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DET DANSKE ØLSPROG er blevet til i

samarbejde mellem en bred gruppe af

ølnydere og professionelle i den danske

ølverden.

Blandt deltagerne er Institut for Føde-

varevidenskab ved Den Kgl. Veterinær og

Landbohøjskole, Danske Ølentusiaster,

Danbrew, brygmestrene Jens Eiken og

Anders Kissmeyer, ølskribent Rolf

Nielsen, GlocalBeer, Bryggeriforeningen

og Det Danske Ølakademi.

"Dette er et meget brugbart arbejde til den fort-
satte udvikling af de positive termer omkring
ølsproget og udbredelsen af dette".

Professor Morten Meilgaard
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Det danske 
ølsprog

En ordbog 
til større øloplevelser



Det Danske Ølsprog
De mange danske bryggere skaber hver dag øl i nye farver, 
typer og smagsretninger. 

Øl fortjener, at du sætter ord på smagen. Din oplevelse af 
øllet bliver endnu bedre, når du beskriver det. 

Derfor har vi udviklet Det Danske Ølsprog. 

Det er en guide til øllets smag. Brug det næste gang du åbner 
en øl. Leg med ordene. Fang aromaerne. Sæt ord på. Det er 
lærerigt – og øllet smager endnu bedre!

God fornøjelse! 
Det Danske Ølakademi

DET DANSKE ØLSPROG er blevet til i samarbejde mellem en bred gruppe af ølnydere og 
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Råvarerne
Brygmesterens valg af råvarer er ved første øjekast uhyre begrænset. Malt, 
humle, gær og vand er grundstenene, der skaber øllets udseende, aroma og 
mundoplevelse.

Ved nærmere øjesyn kan hver råvare varieres i næsten det uendelige. Der 
findes et utal af forskellige lyse og mørke malttyper, mere end hundrede 
forskellige humlesorter og en lang række meget forskellige typer gær.

Hver malttype, humlesort og gærtype tilfører øllet forskellige udtryk. Hver en 
lille del af den komplicerede brygproces har også betydning for udtrykket – 
specielt den temperatur øllet udsættes for under brygning og gæring, og den 
tid øllet lagrer. Antallet af kombinationsmuligheder er overvældende.



Er der kaffe, chokolade og blommer
eller æble, anis og citrus i øl? Det sma-
ger og dufter sådan, men oftest stam-
mer aromaen fra malt, gær og humle.

Råvarerne
Brygmesterens valg af råvarer er ved første
øjekast uhyre begrænset. Malt, humle, gær
og vand er grundstenene, der skaber øllets
udseende, aroma og mundoplevelse.

Ved nærmere øjesyn kan hver råvare
varieres i næsten det uendelige. Der fin-
des et utal af forskellige lyse og mørke
malttyper, mere end et halvt hundrede
forskellige humlesorter, der varierer alt
efter hvor det er dyrket og en lang række
meget forskellige typer gær.

Hver malttype, humlesort og gærtype
tilfører øllet forskellige udtryk. Hver en
lille del af den komplicerede brygproces
har også betydning for udtrykket – speci-
elt den temperatur øllet udsættes for
under brygning og gæring, og den tid
øllet lagrer. Antallet af kombinationsmu-
ligheder er overvældende.
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Malt
Malt er for øl, hvad druer er for vin. Malt er korn, der er spiret, tørret 
og ofte også ristet. Jo hårdere ristning, jo mørkere malt og mørkere 
øl. Brygmesteren benytter typisk lyse malte som grundstamme i 
øllet og tilfører mørke specialmalte for at give øllet en særlig aroma, 
fylde og farve. Malten er den primære kilde til de uundværlige 
enzymer, der under brygningen, omdanner maltens stivelse til 
forskellige sukkerarter, som gæren herefter omdanner til alkohol 
og kulsyre. De lyse malte tilfører også protein, der har betydning for 
dannelsen af ølskummet. Jo mere protein, jo mere skum.

Malten giver øl et bredt aromabillede, fra den karakteristiske korn – 
og maltaroma til en aroma, der kan karakteriseres som ristet brød, 
karamel, vanilje, tørret frugt, nødder, chokolade, kaffe og ligefrem 
røg og tjære. Malten kan også give øllet en vis sødme.

 

Øllets tilblivelse

Det er lige så svært at brygge øl, som det lyder enkelt. Knust 
malt og vand varmes op og sies. Brygmesteren har nu urten, der 
koges, køles ned og tilsættes gær.

Gæren omdanner i løbet af en til fem uger sukkerstofferne fra 
urten til alkohol, aroma og kulsyre. Øllet lagres et par dage til flere 
måneder, inden det tappes..
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Humle
Humle er for øl, hvad krydderier er for mad. Humle balancerer

maltens sødme med bitterhed og krydrer øllet. Humles egenska-

ber bestemmes af indholdet af humleharpikser og humleolier.

