresterna går till biogasproduktion.
rNB är först och främst en plats för tillverkning av öl. Men vi vill också att det skall vara en plats för de 
som vill besöka oss och rNB för provsmakning och samtal kring öl. Vi gör det här för att vi tycker att 
det är roligt! Vi gör det vi har lust till.  info@rnbrygg.se   www. rnbrygg.se

Ryentorps Bryggeri AB  CrAFT BrEWErIES OF DAlArNA  MONTEr 116  HAll II
På vårvintern 2013 startades Faluns första och största bryggeri i en källare på Sågvägen. 
Det var paret Ida och Jonny ryentorp som med enkla medel och i småskalig produktion började leverera 
till Faluns restauranger och krogar. I nära samarbete med dessa testades dofter och smaker i syfte att 
förfina karaktärerna vilka därefter producerades hantverksmässigt i villan. I mars 2016, med nytt full-
skaligt bryggverk och i nya lokaler, var det dags att introducera produktportföljen till ölälskare i hela 
Sverige via Systembolagets beställningssortiment. Portföljen är under ständig utveckling, där standard-
sortimentet varvas med säsongens smaker och dofter.    info@ryentorps.se   www.ryentorps.se

Råå S     MONTEr 111 HAll II  FOOD COUrT  
mlovstedt@alcapone.com

SAB Miller   MONTEr 26  HAll I

Sahlins Brygghus   CrAFT BrEWErIES OF DAlArNA  MONTEr 116  HAll II
erik@sahlinsbrygghus.com

SMÅA - Spivi AB     MONTEr 153   HAll II
De är färgglada. De doftar och smakar av våra mest populära smågodisar. Och de har äntligen gjort 
seglatsen över sundet från Danmark. 2017 välkomnar vi de populära filurerna SMÅ SHOTS till Sverige!
michael@spivi.se   www.småshots.se

Snusbolaget   MONTEr 157   HAll II
”Snusbolaget.se – ditt snus på nätet. Hos oss hittar du ditt snus och 399 andra sorter – alla till online-
pris. Vi är Sveriges största snusbutik med över 100 000 nöjda kunder. Vi levererar direkt från eget lager 
och har fri frakt & snabb leverans till hela Sverige. Hos oss köper du snus från alla stora och små produ-
center, i alla prisklasser och tar del av spännande specialerbjudanden. läs mer här: Snusbolaget.se
Ps. Kika också på vårt onlinemagasin Snusjournalen: snusbolaget.se/snusjournalen ds.”
conny.andersson@craftsnus.se   www.snusbolaget.se

Speedy Wine Store AB   MONTEr 138, 154, 155   HAll II
”Speedy Wine är en alkohol import och distributions företag i Sverige. Vi har nära exklusiva relationer 
med ett flertal vingårdar, bryggerier och producenter med drycker av hög kvalité från hela världen. 
Dessa inkluderar internationella märken och andra exklusiva märken. Vi erbjuder dessa produkter och 
levererar till systembolaget, barer, restauranger, caféer, klubbar, hotell samt andra företag i Sverige. 
Vi är också mycket aktiva i event där vi erbjuder för närvarande några av de mest flexibla försäljnings- 
och leveranstjänster på marknaden idag. Hos oss får ni chansen att prova öl ifrån Flensburger, BrlO 
Craft beer, Altiplano - vår ekologiska, glutenfria öl som är bryggt på quinoa och även ghost vodka! 
Välkomna!    pixie@speedywine.se   www.speedywine.se  

Steampunk by Ivar   MONTEr 133   HAll II
Välkommen till Steampunk by Ivar/Steampunk group som består  av skrotkonstnärerna Ivar Erland-
sen och Mats Fredriksson. Vi bygger lampor, möbler, barer, och unik inredning i stilen Steampunk och 
industridesign. Vi blir inspirerad av steampunkens fascination för mekanik, fabriker och den tidiga 
industrialismens uppfinningsrikedom. Många av våra produkter har tydliga kopplingar till industristil. 
Byggmaterialet vi använder består av huvudsakligen skrot. Allt i vår monter är till salu! Välkommen att 
besöka vår unika monter.   steampunkbyivar@gmail.com  www.steampunkgroup.se

