SOMMARSOLSTÅNDES
ÖLPROVNING

Provordning
0,75 – 1 dl är lagom provstorlek, så en flaska räcker till 4 personer.

Prova gärna dessa två samtidigt,
för att kunna jämföra-

Malt, humle och jäst = öl.
Öl har en stor bredd när det gäller stilar, smak och färg. Malten ger fyllighet, färg och sötma. Humle
ger beska och arom. Här finns det oändligt med kombinationer. Jästen är med och ger karaktär. En
del jäststammar är neutrala och vissa lite kryddiga. I Balder och Asynjornas Saison är jästen mer
framträdande än i de övriga sorterna som har en neutral jäststam.
De öl som vi använder en neutral jäststam är det andra egenskaper vi låter vara framträdande, som
malten, kryddor eller humlen, eller en kombination.
I protokollet bedömer du utseende, doft, smak och eftersmak.
Utseende: här är det färg och skum som granskas. Hur ljus och mörk ölen är och hur kraftig
skumkronan är.
Doft: om du känner du stor doft eller liten.
Smak: här bedöms sötma, beska, fyllighet, friskhet och om ölen är rostad.
Eftersmak: här bedöms hur smakerna ”hänger” kvar. Upplevs en sötma? Eller finns här en
efterbeska? Upplevs ölen ge en fyllighet? Eller är den tunn? Hur länge hänger det kvar.

Det finns inga rätt eller fel. En ölprovning är väldigt individuell upplevelse. En del har en stor
associationsförmåga och har ett enormt smakminne att referera till. Medan andra har svårt att sätta
ord på smakerna.
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Om ölen
Balder 6,8%, Patersbier – faders öl. Här är det den kryddiga trappistjästen som får framträda. De som
dricker ”Systembolagets topplista” – ljusa lättdruckna öl, brukar fastan för denna. Den är relativt
alkoholstark med det finns ingen spritighet. Balder passar bra till lagrade ostar och kittostar.
I den nordiska mytologin var Balder son till Oden och Frigg. Han tog över efter Oden vid Ragnarök.
Balder betyder den ljuse eller den gode, och Balder är ljus och god.
Asynjorna 5,8%, en Saison. Öltypen är ursprungligen ett belgisk bondöl. Denna öl är lite speciell i två
bemärkelser. Dels är den humlad med Pink Boots Blend. Det är en sammanslutning av amerikanska
kvinnliga bryggare som tillsammans med Yakima Chief Hops tagit fram denna humleblandning.
Humle sorterna är Azacca, El Dorado, Idaho Gem och Loral. Sorterna är fruktiga och blommiga. Och
dels är den brygd av kvinnor, med kvinnor på internationella kvinnodagen, till förmånen för flickors
rätt till utbildning.
Asynjorna är gudinnor i den nordiska mytologin. Den fantastiska bilden på etiketten har konstnären
Ulrika Gustafsson, aka @kalingaskonst, ritat. Bilden i sin helhet kommer inom kort att kunna köpas
online via vår hemsida.
Asynjornas Saison har ingen stor beska. Den är rejält torrhumlad som ger mycket doft och stor smak.
Den trevlig sällskapsdryck och törstsläckare.
Nordkväde 5,8% är en Pale Ale kryddad med Älggräs eller Mjödört som är ett gammalt namn för
örten som också syftar till användningen. Förutom som krydda till ölen/mjöden var Älggräs en
läkeört. Örten innehåller glykosider som omvandlas till salicylämnen i kroppen. En naturlig
smärtlindring vid huvudvärk, förkylning och influensa. Örten ska även hämma inflammationer i
kroppen och har antibakteriella egenskaper.
Nordkväde är ett Black Metal-band från Lidköping som vi bryggt denna öl tillsammans med. Bandet
Nordkväde har också nordisk mytologi som tema i sin produktion. Trevliga killar – Olle och Marcus –
som vi kom i kontakt med via Instagram. Kväde betyder sång, poem, ode, dikt – en hyllning till
Norden och den nordiska mytologin. Nordkväde – ölen – är riktigt god till Janssons frestelse.
Valkyria 5,5%, är av öltypen California Common eller Steam® Beer. Endast öl producerats av Anchor
Brewing får kallas för Steam® Beer. Vi andra får kalla öltypen för California Common. Öltypen har sina
rötter i guldrushens California. Lageröl skulle bryggas åt guldgrävaran, men det var för varmt i
Kalifornien så det blev en lager som fått jäsa för varmt. En överjäst lageröl. En ny stiltyp såg världen.
Valkyrior var de kvinnliga väsen som valde ut de fallna krigare som kom till Asarnas boning. Hälften
av krigarna skulle bistå Oden vid strid. Den andra hälften fick komma till Frejas stridsäng – Folkvagn.
Vår tolkning av en Valkyria är att hon är fyllig och lockande i kroppen, där för är Walhölls Valkyria
fyllig och lockande – lite rebellisk från stiltypen. Vi tillsatte lite chokladmalt för att locka. Det ger
också en aningen mörkare färg än stiltypen.