Harpikserne tilfører bitterhed og olierne tilfører flygtige og par-

fumerede aromaer. Typisk anvendes flere forskellige humlesorter,

både bitterhumle rig på harpiks og olierig aromahumle.

Citrus- og blomsteraromaer og særligt krydrede aromaer

stammer typisk fra humle. Andre typiske aromaer fra humle er

rose, hyldeblomst, lyng, græs, solbær, ananas, fyrrenåle og har-

piks.

Tilsætningen af humle i øl har også betydning for ølskummet,

der bliver tættere og får længere holdbarhed. Endelig er de bitre

humleharpikser med til at konservere øl naturligt.

VAND
Vand udgør 90 % af en øl. Sammensætningen af mine-
raler og salte i brygvandet er med til at give øllet karak-
ter. Nogle brygmestre justerer vandet til at have præcis
de egenskaber, han ønsker. Andre benytter vand direk-
te fra undergrunden, fordi det er særligt blødt vand,
særligt hårdt vand eller hentet fra en speciel kilde. 

Cascade

Perle

Saaz

Nugget
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Vand
Vand udgør 90 % af en øl. Sammensætningen af mineraler 
og salte i brygvandet er med til at give øllet karakter. Nogle 
brygmestre justerer vandet til at have præcis de egenskaber, 
han ønsker. Andre benytter vand direkte fra undergrunden, fordi 
det er særligt blødt vand, særligt hårdt vand eller hentet fra en 
speciel kilde.

Gær
Gær gør hele forskellen mellem urten og øl. Gærceller omdanner 
urtens sukker til alkohol og kulsyre. Gæren bidrager med 
syrlighed og ekstra duft og smag til øllet. Kulsyren giver øl dens 
perlende karakter og forfriskende mundfornemmelse.

Gær opdeles i undergær og overgær, alt efter om gæren synker til 
bunds i løbet af gæringen eller stiger til overfladen. Gærtypen har 
også stor betydning for øllets aroma. Gæren kan for eksempel 
bidrage til aromaer som banan, roser, nelliker, honning og peber. 
Overgær giver mere aroma end undergær. Frugtaromaer af 
jordbær, hindbær, solbær, æble, pære, banan, melon, ananas, 
blomme, abrikos, fersken, sveske, rosin og citron skyldes ofte 
brugen af overgær.

Gæren giver også en vis alkoholisk eller vinøs karakter til øllet.
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Gær
Gær gør hele forskellen mellem urten og øl. Gærceller omdanner

urtens sukker til alkohol og kulsyre. Gæren bidrager med syrlig-

hed og ekstra duft og smag til øllet. Kulsyren giver øl dens per-

lende karakter og forfriskende mundfornemmelse.

Gær opdeles i undergær og overgær, alt efter om gæren synker

til bunds i løbet af gæringen eller stiger til overfladen. Gærtypen

har også stor betydning for øllets aroma. Gæren kan for eksem-

pel bidrage til aromaer som banan, roser, nelliker, honning og

peber. Overgær giver mere aroma end undergær. Frugtaromaer

af jordbær, hindbær, solbær, æble, pære, banan, melon, ananas,

blomme, abrikos, fersken, sveske, rosin og citron skyldes ofte

brugen af overgær.

Gæren giver også en vis alkoholisk eller vinøs karakter til øllet.

ØVRIGE INGREDIENSER
Alt er i disse år tilladt på det dan-
ske ølmarked. En del øl tilføres for
eksempel umaltet korn, chokola-
de, kaffe, honning, farin og kryd-
derier. Ingredienserne er en del
af øllets komplekse aromabillede. 

est  17/11/06  13:16  Side 7

Humle
Humle er for øl, hvad krydderier er for mad. Humle balancerer 
maltens sødme med bitterhed og krydrer øllet. Humles 
egenskaber bestemmes af indholdet af humleharpikser og 
humleolier. Harpikserne tilfører bitterhed og olierne tilfører 
flygtige og parfumerede aromaer. Typisk anvendes flere 
forskellige humlesorter, både bitterhumle rig på harpiks og olierig 
aromahumle.

Citrus- og blomsteraromaer og særligt krydrede aromaer 
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Øvrige ingredienser

Alt er i disse år tilladt på det danske ølmarked. En del 
øl tilføres for eksempel umaltet korn, chokolade, kaffe, 
honning, farin og krydderier. Ingredienserne er en del 
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God ølkultur
Selvfølgelig kan du drikke øl af flasken. En

havebajer bliver ikke altid bedre af at blive

drukket af et tulipanglas med stilk. Men

først når øl serveres i et glas, ser du øllets

farve, skum og livlighed. Øllets aroma fri-

gives først ved ophældning, og mundople-

velsen ændrer sig.