Stellan Kramer    MONTEr 41  HAll I
StellanKramer är en ledande importör av vin och sprit till den svenska marknaden. Vi företräder både 
kända och nya varumärken för vin, starkvin, sprit och likörer. 
är du konsument kan du kan köpa många av våra produkter på Systembolaget. Vissa produkter bestäl-
ler du till ditt Systembolag och det kan du göra med hjälp av vår kundvagn eller via Systembolaget 
(fråga i butik eller beställ via deras hemsida).
restaurangkunder kan köpa våra produkter för direktleverans inom hela Sverige. Många produkter 
finns också tillgängliga hos någon av landets grossister. glöm inte att anmäla dig till vårt nyhetsbrev! 
cecilia.martensson@stellankramer.se    www.stellankramer.se 
Stockhlms Bränneri  MONTEr 112   HAll II
Stockholms första småskaliga destilleri med produktion i en före detta Jaguarverkstad mitt på Söder-
malm. Här producerar vi en unik nordisk tappning på en klassisk dry gin med karaktär av fläder, ljung 
och citron utöver de klassiska komponenterna, samt en sipping gin med apelsin och långpeppar som vi 
lagrat på bourbonfat under 2-3 månader. Vår produktion är ekologisk och hantverksmässig där mycket 
kärlek ges åt varje flaska som buteljernas, etiketteras och numreras för hand. Stockholms Bränneri 
drivs och ägs till hundra procent av Calle & Anna. 

Sushirullen     MONTEr 64   HAll I
Sushi som snabbmat i form av en greppvänlig rulle. Med spännande innehåll, nyttigt som tusan och 
dessutom vänlig mot plånboken.  Vi är proffs på events och catering!  david@eventsmart.se

Svenska Ölfrämjandet   MONTEr 61  HAll I
Svenska ölfrämjandet är en rikstäckande förening för Sveriges ölkonsumenter. Vi i Svenska ölfrämjan-
det arbetar för att försvara och förbättra ölets kvalitet, mångfald och tillgänglighet. Utöver det missione-
rar vi helhjärtat för öl som kultur- och kvalitetsdryck och utbildar om ölets historia och nutid.
Just nu brinner vi för frågor som mikrobryggeriers konkurrenskraft och gårdsförsäljning.
Svenska ölfrämjandet har
- regelbundna provningar och medlemsträffar på ett flertal orter i Sverige
- Återkommande bryggeribesök
- Medlemstidningen Maltesen med 4 utgåvor per år
svenskaolframjandet.se info@svenskaolframjandet.se     www.svenskaolframjandet.se

Svenskt Mathantverk/Härjedalsbröd  
MONTEr 17  HAll I    MONTEr 146, 147  HAll II
Svenskt Mathantverk, ett företag i de djupa skogarna i Norrlands Inland. Vi brukar och förädlar på ett 
varsamt sätt, de råvaror som omgivningen erbjuder. Med recept, som kan ligga hundratals år tillbaka i 
tiden, skapar vi en mängd olika produkter som andas både nostalgi och kvalité. Kom till oss och ta del 
av vår kunskap.  viveca@svensktmathantverk.se   svensktmathantverk.se

Symposion AB   MONTEr 48, 53, 54  HAll I     MONTEr 141  HAll  II
Symposion erbjuder ett av dryckesvärldens största sortiment av whisky och andra unika drycker av 
yttersta världsklass.  En omfattande samling av bästa Skotska Whiskyn och övriga ledande ursprung.    
gordon & MacPhail, Benromach, Cooper´s Choice, Cadenhead, Compass Box, Hellyers road & Celtic 
Whisky Co är ett urval av den legendariska Whisky Ni möter I Symposions monter. Välkomna! P.S. I år 
träffar Ni även producenten från Springbank Distillery i montern! 
jonas.tonell@symposion.nu   www.symposionhot.com

Södra Maltfabriken   MONTEr 70   HAll II
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”.  
magnus@sodramalt.se    www.sodramaltfabriken.se

Tapasbaren  MONTEr 148   HAll II
Tapasbar i Café Proviants regi har tapas i svensk tappning på menyn. Att uppleva Proviant är att 
uppleva våra svenska årstider och all härlig mat som hör därtill. När vi säger råvarukultur menar vi 
smakrik, hållbar och engagerande mat, tillagad från grunden med råvaror i säsong som lyfter fram 
våra svenska producenter.

