
Finkbräu  
Alkoholfrei 

0,5 %

330 ml burk

4:95 + pant  
(Lidl)

15 kr

Tyskland 
 

Vatten, kornmalt, 
humleextrakt 

Nej 

Trivsam ljus lageröl 
med doft av sädes
magasin och ros
tade rotsaker. Stor 
rund brödsmak. 

+ Angenäm efter
beska, skummigt, 
fylligt nog för hus
manskost. Lågt pris.

– Väl sött, låg syra.

Weihenstephaner 
Hefeweissbier 
Alkoholfrei
0,5 %

500 ml flaska

12:90 (Systembo
laget, nr 1922)

25:80

Weihenstephaner 
Alte Akademie, 
Freising, Tyskland

Vatten, vetemalt, 
kornmalt, humle, 
jäst

Nej 

Ofiltrerat torr veteöl 
(aletyp) med typiskt 
jästig fruktgodisoch 
kryddpeppar doft. 
Läskande, god till 
sydostasiatisk mat.

+ Fullödig smak 
och personlighet; 
frisk, tydlig syra. 
Efterpärlar i mun.

– Jästig ton.

Three Hearts 
Stockholm Festival 
Beer Non Alcoholic
0,5 %

330 ml flaska

8:90 (Ica Maxi) 

26:97

Krönleins Bryggeri, 
Halmstad 

Kornmalt (vatten, 
jäst och humle 
nämns ej)

Nej 

Gyllene lageröl med 
bastutypisk doft av 
våt hund och bröd. 
Medelfyllig, torr och 
vuxen med tydlig 
beska och maltton.

+ Balanserad syra. 
Riktigt god, prisvärd 
öl utan humledo
minans.

Carlsberg  
Non Alkoholic 

0,5 %

330 ml flaska

9:95 (Ica Maxi) 

30:15

Carlsberg, Ring
ness, Norge 

Vatten, kornmalt, 
socker, humle 

Nej 

Medelguldig lageröl 
med arom av lovik
kavante. Fruktig, 
rundsöt smak, anad 
trevlig beska och 
örtiga nyanser.

+ Bra balans mellan 
malt och humle. 
Matvänligt, törst
dränkande.

– Syran är väl diskret.

Nanny State  
Non Alkoholic  
Hoppy Ale
0,5 %

330 ml flaska

12:90 (Systembo
laget, nr 1947)

30:30

Brewdog, Skottland 
 

Kornmalt, humle 
 

Nej 

Fräckt humlad, 
obalanserad och 
alltför torr ale med 
arom av tallbarr och 
grapefruktskal, och 
dominant beska.

+ Aleambitionen 
uppskattas.

– Saknar maltfyll
nad, humlesmaken 
är platt och skarp. 

Clausthaler  
Classic Premium 
Non-Alcoholic
0,5 %

330 ml flaska

11:95 (Ica Maxi) 

36:21

Tyskland 
 

Vatten, kornmalt, 
humleextrakt,  
jäsningskolsyra

Nej 

Blekgul lageröl 
med doft av halm 
och fuktig päls. Bra 
syra, pyttig beska 
och inbjudande liten 
sötmarondör.

+ Sammetsrund 
i mun, frisk till fet 
husmans. Lättill
gänglig, balanserad.

– Luktar kaninbur.

Staropramen N.A. 
 

0,5 %

330 ml flaska

11:95 (Ica Maxi) 

36:21

Pivovary Staropra
men, Tjeckien 

Vatten, kornmalt, 
korn, maltextrakt, 
humle.

Nej 

Fräsch standard
lager med doft av 
våta vantar och 
knäck. Torr med 
trevlig minibeska och 
aptitretande syra.

+ Välavvägd 
törstsläckare och 
måltidsdryck, man 
tar gärna en till. 
Ursprungstypisk.

Märke 
 

Alkoholhalt,%*

Förpackning

Pris, kr  
(inköpsställe)

Pris per liter

Bryggd/tappad 
i/av 

Ingredienser

 
 
Ekologisk/ 
etisk märkning 

Karaktär

 
 
 
 
 
Plus & minus

Smakbetyg
1–5 där 5 är bäst

Norrlands Guld 
Alkoholfri 

0,5 %

500 ml burk

8:95+ pant (Ica 
Maxi)

17:90

Spendrups 
 

Vatten, kornmalt, 
humle 

Nej 

Gyllene lageröl med 
doft av vått ylle och 
kamomill. Smaken 
torr och brödig med 
rund kolaton. 

+ Lagom syra, 
törstsläckande.

– Saknar rondör och 
beska, lite avslagen 
direkt, trist blaskig.

Burgenfels
 
 
0 %

330 ml flaska

6:95 (Ica Maxi)

 
21:06

Harboe, bryggt 
inom EU 

Vatten, kornmalt, 
korn, humle 

Nej 

Gyllene lageröl 
med tunn, vämjeligt 
sötsliskig ton av 
blött hö och kokt 
röd paprika. 

 
– Diskmedelsdoft, 
tunn sockerlag
skänsla, jästig 
smak.

Falcon original 
(blå) 

0,5 %

330 ml burk

7:95 + pant (Ica 
Maxi)

24:09

Falcon (Carlsberg)  
Falkenberg 

Vatten, kornmalt, 
maltextrakt, humle
extrakt, humle

Nej 

Neutral, mellan
mörk lageröl med 
doft av hö och ren 
tvätt. Väl balanse
rad utan personlig
het. Törstsläckande.

+ Man kan dricka 
flera utan att tröttna. 
Smakar inte alko
holbefriat.

– Liten metallisk ton.

Smaktest: Alkoholfri öl
Fler provade 

ölsorter  
hittar du på 

icakuriren.se

BästSämst

*Maximal alkohol-
innehåll i volym.

Så testade vi
Testet är ett blindtest. Priset 

är det vi betalade i butik i 

Stockholmsområdet i januari 

månad.

Betygsskalan är 1–5, där 

5 är bäst.
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