Find et glas, der passer til øltypen.

Øllets aroma indfanges bedst, hvis glasset

snævres ind for oven. Meget aromatiske øl

kan med fordel drikkes af glas med en

større åbning, så noget af aromaen for-

svinder.

Hvis kun det perfekte er godt nok, så sørg

for at glasset er helt rent. Rester af opva-

ske- eller afspændingsmiddel, fedt, støv og

ridsede glas dræber øllets skum og livlig-

hed.

Servér øllet ved den temperatur, bryg-

mesteren anbefaler, eller som du selv fore-

trækker. Den rette temperatur afhænger af

øltypen. Lyse øl serveres typisk koldere

end mørke og aromatiske øl. Generelt bør

serveringstemperaturen ikke være for lav.

Jo lavere temperatur, jo mindre smagsin-

tensitet.
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Øllets bitterhed er 
afgørende for oplevelsen af 
en øl og smages bagest på 
tungen. 

I en ølsmagning skal øl 
derfor altid drikkes og ikke 
spyttes ud.



ØLLETS BITTERHED ER AFGØRENDE 

FOR OPLEVELSEN AF EN ØL OG SMAGES BAGEST 

PÅ TUNGEN. I EN ØLSMAGNING SKAL 

ØL DERFOR ALTID DRIKKES OG IKKE SPYTTES UD.

est  17/11/06  13:16  Side 9

ØLLETS BITTERHED ER AFGØRENDE 

FOR OPLEVELSEN AF EN ØL OG SMAGES BAGEST 

PÅ TUNGEN. I EN ØLSMAGNING SKAL 

ØL DERFOR ALTID DRIKKES OG IKKE SPYTTES UD.

est  17/11/06  13:16  Side 9

God ølkultur
Selvfølgelig kan du drikke øl af flasken. En havebajer bliver ikke 
altid bedre af at blive drukket af et tulipanglas med stilk. Men 
først når øl serveres i et glas, ser du øllets farve, skum og livlighed. 
Øllets aroma frigives først ved ophældning, og mundoplevelsen 
ændrer sig.

Find et glas, der passer til øltypen. Øllets aroma 
indfanges bedst, hvis glasset snævres ind for oven. 

Hvis kun det perfekte er godt nok, så sørg for 
at glasset er helt rent. Rester af opvaske eller 
afspændingsmiddel, fedt, støv og ridsede glas 
dræber øllets skum og livlighed.

Servér øllet ved den temperatur, brygmesteren 
anbefaler, eller som du selv foretrækker. Den rette 
temperatur afhænger af øltypen. 
Lyse øl serveres typisk 
koldere end mørke og 
aromatiske øl. Generelt bør 
serveringstemperaturen 
ikke være for lav. Jo lavere 
temperatur, jo mindre 
smagsintensitet.



Slyng
Slyng øllet i glasset, så der frigives aroma,

og du får mulighed for at vurdere øllets

skum.

Snus
Hold øllet op til næsen og snus med

næsen. Dufter det af humle og blomster,

krydderier, nødder eller frugt og bær? Og

genkender du duften af frugter som æble,

blomme eller citron? 

Smag 
Sæt glasset til munden, og smag øllet.

Genfinder du aromaerne fra duften, eller

finder du nu aromaer af korn, malt og

nødder eller andre frugter og bær? 

Opvarmningen og kulsyrefrigivelsen i

munden giver os endnu en oplevelse af

aromaerne, idet lugtesansen også opfatter

aromaer via næsehulen ad bagvejen op

gennem svælget. Med tungen smages øllets

syrlighed, sødme og bitterhed. Øllets bit-

terhed er afgørende for oplevelsen af en øl.

Sødme smages forrest på tungen, bitterhed

bagest. I en ølsmagning skal øl derfor altid

drikkes og ikke spyttes ud.

Skål
Det er med øl som med kærlighed. Den er

altid bedst, når du oplever den med andre.

Øl er en social drik og derfor altid bedst i

godt selskab og rare omgivelser.
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Snus Smag Skål
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Skænk
Ophældningen afgør 
skumkronen og dermed 
øllets udseende. Tip glasset 
20-45 grader, og lad først 
øllet falde mod bunden i en 
tynd stråle. Når en passende 
mængde skum er dannet, 
hældes op langs siden. 
Tyskere, tjekker og hollændere 
foretrækker et højt skum – 
englændere et strøget skum. 
En tommelfingerregel er, at 
skummet skal være et par 
centimeter. Hæld ikke op til 
kanten, men giv plads til, at 
øllets aroma kan samles i 
glassets top.