Thai Wok  FOOD COUrT
Thai Wok.net är sedan 2003 ett företag som du hittar på Sveriges festivaler och mässor, från Söder till 
Norr. Det innebär att vi har stor erfarenhet av det mobila köket. Våra kockar har lång utbildning och 
bred erfarenhet inom det thailändska köket och har tagit sina kunskaper från Thailand till våra svenska 
festivaler och mässor. Thai Wok.net driver i dagsläget 3 vagnar, två större med tio rätters meny samt 
en mindre som endast serverar pad thai. Alla vagnarna är toppmoderna kök och serverar mat med de 
fräschaste råvarorna.    matte@thaiwok.net   www.thaiwok.net

Anteckningar
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The Bishops Arms   MONTEr 19   HAll I 
The Bishops Arms är en svensk gastropubkedja och våra pubar har varit det självklara valet för alla 
Sveriges ölälskare sedan 1993. Vi finns idag på 40 platser över hela Sverige från Malmö i söder till 
Kiruna i norr. grundpelaren i vårt koncept är att erbjuda marknadens bredaste sortiment av öl och 
single malt whisky. Vi tillhandahåller mellan 100 - 300 flasköl samt 22 - 35 olika fatöl, som till störst del 
representeras av svenska och utländska mikrobryggerier. 
johan.granberg@bishopsarms.com   www.bishopsarms.com

Tjaerdalen Beer & Whisky  NyBryggArBArEN   MONTEr 113   HAll II
Tjaerdalen Beer & Whisky är ett relativt nystartat företag som är producent och importör av öl, whisky 
och gin. Vi är oberoende buteljerare av whisky med ett antal egna buteljeringar och importerar även 
andra intressanta och ovanliga småskaliga whiskybuteljeringar. 
Fn har vi ingen egen öl lanserad, vi samarbetar med två små skotska bryggerier, som vi representerar 
på den svenska marknaden, loch lomond och Kelburn. Tjaerdalen är även importör, distributör av 
premiumgin, Makar från glasgow, Skottland Vårt namn kommer från vårt läge nära en gammal tjärdal 
i utkanten av Umeå, där tjära producerades i slutet av 1800-talet och in i 1900-talet.
info@tdbeerwhisky.se   www.tdbeerwhisky.se

Tomp Beer Wine & Spirit AB  MONTEr 6, 13   HAll I
TOMP Beer Wines & Spirits grundades våren 2004 och är idag Sveriges näst största privatägda, obe-
roende öl- och ciderimportör. Vi har lyckats med detta tack vare hårt arbete, kompetenta och driftiga 
medarbetare, fantastiska producenter och varumärken samt en konstant vilja att utvecklas och växa.
Vi har en bred portfölj av importerad öl och cider och arbetar med internationellt välkända varumärken 
men även mindre specialprodukter av hög kvalitet. Till Stockholm Beer & Whisky Festival har vi med 
oss stora delar av vårt öl- och cidersortiment. Varmt välkommen att besöka oss i våra montrar (6, 13 och 
15 i hall 1).
Kända varumärken vi ställer ut är bland annat: Innis & gunn, Chimay, Old Speckled Hen, Jever, Chang, 
Bombardier, Twisted Thistle, Belhaven, young’s, Napa Smith, Magners Irish Cider och Westons Cider.
Besök gärna vår hemsida www.tomp.se för mer information. Du kan även prenumerera på vårt nyhets-
brev och följa oss på Facebook för att hålla koll på de senaste nyheterna. 
david.ask@tomp.se     www.tomp.se

Train Station Brewery  MONTEr 118   HAll II
Train Station Brewery är ett nystartat ölmärke med säte i Knivsta som ligger mellan Uppsala och Stock-
holm. Oavsett vilken öl du dricker från oss kommer du att märka att den präglas av extremt mycket 
smak. Vår filosofi är att göra öl som inte är lagom.   www.trainstationbrewery.com

