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ALAFORS. Vilket är 
den godaste ölsorten 
i Ahlafors Bryggeriers 
sortiment?

Frågar du Christer 
Sundberg kommer sva-
ret blixtsnabbt.

– Påskölet smäller 
högst, säger ”Cralle” och 
ler brett.

Idag (läs tisdag) är det pre-
miärsläpp för Ahle Påsköl på 
Systembolaget i Nödinge, 
Kungälv och Bäckebol.

– Vi har producerat cir-
ka 5 000 fl askor och hälften 
av dem är nu levererade. 
Av erfarenhet vet vi att ölet 
kommer att sälja slut, kan-
ske rentav innan påskveckan 
tar sin början, säger Christer 
Sundberg.

Julölet har en betydligt 
längre tradition i Sverige 
jämfört med påskölet, som 
bara har ett tiotal år på nack-
en.

– Påskölet är sprunget ur 
den danska påskbrygden. När 
påskölet gjorde sin entré val-
de vi att hänga på den tren-
den, förklarar Sundberg som 
inte gör någon hemlighet av 
att Ahle Påsköl är hans per-
sonliga favorit.

– Det är vårt matigaste och 
fylligaste öl som vi förfogar 

över i vårt standardsortiment. 
Den passar utmärkt till påsk-
maten, men kan lika gärna 
avnjutas allena framför bra-
san. Påskölet ska inte drickas 
alltför kall, 12-14 grader är 
en lagom temperatur.

Thord Ericsson har tagit 
fram receptet på Ahle Påsköl, 
som Andreas Jacobson nu 
framställt för fjärde året.

– Jag delar ”Cralles” upp-
fattning, det är ett väldigt 
gott öl. Det som särskiljer på-
skölet från julölet är att det är 
mycket mera malt – choklad-
malt. Dessutom är det starka-
re, alkoholen gör att det blir 
fylligare, förklarar Andreas.

Något annat att rappor-
tera från Ahlafors Brygge-
rier?

– Vi befi nner oss just nu i 
en investeringsfas. Nya kom-
bitankar är beställda som 
betyder att vi tredubblar vår 
produktionskapacitet. Det 
kommer också att innebära 
en kvalitetshöjning och för-
hoppningsvis leder det också 
till en sortimentsutökning.

Vad har ni för ölsorter på 
gång?

– Vi förbereder Ahle Som-
marspetz och Ahle Slåtteröl. 
Till hösten ska vi ta fram en 
porter och ska även göra en 
provbrygd på en mörk wiess-
bier. Därutöver är vår lingon-
cider skickad på prov till Sys-
tembolaget, avslutar Christer 
Sundberg.

JONAS ANDERSSON

– Ahle Påsköl 
har anlänt 
Systembolaget

En favorit som säljer slut

Ahle Påsköl smäller högst enligt Christer ”Cralle” Sundberg på 
Ahlafors Bryggerier. Andreas Jacobson (t h) synar årets brygd.

ALAFORS. Karolina Hed-
lund, 22 från Alafors är 
en av tolv fi nalister i SM 
för Unga bagare. 

Hon har förberett sig 
noga och hoppas på att 
kunna behålla fokus 
under hela tävlingen. 

– Visst är det nervöst, 
men jag ska nog lyckas 
lägga upp arbetet på ett 
bra sätt.

Tisdagen den 2 april avgörs 
SM i Unga bagare och bland 
de 12 fi nalisterna hittar vi 
alaforstjejen Karolina Hed-
lund, 22. 

Även i fjol fanns Ale re-
presenterat i tävlingen med 
Carolina Karlsson från Äl-
vängen bland deltagarna. 

Finalen hålls på Ester 
Mosessons gymnasium i 
Göteborg och därefter fl yt-
tas tävlingsprodukterna till 
Nordstan där prisutdelning-
en äger rum. 