Se
Vi spiser og drikker med 
øjnene. Derfor giver øjnene os 
den første oplevelse af øllet. 
Er det strågult, nøddebrunt 
eller kaffesort? Og hvordan 
er skumkronen? Hold øllet 
op imod lyset, og vurder 
dets farve, klarhed, skum og 
livlighed.

Vi smager med både næse og 
mund. Forskellige aromaer 
opfanges både gennem 
næsen og munden. Derfor 
skal de begge opleve øllet.

 

Slyng
Slyng øllet i glasset, så der 
frigives aroma, og du får 
mulighed for at vurdere øllets 
skum.

Godt øl drikkes med 
alle sanser.

Det er en fryd for 
øret at hælde op, 
køn for øjet, kølig 
i hånden og en 
opdagelsesrejse for 
næse og mund.



Skænk
Ophældningen afgør skumkronen og der-

med øllets udseende. Tip glasset 20-45

grader, og lad først øllet falde mod bun-

den i en tynd stråle. Når en passende

mængde skum er dannet, hældes op langs

siden. Tyskere, tjekker og hollændere fore-

trækker et højt skum – englændere et

strøget skum. En tommelfingerregel er, at

skummet skal være et par centimeter.

Hæld ikke op til kanten, men giv plads til,

at øllets aroma kan samles i glassets top.

Se
Vi spiser og drikker med øjnene. Derfor

giver øjnene os den første oplevelse af

øllet. Er det strågult, nøddebrunt eller kaf-

fesort? Og hvordan er skumkronen? Hold

øllet op imod lyset, og vurder dets farve,

klarhed, skum og livlighed.

Vi smager med både næse og mund.

Forskellige aromaer opfanges både gen-

nem næsen og munden. Derfor skal de

begge opleve øllet.
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GODT ØL DRIKKES MED ALLE SANSER. 

DET ER EN FRYD FOR ØRET AT HÆLDE OP, KØN FOR ØJET, KØLIG 

I HÅNDEN OG EN OPDAGELSESREJSE FOR NÆSE OG MUND.

Skænk Se Slyng
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Snus
Hold øllet op til næsen og 
snus med næsen. Dufter 
det af humle og blomster, 
krydderier, nødder eller frugt 
og bær? Og genkender du 
duften af frugter som æble, 
blomme eller citron?

Smag
Sæt glasset til munden, og 
smag øllet. Genfinder du 
aromaerne fra duften, eller 
finder du nu aromaer af korn, 
malt og nødder eller andre 
frugter og bær?
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For at få mere ud af din øl kan du under

ølsmagningen forsøge at beskrive san-

seindtrykkene med ord. Mad, vin, øl, film

og teaterstykker får ekstra liv og huskes

bedre, når der sættes ord på det, du har

spist, drukket eller set.

Ølsmagning er en hyggelig og lærerig

måde at være sammen på. Og så kan en

beskrivende ølsmagning være en stor

hjælp, når du skal sammensætte øl og

mad.

Til den beskrivende ølsmagning kan du

anvende Det Danske Ølsprog, som du fin-

der i lommen bagest i denne bog. Gå

systematisk frem, så du er sikker på at få

hele oplevelsen med.

Øllet skal nydes med alle sanser. Hæld

øllet op, drik det med øjnene, og smag det

med både næse og mund.

ØLSMAGNINGER er bedst, når de gennemføres
blindt og med et begrænset antal øl. Smagsløgene
bliver typisk trætte efter tre-fire ølprøver hos utræ-
nede smagere. Begynd altid med de mindst krafti-
ge øl først, både hvad angår farve, alkoholind-
hold, sødme og bitterhed.
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Sproget til større øloplevelser
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Sproget til større  
øloplevelser
For at få mere ud af din øl kan du under 
ølsmagningen forsøge at beskrive 
sanseindtrykkene med ord. Mad, vin, øl, film 
og teaterstykker får ekstra liv og huskes bedre, 
når der sættes ord på det, du har spist, drukket 
eller set.

Ølsmagning er en hyggelig og lærerig måde at 
være sammen på. Og så kan en beskrivende 
ølsmagning være en stor hjælp, når du skal 
sammensætte øl og mad.

Til den beskrivende ølsmagning kan du anvende 
Det Danske Ølsprog, som du finder på omlsaget 
i denne bog. Gå systematisk frem, så du er 
sikker på at få hele oplevelsen med.

Øllet skal nydes med alle sanser. Hæld øllet op, 
drik det med øjnene, og smag det med både 
næse og mund.

Ølsmagninger er bedst, når 
de gennemføres blindt og 
med et begrænset antal øl. 
Smagsløgene bliver typisk 
trætte efter tre-fire ølprøver 
hos utrænede smagere. 
Begynd altid med de mindst 
kraftige øl først, både hvad 
angår farve, alkoholindhold, 
sødme og bitterhed.