Tullamore D.E.W.    MONTEr 5   HAll I
Irländsk whiskey, som i likhet med amerikansk stavas med ey, är på stark frammarsch. Den milda, ho-
nungssmakande whiskeyn som så många tagit till sig, är på flera sätt olik den skotska. Smakskillnaden 
beror främst på att myndigheterna på 1800-talet införde skatt på mältat korn (för att stävja det utbredda 
hembränneriet). Som en följd av detta började irländarna att blanda mältat korn med skattebefriat 
omältat. resultatet blev en mjukare och gräddigare whisky, vilket förstärktes av att man av tradition 
trippeldestillerade malten. Detta medförde att den irländska whiskeyn utvecklade en smakprofil som gör 
den unik i whiskyvärlden.   susanna@nigab.se     www.nigab.se     www.tullamoredew.com
 
Uppsala Brygghus    MONTEr 22   HAll I
Ställer ut med AMKA/Beer Enthusiast    info@uppsalabrygghus.sewww.uppsalabrygghus.se

Vinoch   MONTEr 143   HAll II
Välkommen till oss på www.vinoch.se. Här kan du prova kvalitetsviner från Italien innan du beställer 
det. Vi samarbetar med ett 20-tal mindre vingårdar från Sicilien i söder till Piemonte och Veneto i norr. 
Kom till oss och prova ut ditt eget profilvin som AIK gjorde. Piero Hamrin/rolf Elghag.
rolf@elghags.se   www.vinoch.se 

Virtuous Spirits AB   MONTEr 120   HAll II
Virtuous Vodka is a real, naturally flavored vodka produced without and shortcuts through laboratories 
and independent from the big corporations. It may be a tad bit crazy to create a genuine organic flavored 
rye-vodka with a “change the world” attitude but what the hell… We did and we’ll try.
People yearn for something real. They are tired of the lies of corporations and politics. Their promises 
exist only to buy, vote or think like they want you to. Enough.
We are people. We are tired of lies. We want what’s real. The whole world can not be change in one big 
swoop so we started where it seemed the most logical to us: the vodka industry – where fake is king. 
Until now…  /Claes Stenmark Taste-stuntman and founder of Virtuous Vodka.   
claes@virtuousspirits.com   www.virtuousspirits.com

Värmdö Bryggeri   MONTEr 63   HAll I
Värmdö Bryggeri ligger vackert beläget vid Säbyviken på Ingarö. Bolaget grundades 2011 med en öns-
kan att skapa en närproducerad hantverksöl med inspiration av Stockholms vackra skärgård.
Bryggeriet har sedan dess vuxit och har i dagsläget 4 anställda. Den senaste expansionen innefattade 
öppnandet av ett till mindre experimentbryggeri i Sickla köpkvarter med tillhörande bryggeripub dit 
grupper är välkomna för ölprovning och även möjligheten att brygga sin egen öl!
Vi har självklart med oss vårt huvudsortiment med bland annat klassiska centraleuropeiska lageröl och 
brittisk ale men även ölsorter sprungna ur experimentbryggeriet som:
- FläDEr/lIME/SIMCOE SESSION IPA - solsken i ett glas
- lUSSEBUllE IMPErIAl STOUT - med saffran, cognac och russin
- FIl THE lINgONBErry - suröl bryggd med fjällfil och lingon
info@varmdobryggeri.se   www.varmdobryggeri.se

Västra Ämterviks Bryggeri AB NyBryggArBArEN  MONTEr 113  HAll II
Värmland. De stora skogarnas, de djupa sjöarnas och de ljusa gläntornas landskap. Här tar vi vattnet 
som vandrat under kullarna och havren som mognat under långa somrar och brygger traditionella öl 
i värmländsk stil. Välkommen till vårt hantverksbryggeri med hjärtat i Fryksdalen. info@vastraamter-
viksbryggeri.se  www.vastraamterviksbryggeri.se 

W&B of Sweden AB   MONTEr 132   HAll II
Varmt välkomna förbi att uppleva DrAgON BlOOD, en shot som verkligen sticker ut från mängden och 
som nu finns i två styrkor - 28% och 50%. Vilken är din favorit?
 Vi erbjuder även en superfräsch drink baserad på DrAgON BlOOD och i priset för denna ingår ett ex-
klusivt shotglas att ta med hem till barskåpet. För dig som älskar saltlakrits har vi en riktig delikatess: 
ArOUZ - en svensk premiumshot för finsmakaren och som dessutom innehåller naturligt koffein.  
contact@wbsweden.com  www.dragonblood.se