Karolina Hedlund inspi-
reras av att få vara kreativ 
i sitt arbete och sätta egen 
prägel på bakverken. 

– Jag har alltid bakat och 
tyckt att det varit roligt. Ef-
ter att ha praktiserat på café 

valde jag att utbilda mig 
inom yrket. Det roligaste är 
att få vara kreativ och testa 
nya grejer. Det fi nns alltid 
något nytt att lära sig och 
smaker att kombinera. 

Drömresan bokad
Det är inte första gången 
hon medverkar i SM för 
Unga bagare. 2012 vann hon 
pris för bästa matbröd och 
just det momentet i tävling-
en känner hon sig säker på, 
liksom brödbullarna. 

– Wienerdegen kan däre-
mot vara lite knepig ibland.  

Hennes styrkor är förmå-
gan att fokusera och arbeta 
effektivt, även när nervosite-
ten gör sig påmind. 

– Det klart att det är andra 
nerver under tävlingen mot 
när jag står själv och övar, 
men jag hoppas att det ska 
gå bra. 

Oavsett hur det går i SM 
har Karolina en rolig vår att 
se fram emot då hon ska för-
verkliga drömmen om Paris.

– Det har varit en dröm-
resa länge. Jag kommer väl 
inte göra något annat än att 
gå runt bland alla franska ca-
féer. 

JOHANNA ROOS

Kreativ bagare. Karolina Hed-
lund från Alafors är för andra 
gången bland finalisterna i SM 
för Unga bagare som avgörs 
tisdagen den 2 april.

– Karolina Hedlund fi nalist
i SM för Unga bagare

Fokuserad bagare
siktar på prispallen

KAROLINA HEDLUND

Ålder: 22

Bor: Alafors

Yrke: Konditor på Ica Maxi 

bageriet i Kungälv

Favoritfi ka: Kanelbulle eller 

wienerbröd

Bakar helst: Tårtor och 

bakverk med chokad

Bästa baktips: ”Måtten blir 

mer exakta om man använ-

der våg”

Aktuell: Som en av tolv 

fi nalister i Unga bagare som 

avgörs den 2 april

Styrka i tävlingen: Effektiv 

och fokuserad
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Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar    Deklarationer    Energideklarationer    Fastighetsförmedling  
  Gåvobrev    Lösöreauktioner     Röjning och städning    Samboavtal    Skatteberäkningar    Testamenten    Äktenskaps-

förord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80    Ytterby 0303-925 00    Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

Håkan 
Axelsson

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Maria 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

Karin 
Sundqvist

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi
som är
Axelssons!

Charmigt hus 
med gott om plats! 

1,5 plans villa med källare! Härligt högt läge med utsikt 
i mysiga Alafors. Fyra sovrum och vardagsrum med 
kakelkamin. Gång- och cykelavstånd till bad, Sjövallen 
och Furulundsparken. Mycket charm som ska ses på 
plats! 140 + 100 kvm. 

Pris 2.290.000:- som utgångspris.
Maila för visning.
Brobacken 6. 

Alafo
rs

Välskött med 
stora utrymmen!

Välkommen till denna otroligt välskötta villa i Lödöse  - 
med promenadavstånd till pendeltåget som tar dig till 
Gbg/Trollhättan! Villan är mycket välskött med bla nyare 
kök och badrum. Inglasat uterum med utsikt mot älv. 
Totalt 222 kvm ger plats för hela familjen. Fristående 
garage. Villan ska ses och upplevas! 115+115 kvm. 

Ring för visning. 

Lödöse

Bekvämt boende 
i ett plan! 

Vill ni också bo bekvämt i en trevlig villa med allt i 

allrum med plats för hela familjen, låga driftskostnader, 
härligt grönområde på baksidan, altan under tak med 
eftermiddag/kvällssol och allt detta på en mycket lättskött 
tomt. Välkommen hit på visning! 106 kvm. 

Lilla
 Edet