Rubinrød
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Hvidgul

Strågul Gylden

Ravgylden

Kobberrød

Nøddebrun Kastaniebrun

Kaffesort Kulsort
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Øllets udseende
Godt øl drikkes først med øjnene. Skænk det i et glas og se på det op imod 
lyset.

Øllets farve, klarhed og livlighed.
Er øllet hvidgult, kobberfarvet eller kulsort? Er øllet filtreret og derfor klart 
som en pilsner eller ufiltreret og derfor uklart? Er der bundfald eller det 
sjældne svæv? Svæv ses som afgrænsede uklarheder, der svæver i øllet. Er 
øllet roligt eller perlende?

Skummets udseende, konsistens og holdbarhed
Er skummet hvidt eller nøddebrunt, og er konsistensen luftig eller tæt? 
Nogle øl danner ”blonder” eller ”gardiner”, der bliver siddende på glassets 
sider.

Farve

Klarhed

Skum

Livlighed
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Rubinrød
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Kobberrød

Nøddebrun Kastaniebrun

Kaffesort Kulsort



Øllets aroma
Godt øl smages med både næse og mund.

I første omgang opfatter vi aromaerne

via næsen. Aktivér lugtesansen ved at

snuse ind i korte stød. Dufter øllet af

humle og blomster, korn og malt, krydde-

rier, frugt og bær eller ligefrem som en

nystrøgen tændstik? Vi kan lugte op til

10.000 forskellige aromaer.

Tag en slurk af øllet, og lad øllet fordele

sig i munden. Kulsyren frigives nu i mun-

den, og samtidig udløses et væld af aro-

maer.

Øl indeholder mange forskellige aro-

maer afhængig af valget af malt, humle og

gær. For nogle er det nok at inddele aro-

maerne i ølsprogets otte hovedgrupper

som for eksempel humle og blomster,

krydderier, nødder og frugt og bær.

Andre får den største oplevelse, når de

kan sætte ord på præcis hvilket krydderi

eller hvilke frugter og bær, øllet dufter af.

Lugtesansen kan trænes ved at forsøge

at genkende forskellige kendte dufte. Gå

på opdagelse i naturen og lugt til blom-

ster, korn, frugter og bær. I køkkenet fin-

der du mange dufte ved at holde næsen

over krydderier, kaffe og forskellige typer

brød. Nogle smagere knuser for eksempel

hårde flødekarameller og tilsætter dem til

øllet for at finde den koncentrerede aroma

af karamel og senere kunne genkende

den.

17
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Humle og blomster

Korn og malt

Nødder Frugt og bær Træ og jord Svovl

Krydderier

Alkohol



Øllets aroma
Godt øl smages med både næse og mund. I første omgang 
opfatter vi aromaerne via næsen. Aktivér lugtesansen ved 
at snuse ind i korte stød. Dufter øllet af humle og blomster, 
korn og malt, krydderier, frugt og bær eller ligefrem som en 
nystrøgen tændstik? Vi kan lugte op til 10.000 forskellige 
aromaer.

Tag en slurk af øllet, og lad øllet fordele sig i munden. Kulsyren 
frigives nu i munden, og samtidig udløses et væld af aromaer.

Øl indeholder mange forskellige aromaer afhængig af valget af 
malt, humle og gær. For nogle er det nok at inddele aromaerne 
i ølsprogets otte hovedgrupper som for eksempel humle og 
blomster, krydderier, nødder og frugt og bær.

Andre får den største oplevelse, når de kan sætte ord på 
præcis hvilket krydderi eller hvilke frugter og bær, øllet dufter 
af.
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Kender du typen?
Antallet af øl og bryggerier er overvældende. Er de lyse eller mørke, søde
eller bitre, kraftige eller friske? Kender du en stribe af de mest udbredte
hovedtyper, går du aldrig helt galt i byen.

UNDERGÆREDE ØL:
Pilsner
Stærk pilsner
Classic (wienerøl)
Lager (münchnerøl) 
Bock (münchnerøl)
Porter/Stout

OVERGÆREDE ØL:
Hvedeøl
Lyse ales
Mørke ales
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Mundoplevelsen
Løfter du tungen og ladet øllet glide ud langs 
siderne, mærker du øllets livlighed i form af 
prikken fra den frigivne kulsyre. I munden 
oplever du også øllets fylde, og om det føles 
kølende eller varmende. Det er alkoholen i øllet, 
der bidrager med fylde og varme.

Øl kan også føles udtørrende, snerpende eller 
metallisk i munden. Endelig kan øl opleves som 
coatende, hvor det føles som øllet lægger en 
hinde i munden, efter du har drukket det.

