England

FULLER´S INDIA PALE ALE 50 CL

PRODUCENT:
HUMLE:
MALT:
LAND:

Fuller's
Fuggles, Goldings
Pale Ale, Crystal
England

SMAKTYP:
ALKOHOLHALT:
VOLYM:

Ale
5,3%
500 ml

SORTIMENT:
ART.NR.:
PRIS:

Beställningsvara
88753
26,4:-

Fuller´s India Pale Ale har en rik doft på malt, kryddor och frukt med inslag av kanderade
apelsinskal. Smaken är fyllig, krämig med inslag av apelsin, honung och humle med en lång
härlig efterbeska.
India Pale Ale har fått sitt namn från kolonialtiden då fartygen gick mellan England och Indien.
För att klara transporterna bryggdes ölet med hög vörtstyrka, vilket ger ett fylligt och mer
alkoholrikt öl, samt berikades med mycket humle som är konserverande. Ölet är överjäst som
all ale och bryggt på 96% Pale - och 4% Crystal malt. En andra jäsning har skett i flaskan,
vilket bidragit till ett friskare, fylligare och mer komplext öl.

Beska

Sötma

Fyllighet

Passar till
Nöt

Om Fuller's
Fuller’s föddes 1845 genom ett partnerskap mellan familjerna Fuller, Smith och Turner.
Bryggeriet ligger kvar på samma plats vid Themsens strand, där man bryggt öl i över 350 år.
Fuller’s är kända världen över för sin öl. De har djup respekt för traditionen och brygger
klassisk ale och porter. Innovation är också viktigt för dem. De utvecklar därför ständigt
konceptet ale och brygger idag även en small batch craft lager och en american craft beer.
Kvalitet är alltid i fokus vilket visar sig då deras öl ofta vinner öltävlingar. ESB har till exempel
vunnit flest CAMRA (Campaign for real ale) utmärkelser i klassen “Best strong ale”.
Fuller’s har även utökat sin verksamhet genom åren. Idag driver de flera hotell och
gastropubar, där mat och öl i kombination står i fokus. Flaggskeppsölet London Pride är
fortsatt den mest sålda ale på fat på Englands pubar.
Fuller's hemsida
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