Wicked Wine AB   MONTEr 10, 10 B    HAll I
Välkommen till Wicked Wine – öl-, vin- och spritimportör med hela världen som spelplan. Vi handplockar 
våra producenter, för att kunna erbjuda toppkvalitet till både Systembolaget och våra restaurangkunder.
Vi har med oss ett brett sortiment från våra producenter, bland andra Sierra Nevada, Founders, Clown 
Shoes, Dieu du Ciel och Mohawk. Kom förbi och träffa oss, och representanter från några av brygge-
rierna vi samarbetar med.  ola@wickedwine.se   www.wickedwine.se

Åbro Bryggeri AB   MONTEr 28  HAll I
Åbro Bryggeri är Sveriges äldsta familjebryggeri och ett av Europas modernaste. Sedan 1856 har Åbro 
Bryggeri bryggt öl med vatten från en och samma källa i småländska Vimmerby. Åbro Bryggeri har 
cirka 240 medarbetare och omsätter drygt 1 miljard kronor per år. Åbro Bryggeri brygger ett flertal 
ölsorter såsom Åbro Original, 1856, Åbro lejon och premiumserien Bryggmästarens. I år lanserar vi 
den nya designen för Bryggmästarens. Vi kommer även att ha SM-vinnaren ”Skrapan” i vår monter. 
Åbro Bryggeri erbjuder även en bred produktportfölj med bl.a. vin, sprit, läsk och Hwila vatten. Vi har 
även rekorderlig Cider, som är en stark växande exportprodukt, och idag uppgår exporten till ca 50 % 
av Åbros försäljning.   niklas.nestlander@abro.se   www.abro.se

Äppelbo Bryggeri   CrAFT BrEWErIES OF DAlArNA  MONTEr 116   HAll II
Småskaligt bryggeri i hjärtat av Dalarna med hantverksmässig tillverkning och hållbarhet i fokus. 
I vår öl blandas sägner, mystik och musik. Per-Erik Eliasson, bryggare och grundare av bryggeriet är 
sedan 25 år medlem av Svenne rubins.
Utrustningen är byggd från grunden med återanvänt material från nedlagda mjölkgårdar. Bryggverket 
är biobränsleeldat med yttre värmeväxlare.   info@appelbobryggeri.se    www.appelbobryggeri.se

Öde Bryggeri   MONTEr 69   HAll I
Vi är öde Bryggeri, ett mikrobryggeri beläget i Bandhagen, söder om Stockholm. Detta är vårt tredje år 
på Stockholm Beer & Whisky Festival, och förutom våra klassiska Pioneer och 1987-serier presenterar vi 
i år bland annat vår nya folköls IPA.    info@odebryggeri.com.  www.odebryggeri.com

Anteckningar
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Restauranger och Fast food
Mat inne i hallarna
Sushirullen  MONTEr 64  HAll I

Lisa Elmqvist  MONTEr 148  HAll II

Café Proviant MONTEr 106 & 148  HAll II

Akebono Sushi   MONTEr145  HAll II

Fazer

Food Court
Brooklyn Foodtruck
Fish & Chips
Rollin Bistro
Thai Wok
Langos
Al Forno 

Ostar, oliver & charkuterier
Campagne de France  MONTEr 129  HAll II

Bränna Getgård  MONTEr 101 & 156  HAll II

Svenskt Mathantverk  MONTEr 146, 147  HAll II & MONTEr 17  HAll I

Fine Deli  MONTEr 52  HAll I

Olivhuset  MONTEr 142  HAll II

Choklad
Pralinhuset  MONTEr 46 B   HAll I

Fjäderholmarnas Choklad  MONTEr 59  HAll I 
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Food Court



36 37HALL I & II – STOCKHOLM BEER & WHISKY FESTIVAL med TASTE EXPERIENCEHALL I & II – STOCKHOLM BEER & WHISKY FESTIVAL med TASTE EXPERIENCE

Allt om Whisky & Öl
Skandinaviens största whiskymagasin

I Allt om Whisky hittar du de senaste nyheterna, de djupgående testerna 
och redaktionens rekommendationer. Du får träffa människorna och 

besöka platserna bakom dina öl- och whiskyfavoriter. 
Vill du bli vår nya whiskyambassadör? Sök vårt stipendium!