De fire grundsmage
Tag endnu en slurk af øllet, så alle smagsløgene 
påvirkes. Smagsløgene kan opfatte fire 
grundsmage i øl – sødt, syrligt, bittert og i 
sjældne tilfælde salt. I øl vurderes særligt 
balancen mellem sødme, bitterhed og syrlighed. 
Spiller de sammen, og klæder de hinanden? 
Er øllet lidt sødt eller bittert, eller er sødme og 
bitterhed middel eller kraftig? Opleves sødmen 
og bitterheden med det samme, eller findes 
de særligt i eftersmagen? Er eftersmagen lang 
eller kort?

En øls bitterhed afhænger ikke kun af mængden 
af bitterhumle, der anvendes i brygningen, men 
påvirkes også af øllets sødme, 
da en sød øl ofte kan bære 
mere bitterhed for at være 
i balance.
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Mundoplevelsen
Tag endnu en slurk af øllet, så alle smags-

løgene påvirkes. Smagsløgene kan opfatte

fire grundsmage i øl – sødt, syrligt, bittert

og i sjældne tilfælde salt. I øl vurderes sær-

ligt balancen mellem sødme, bitterhed og

syrlighed. Spiller de sammen, og klæder

de hinanden? Er øllet lidt sødt eller bittert,

eller er sødme og bitterhed middel eller

kraftig? Opleves sødmen og bitterheden

med det samme, eller findes de særligt i

eftersmagen? Er eftersmagen lang eller

kort?

En øls bitterhed afhænger ikke kun af

mængden af bitterhumle, der anvendes i

brygningen, men påvirkes også af øllets

sødme, da en sød øl ofte kan bære mere

bitterhed for at være i balance.

Løfter du tungen og ladet øllet glide ud

langs siderne, mærker du øllets livlighed i

form af prikken fra den frigivne kulsyre. I

munden oplever du også øllets fylde, og

om det føles kølende eller varmende. Det

er alkoholen i øllet, der bidrager med

fylde og varme.

Øl kan også føles udtørrende, snerpen-

de eller metallisk i munden. Endelig kan

øl opleves som coatende, hvor det føles

som øllet lægger en hinde i munden, efter

du har drukket det.

FornemmelseSmag
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Øl kan inddeles i typer og undertyper på et utal 
af måder. 

For at skabe et overblik for dig, har vi udvalgt  
12 typer, hvor alle slags øl kan høre under: 

• Pilsner 
• Wienerøl 
• Münchenerøl 
• Lyse belgiske ales 
• Mørke belgiske ales 
• Hvedeøl 
• Porter og stout 
• Britiske ales 
• Vildgærede øl 
• Barley wine 
• India pale ale 
• Frugtøl 



Pilsnerøl
Lyse undergærende øl er de mest populære øltyper i 
verden med pilsneren som kongen. Den let drikkelige 
pilsner har en beskeden smag af malt, en spinkel 
sødme, en fin krop og minimalt med humle. Men 
pilsnere og andre typer lyse lagerøl kan også være 
maltrige, fede og smøragtige med et potent skud 
aroma og bitterhed fra humlen. Aromaerne er 
malt, korn, hø, græs, kiks, ristet toast, og blomster. 
Toner af lyse frugter kan forekomme. Gruppen af 
lyse lagerøl omfatter også typerne helles bock , 
dortmunder, helles, kellerbier. Det er også i denne 
gruppe, at de alkoholfrie øl ofte befinder sig, fordi de 
efterstræber smagen af pilsner.

Wienerøl
I Danmark er wienerøl bedst kendt under navnet 
’classic’. Märzen og oktoberfestøl er andre 
betegnelser for wienerøl, som dækker over ravrøde 
eller kobberfarvede øl, som er lidt mere runde, let 
drikkelige og søde i forhold til lyse lagerøl, og de 
har rigeligt med smag af let ristet malt og karamel. 
En ren, enkel øl uden den store smag og aroma fra 
humlen andet end en urteagtig tone. En ’tørstslukker’. 



Münchenerøl
Tyskerne og tjekkerne er de største tilhængere af mørke 
lagerøl, som ellers er gået af mode i den internationale 
bryggerverden, også hos de mange danske bryggerier. 
I Tyskland kalder de mørke lagerøl for dunkel eller 
schwarzbier, i Tjekkiet tmavy. De mahognifarvede eller 
mørkebrune øl er ligeså maltrige og med en ligeså rund og 
fin mundfølelse som en lys lager, men de er ofte sødere, 
mere tørre og har aromaer af chokolade, nødder og 
friskbagt brød. Bitterheden er lav. De bock øl, som vi især 
kender fra påskebryg og julebryg, hører også under denne 
kategori. 