Hugin & Munin 6,8% en Black IPA – Svart IPA, BIPA, SIPA. En IPA som är svart helt enkelt. I Walhölls
IPA har vi inte svart malt som är brukligt. Svart Malt ger en bitterhet till ölen som vi inte ville ha.
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Istället har vi rostat omältat korn. Det ger en mjukhet åt ölen. Hugin & Munin har en mjukhet, en
krämighet. Blundar du och dricker kan du inte säga att den är svart.
Hugin & Munin var Odens korpar. Varje morgon släppte han ut dem för att spana övermänskligheten
och se vad de hade för sig. Hugin betyder tanken och Munin minnet. Oden var orolig för Hugin, men
mest för att Munin skulle komma tillbaka. Vi på Walhöll gör allt för att tanken och minnet om den
nordiska mytologin inte ska försvinna.

Ask och Embla 6,0% APA – American Pale Ale. En IPA med amerikansk humle. Ask och Embla är våra
singlar (bara en sort humle i ölet). De är exakt samma öl. Samma alkoholhalt, samma maltsorter.
MEN humlen skiljer dem åt. Ask innehåller humlesorten Citra som ger en frisk citruston och
bryggaren känner lite krusbär. Embla är humlad med enbart Amarillo, som ger blommighet, lite
Pelargon. Det intressanta här är att man märker humlens betydelse. ”Så lika men ack så olika”.
Ask och Embla var de första människorna på jorden enligt den nordiska mytologin. De skapades av
Oden, tillsammans med Höner och Lodur av två trädstammar. Ask kommer av trädet Ask och Embla
skapades ur en Alm. Inga revben här. Ingen skapades ur den andra. Fria från början.
Ande de ej ägde,
omdöme ej hade
ej livssaft, ej läte,
ej livlig färg.
Ande gav Oden
omdöme Höner
livssaft gav Lodur
och livlig färg
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Ragnarök 6,3% - en mild rökporter, med en touch av choklad och aningen lakrits. Här finns en doft av
rök med inslag av jord, gräs, träd och kryddor. Vår Ragnarök är alldeles gudomlig till sushi, men
passar fint till ost samt rätter med nöt och fläsk.
Ragnarök är en serie händelser med en avgörande strid. Gudamaktens undergång. Därefter reser sig
världen igen.
Drickes med fördel rumstempererad.

Freja 7,3% en gudomlig chokladstout. Här finns choklad och kaffe med inslag av kärlek. Plommon och
vanilj kan anas. Passar utmärkt till njutfullt sällskap, men fungerar bra till lamm, nöt och viltkött.
Freja erotikens, kärlekens och fruktbarhetensgudinna. Hon hörde egentligen inte till asarnas ätt utan
till vanerna. Hennes boning i Valhall heter Folkvagn. Hit kom hälften av den enhärjare som
Valkyriorna valt ut att komma till Valhall
Drickes med fördel rumstempererad.
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