BESÖK OSS I MONTER 49 I HALL 1

SKANDINAVIENS STÖRSTA WHISKYMAGASIN
 • 

SK
AN

DI
NA

VIE
NS STÖRSTA WHISKYMAGASIN •

16 YO
E N  U T S Ö K T 
E N K E L  LYX

Ingen av havets alla delikatesser är så utsökt förfinad 
och samtidigt så enkel som ett nyöppnat ostron.

Klart att njutas, elegant upplagt på äkta pärlemor och 
smaksatt med havets friska sälta.

VI SES I  MoNTEr 148 HaLL I I

VäLKoMMEN!

I Sveriges förmodligen mest välsorterade fisk- och skaldjursbutik har vi levt 
sida vid sida med våra leverantörer och kunder sedan 1926. Nära och långvari-
ga relationer med våra kunder och de bästa leverantörerna av fisk- och skaldjur 
är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda ett dagsfärskt utbud av högsta 
kvalitet. Lägg sedan till fyra generationers kunskap om förädling, tillagning och 
recept så blir resultatet svårslaget – vilket även givit oss förtroendet som enda 
fisk- och skaldjursbutik att vara Kunglig hovleverantör.

Ö s t e r m a l m s  s a l u h a l l  •  t e l :  0 8 - 5 5 3  4 0  4 0 0
w w w. l i s a e l m q v i s t. s e
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ISO-KALLAN
MIKROBRYGGD
ÖL FRÅN FINLAND

Du hittar oss i hall I

BROTHERS & DANIEL
Kontaktperson: Jean-Pierre Harzdorf
Telefon: 072 500 00 12
info@brothersdaniel.sewww.brothersdaniel.se

KÖP MED DIG 
FINÖLEN HEM

VI FINNS VID IN/UTGÅNGEN
I ÖVRE PLAN
SPECIALPRIS PÅ 6-PACKFÖLJ OSS PÅ

10 - 11 MARS 2018

Korvakademien presenterar

www.korvfestivalen.se

stort utbud av öl 
Dessutom

SMAKA KORV, PRATA KORV, LÄR OM KORV

i samarbete med
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Möjligheternas 
hus!

I fem år har vi nu drivit, förädlat och utvecklat 
NackaStrandsMässan. 
    Vi är gänget som arrangerat Stockholm Beer & 
Whisky Festival sedan 1992. Vi vet vad som krävs 
för ett lyckat evenemang.
    Inget arrangemang är för litet eller för stort. 
    Vi hjälper till med det du behöver.
Vill du bara hyra in dig i dessa fantastiska lokaler, 
göra ett event, ha ett seminarium eller få en 
mässa roddad? Vi finns till för dig.
    Här får du både charmen och effektiviteten.
    Kontakta oss på nackastrandsmassan.se
så kan vi berätta mer.
   
    Välkommen till Stockholms vackraste och mest 
personliga mötesplats! 
                 Marianne Wallberg VD

www.nackastrandsmassan.se

Malin

Marianne

Heléne

Cattis

Niclas

Mats
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See you at                   
Great Brands            

by the stage! 

Buy a drink            
      

and get                   

funky! 

                               So You Think              You Can Dance?  
SILENT DISCO  

presents  

Brought to you by: 

 STOCKHOLM BEER & WHISKY FESTIVAL med TASTE EXPERIENCE
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Drink Ballantine’s Responsibly

WWW.PERNOD-RICARD-SWEDEN.COM

WWW.PERNOD-RICARD-SWEDEN.COM

Att börja dricka i tidig ålder ökar 
risken för alkoholproblem.

 
Det här är den första officiella Single Malt buteljeringen 
från destillerierna som utgör stommen i Ballantine’s blend.
Lanseras 1 december på Systembolaget. Pris 399 kr

GLENBURGIE 15