Lyse belgiske ales
Øllene er ofte parfumerede og har masser af aromaer 
af eksotiske frugter, citron, appelsin, banan, æble og 
pære. Sødmen er udtalt, og bag sødmen gemmer sig ofte 
en forholdsvis høj procent alkohol. Smagen af malt er 
forsvindende lille. Masser af kulsyre og skum. Bitterheden 
er altid underordnet det samlede udtryk i øllen. Til lyse 
belgiske ales hører bl.a. blonde, saison, tripel, pale ale, de 
stærke gyldne ales, klosterøl og nogle af trappist-øllene.



Mørke belgiske ales
Fyldig alkohol og rig på komplekse frugtige og til tider 
krydrede aromaer. Stor sødme og mild bitterhed. Det 
er søde øl, men i balance. Bitterheden fra humlen 
spiller altid en underordnet rolle. Aromaerne er 
chokolade, svesker, dadler, rosiner, kaffe, lakrids, 
portvin, banan, nelliker og peber. Til de mørke 
belgiske ales kan regnes brune, dubbel, de stærke 
mørke ales, en række klosterøl og flere af trappist-
øllene.

Hvede øl
Den bayerske weissbier/weizen og den belgiske wit 
bier er de to hovedkategorier indenfor hvede øl. Den 
bayerske version er cremet, sød og med aromaer 
af nelliker, banan, vanilje og citrus. En wit bier er 
mere syrlig og sprød end den bayerske søsterøl. 
Aromaerne er koriander, appelsinskal, nelliker, vanilje, 
lime og blomster. Bitterheden fra humlen er meget 
beskeden. Masser af skum og kulsyre. Andre hvede 
øl er kristalweizen , weizenbock, dunkel weissbier, og 
berliner weisse.



Porter og stout
To øltyper, som reelt er vokset sammen. Typen dækker 
over øl i flere grader af smag og kompleksitet. Fra den 
svage porter/stout med mildt ristet malt og spinkle 
aromaer af chokolade, mørke bær, et strejf karamel og 
næsten ingen bitterhed til den stærke porter/stout med 
aromaer af chokolade, kaffe, svesker, nødder, rosiner, 
brombær, kirsebær og portvin plus masser af bitterhed. 
En øltype med en ofte stor og cremet mundfylde. Typen 
kan også være ret sød, ikke mindst den espresso-agtige 
milk stout. 

Britiske ales
Ofte lave i alkohol, lille kulsyre, beskedent skum, men 
elegante i smag og aroma. Smagen af malt og karamel 
er ofte toneangivende. Bitterheden er altid nærværende 
i større eller mindre grad. Aromaer er udover malt og 
karamel typisk nødder, citron, grape, urter, blomster 
og bær. De skotske ales er sødere, mørkere og mindre 
humlede end de engelske ales. Typen dækker over bitter, 
best bitter, brown ale, extra special bitter, pale ale og 
skotsk ale. 



Vildgærede øl
De belgiske gueuze og lambic er de mest kendte typer vildgærede øl. 
Gueuze – en blanding af ung og gammel lambic – er en tør, sur-sød øl med 
aromaer af hestestald, hø, umodne æbler, vanilje og træ. Ingen bitterhed. 
Lambic ligner gueuze, bare mere enkel, rustik og sur. Ofte tilfører bryggere, 
som er inspirerede af gueuze og lambic, øl en kontrolleret ’vildgær’, en 
brettanomyces gær, for at opnå aromaer som i en ægte vildgæret øl.

Barley wine
Denne ’byg vin’ er som navnet antyder en 
stærk øl, typisk 8-12 procent alkohol. Det 
er en lille type sammenlignet med andre 
øltyper, men vigtig. For en barley wine er 
en kompleks øl med masser af aromaer af 
tørre, mørke stenfrugter, bær, sherry og 
karamel. De amerikanske varianter er mere 
bitre, søde og stærke end de engelske. En 
rig maltkarakter, godt med sødme og en 
vinøs og varmende karakter. Old ale og 
strong ale kan minde om barley wine.



 India pale ale
Amerikanerne har i stor stil genopfundet englændernes india pale ale (IPA) 
og de har taget englændernes pale ale med i købet. Tilsætningen af humle 
er omdrejningspunktet. Her søger de humleglade hen. Masser af smag af 
malt, karamelsødme og ikke mindst bitterhed. De parfumerede aromaer, 
som primært stammer fra humlen, er typisk grapefrugt, harpiks, fyrrenåle, 
eksotiske frugter, blomster og citrus. En amerikansk pale ale kan ofte minde 
om en india pale ale med både bitterhed, sødme, krop og aromaer. En IPA 
med ekstra meget af det hele kaldes double india pale ale (DIPA). 

Frugtøl
De belgiske syrligt-søde vildgærede lambic øl 
med kirsebær (kriek) og hindbær (framboise) 
er de mest kendte øl med frugt. Mange andre 
slags frugt er almindelige, fx solbær, fersken 
og blåbær. Andre øltyper end de vildgærede 
øl, fx porter/stout, anvender frugt i krydringen 
af øllet. Bitterhed fra humlen spiller en 
underordnet rolle. Urter, planter og andre af 
naturens smagsgivere anvendes også i øl. 



