
BREWING
CERTIFICATE

“ STOCKHOLM SYNDROME  DIPA ”
ANDERS KISSMEYER



LANCERING: August 2017

NAVN: Kissmeyer Stockholm Syndrome  DIPA

KATEGORI: Icons

ØLSTIL: Imperial/Double IPA

MALTE: Pilsner (65 %), Pale Ale (25 %), Pale Munich (6 %), Wheat malt (4 %)  

HUMLER: BITTERHUMLE: Columbus (US), Green Bullet (NZ)

 AROMAHUMLE: Green Bullet (NZ), Simcoe (US), Pacific Gem (NZ),    
 Nelson Sauvin (NZ), Amarillo (US), Citra (US) 

ANDET: Sukker/dextrose

ALK. VOL: 9,5 % BITTERHED, IBU: 100 FARVE, EBC: 20

IDÉ OG BAGGRUND:  
Ideen med Kissmeyer ICONs serien er at brygge en serie øl som en hyldest til de mest ikoniske øl fra mit bag-
katalog. En slags ’Greatest Hits’. Alle øl i serien er brygget første gang i årene 2010-2016, og de repræsenterer 
en bred variation af øl med det til fælles, at de alle er eksempler på et meget personligt og unikt ’twist’ i forhold 
til øltypen. Disse twists er forskellige fra øl til øl, men det overordnede indtryk er, at alle ICON øl er bløde, tilgæn-
gelige og harmoniske. Simpelthen fordi, det er sådan, jeg kan lide mine øl.

Kissmeyer Stockholm Syndrome blev skabt i 2010 i samarbejde med Sigtuna Brygghus lidt uden for Stock-
holm.  Generøst forkælet med de mest frugtige amerikanske og new zealandske humler.
 
UDSEENDE:
Ufiltreret. Dyb Amber-gylden med fyldigt hvidt skum.
 
DUFT:
Masser af frugtig og blomstrende humlearoma med svage noter af malt og alkohol. 

SMAG:
Tør. Meget fyldig, frugtig humlet og intens, men med en blød bitterhed og lang eftersmag.

MUNDFØLELSE:
Meget fyldig, tør i forhold til typen og let varmende.

MADVALG:
Krydret og stærk asiatisk og mexicansk mad, krydret pizza og faste stærke 
oste.

HELHED:
En intens, ekstrem fyldig dobbelt/imperial IPA. Når den lige er brygget har 
den en næsten eksplosiv, frugtig humlearoma, hvor den efter lagring får en 
vinøs og fadagtig kompleksitet. Stor, men overraskende blød og balanceret 
bitterhed, der skaber en faretruende let drikkelighed!


