Fuller's Old Winter Ale - en klassisk vintervärmare
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Old Winter Ale is coming!
Det är återigen julölssäsong på Systembolaget och Old Winter Ale från
Fuller’s är givetvis en av ölen som lanseras i år. Old Winter Ale är en brittiskt
fyllig öl som blivit något av en klassiker på många julbord i Sverige. I alla fall
för den som hinner komma över en flaska, ölet brukar vara så pass populär att
den är slut i butik flera veckor före jul.
Med mörkare dagar söker vi mer fylliga smaker, både i drycker och maträtter.
Kanske är det därför Old Winter Ale är så pass populär på den svenska
marknaden. Den är gjord för att vara en härlig vinteröl, med värmande
smakrika toner. Ölet är fylligt, rik på malt och torkad frukt men åt det torrarer

hållet, det är ju ändå en brittisk ale det här. Ölet har också inslag av knäck,
nougat, nötter och chokladtoner. Det finns också en lätt sötma som påminner
om brittisk fruktkaka och pomerans.
Den brittiska ölen har blivit något av en klassiker till det svenska julbordet
och smakerna i ölet möter den svenska julmaten väl. Servera den till
julbordets delikatesser eller till skinkmackan dagen efter, bäst passar ölet till
fläsk- eller nötkött och till ostbrickan.

Fuller’s Old Winter Ale
Lanseringsdag 1 november
Nr 11640
Pris 27,90 kr

Arvid Nordquist Vin & öl – Smakupplevelser och nutida kvalitet.
Arvid Nordquist HAB är ett svenskt familjeföretag som sedan starten 1884
fokuserat på stora smakupplevelser och kvalitetsprodukter. För oss handlar
kvalitet inte enbart om att koncentrera sig på dagens önskemål och behov, vi
vill också ta ansvar för morgondagens. Vi erbjuder ett stort sortiment av vin
och öl där endast de drycker som uppfyller Arvid Nordquists sensoriska krav
tas in i sortimentet. Vår ambition är att alla drycker i vin& öl sortimentet ska
vara producerade med minsta miljöpåverkan, utan avkall på kvalitet. I Arvid
Nordquists sortiment finns dessutom livsmedel, vårt egenrostade kaffe och
sedan 2016 även non food-produkter. Vi är idag 210 medarbetare i Norden
som tillsammans arbetar för att kunna erbjuda de bästa smakupplevelserna
och produkterna - samtidigt som vi gör vårt yttersta för att förbättra villkoren
för människor och minimera miljö- och klimatpåverkan. Det är, enligt oss,
riktig god kvalitet. Läs mer påwww.arvidnordquist.se.
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