ØLLETS VERDEN ER BLEVET STØRRE. DET DANSKE ØLUNIVERS 

HAR OPLEVET ET BIG BANG, DER SKABER ØL I NYE FARVER, TYPER 

OG SMAGSRETNINGER. DET KRÆVER FLERE OG NYE ORD. 

DERFOR HAR ØLVERDENEN FÅET ET NYT DANSK ØLSPROG.
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I lommen bagest i denne bog finder du Det Danske Ølsprogs over 110

ord til gode øloplevelser. I bogen finder du hjælp til at bruge ordene, så

du bliver bedre til at spise og drikke med øjnene og smage med både

næse og mund.

Få svar på hvilken smag, duft og udseende forskellige malte, humle-

og gærtyper giver forskellige øl. Læs hvordan du får hele duft- og smags-

oplevelsen ud af din øl. Og få en grundig indføring i, hvordan du benyt-

ter det nye Danske Ølsprog.

Det Danske Ølsprog er blevet til i samarbejde mellem ølnydere og

professionelle i den danske ølverden. Alle har de arbejdet for at give

andre de samme store øloplevelser, som de selv har haft.

God fornøjelse!
Det Danske Ølakademi
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Humle og 
blomster
Humle 
Rose 
Geranium
Hyldeblomst 
Lyng
Parfumeret
Urter
Dild

Korn og malt
Korn og malt 
Grønt græs 
Halm
Brød (nybagt) 
Rugbrød 
Ristet brød 
Karamel
Frisk smør 
Maltbolcher 
Kaffe 
Chokolade 
Lakrids
Kiks
Kandis

Krydderier
Vanilje 
Kanel 
Nelliker 
Allehånde
Kardemomme 
Ingefær 
Koriander
Anis
Porse 
Enebær 
Pebermynte 
Honning 
Muskatnød 
Timian 
Peber 
Kakao
Sirup
Tyggegummi

Nødder      
Hasselnød 
Mandler 
Valnød 
Kokos
Muskatnød

Aroma



Frugt og bær
Kirsebær 
Jordbær 
Hindbær 
Solbær 
Æble 
Pære 
Banan 
Melon 
Ananas 
Fersken 
Abrikos 
Blomme 
Sveske 
Rosin 
Appelsin 
Citron 
Grape 
Lime
Dadler
Brombær
Passionsfrugt

Alkohol
Portvin 
Sherry 
Likør 
Vinøs 
Grappa 
Eddike

Træ og jord
Fyrrenåle 
Tømmer 
Harpiks 
Kælder 
Jord
Røget tjære 
Tjære
Tobak
Stald
Mug
Metallisk
Tovværk

Svovl
Nystrøgne tændstikker 
Kogte majs el. kål
Selleri
Løg 
Læder 
Gummi
Lim
Medicinskab

Aroma



Farve
Hvidgul 
Strågul 
Gylden 
Rødgylden 
Kobberrød 
Rubinrød 
Nøddebrun
Kastaniebrun
Kaffesort 
Kulsort 

Klarhed
Klar 
Uklar
- bundfald
- svæv

Skum
Farve
Hvidt 
Fløde
Café au Lait
Cappucino
Nøddebrun
Konsistens 
Luftigt 
Tæt 
Cremet
Holdbarhed
Kort 
Lang
- blonder

Livlighed
Rolig 
Perlende
- små bobler
- middelstore bobler
- store bobler

Udseende



Smag
Sur 
Sød
Salt (sjælden) 
Bitter

Eftersmag
- kort  bitterhed
- lang bitterhed
- kort sødme
- lang sødme

Fornemmelse
Fylde 
Boblende
Kølende 
Varmende 
Snerpende 
Udtørrende 
Metallisk
Tør
Prikkende
Klæbrig
Letløbende
Munddækkende 
(coatende)

Mundoplevelse



Det

Danske 

Øl-

sprog
EN ORDBOG 

T I L  STØRRE 

ØLOPLEVELSER
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DET DANSKE ØLSPROG er blevet til i

samarbejde mellem en bred gruppe af

ølnydere og professionelle i den danske

ølverden.

Blandt deltagerne er Institut for Føde-

varevidenskab ved Den Kgl. Veterinær og

Landbohøjskole, Danske Ølentusiaster,

Danbrew, brygmestrene Jens Eiken og

Anders Kissmeyer, ølskribent Rolf

Nielsen, GlocalBeer, Bryggeriforeningen

og Det Danske Ølakademi.

"Dette er et meget brugbart arbejde til den fort-
satte udvikling af de positive termer omkring
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