
Pressmeddelande den 28 februari 2021

Hembryggartävling hos Hönsinge

Hönsinge Hantwerksbryggeri AB utlyser tävlingen om 
Skånes bästa hembryggda öl. Vinnaren kommer få brygga 
sitt öl i bryggeriet och få in det på hyllorna på Systembolaget.

”-Vi vill ge alla duktiga hembryggare en chans att nå ut med sitt öl till en bredare pub-

lik.” säger Magnus Elmgren Servin, VD och en av grundarna till Hönsinge Hantwerks-

bryggeri.

Hönsinge Hantwerksbryggeri började som ett hobbyprojekt hemma i Magnus kök i 

början av 2012. Hobbyn som spårade ur, fick efter ett tid fortsätta i familjens garage för 

att 2015 flytta till nuvarande lokaler på Jordberga Gods. Idag jobbar Magnus tillsam-

mans med Ulf Bingsgård och Jonas Möller i  bryggeriet. Förra året producerades drygt 

41 000 liter öl vilket var ett rekord.

”-Under åren som vi varit aktiva har vi sett ett ökat intresse för hantverksöl och fler 

brygger eget öl hemma. Det som började som ett kul projekt hemma hos mig är idag 

ett företag, men vi glömmer inte vår hembryggarhistoria”, fortsätter Magnus.

Inlämningen till tävlingen pågår under perioden 1 mars till 30 april. Bedömningen av 

bidragen kommer ske i maj av en jury bestående av representanter från bryggeriet, 

personer med stor ölkunskap och helt vanliga öldrickare. Vinnaren får vara med och 

brygga sitt eget öl i större skala (500-1000 liter) och får det lanserat med egen etikett, 

i det lokala sortimentet på Systembolaget under hösten/vintern. 

Bryggeriet arrangerar sedan ett par år tillbaka ”Hönsinge Bryggskola” för blivande 

hemmabryggare. De håller i ölprovningar, föredrag och bryggerivisningar. Kasserade 

tomflaskor har skänkts  till hembryggare och bryggingredienser erbjuds.

”-Vi vill på olika sätt visa hur roligt det är att brygga öl och stödja hembryggare på 

detta sätt” avslutar Magnus. 

Vinnaren kommer utses under maj månad. 

Kontaktperson:  Magnus Servin. VD, Hönsinge Hantwerksbryggeri AB 0722-400560, 

info@honsinge.se

Länk till tävlingen: honsinge.se/tavling

Pressbild: honsinge.se/press/tavling.jpg

Hönsinge Hantwerksbryggeri brygger och säljer lätt-, folk- och starköl till ett 50-tal lokala res-

tauranger, caféer och livsmedelsbutiker. Bryggeriets öl finns på 13 Systembolag samt i beställn-

ingssortimentet. Bryggeriet arrangerar bryggkurser, föreläsningar, ölprovningar och har gårds-

försäljning av lätt- och folköl. Sen 2015 finns bryggeriet i den gamla smedjan på Jordberga Gods, 

Klagstorp där det produceras drygt 41 000 liter öl per år. Utsågs 2020 till Årets Smakställe av 

Trelleborg Citysamverkan och var nominerade i klassen Årets dryckesproducent 2020 av 

Magasinet Skåne.

www.honsingehantwerksbryggeri.se
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