
Motörhead lanserar  
Bastards Lager

Motörhead Bastards Lager är en öl med 
mycket attityd som passar perfekt som 
törstsläckare på sommarens festivaler eller på 
stranden med en av Motörheads låtar på hög 
volym i lurarna. 

En rekommendation är att dricka väl kylda 
Bastards Lager tillsammans med nygrillade och 
saftiga burgare under kommande sommarkväl-
lar. Bastards flaska är lätt att känna igen då den 
pryds av Motörheads välkända logo.

Först kom vinet Motörhead Shiraz, sen 
vodkan Motörhead Vödka. Att historiens 
tyngsta rockband Motörhead, tillsammans 
med Brands For Fans, lanserar den största och 
första riktiga rockölen Motörhead Bastards 
Lager är ingen överraskning. Denna ljusa lager 
kommer att uppskattas av många oavsett om 
man är ölfantast eller inte.

Nu lanserar Motörhead en äkta rocköl till alla ölälskare, Bastards Lager. Ölet bryggs av 
det svenska byggeriet Krönleins och beställs som en hel platta från Systembolaget. 
Motörhead Shiraz, rödvinet som lanserades för ett drygt år sedan är en försäljningsmässig 
succé med över en kvarts miljon sålda flaskor – sex gånger platina med musiktermer. 
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“Om du tror du är för gammal för Rock´n Roll 

och för att dricka öl så är du antagligen det. 

Synd för dig men då blir det mer Bastards Lager 

över till oss andra”, 
säger Mikkey Dee, trummis i Motörhead.  

Världens första riktigt stora rocköl

beer

– Motörhead Bastards Lager är en härligt 
frisk och fruktig öl med skön karaktär av 
ljus malt. Ölen är lättdrucken men med 
“hårdrocksedge”. Den passar till alla de 
tillfällen där suget efter kall öl infinner sig 
som vid sommarens grill- och picknick-
tillfällen, självklart med musiken på full 
blås i högtalarna, säger Yvonne Wener, 
Brands for Fans.

Läs mer om Bastards Lager på  
www.motorheaddrinks.com

http://www.brandsforfans.se/motorheaddrinks


Om Bastards Lager
Genom agenten Beverages Per Minute fick Brands For Fans, som är specialiserade på att lansera vin öl och 
andra drycker från bland annat artister, uppdraget att lansera Motörhead Bastards Lager. 

För mer information om Bastards Lager gå in på www.motorheaddrinks.com

OM Motörhead
Motörhead består av Lemmy Kilmister (bas och sång), Phil Campbell (gitarr), Mikkey Dee 
(trummor). Bandet bildades 1975 och har släppt 21 studioalbum. Bandets senaste album  
THE WÖRLD IS YOURS kom i februari 2011 och under deras pågående världsturné kommer 
de besöka norra Europa i juni och november. För mer info: www.imotorhead.com

 

Om brands for fans
Brands For Fans är en importör och distributör specialiserad på att lansera vin och 
drycker från band, artister och andra starka varumärken. Brands for Fans består av  
Sari H Wilholm och Yvonne Wener, båda med passionerat intresse av musik och 
populärkultur, med lång yrkesbakgrund inom vin- och spritbranschen och av att arbeta 
med starka varumärken. Brands for Fans är dessutom specialiserade på viral och digital 
marknadsföring, produkt- och konceptutveckling samt planering och genomförande av 
evenemang. 

Namn: Motörhead Bastards Lager
Systembolagets artikelnr: 89695
Pris: 19,90 kr per flaska á 330 ml (säljs i helt kolli om 24 st)
Alkoholhalt: 4,7%
Producent: Krönleins 
Leverantör: Brands For Fans
Beställa: Systembolagets beställningssortiment

För mer information kontakta
Brands For Fans Sweden aB
Sari h Wilholm
sari.h.wilholm@brandsforfans.se
+46 (0) 70-727 16 28  
www.brandsforfans.se    

http://www.brandsforfans.se/motorheaddrinks

