
Så säljer du mer
alkoholfri öl

. ..
..



Hur många alkoholfria öl har du på menyn? Mer än ett? Snyggt!  

Att ha ett är lite som att bara servera en maträtt. Att bara ha ett vin  

på vinlistan. Eller bara ha ett bord i restaurangen. Det blir inte så  

kul för gästerna helt enkelt. 

Allt fler väljer aktivt att dricka alkoholfri öl. I en yngre målgrupp prioriterar 

många en hälsosam livsstil. Nykterhet som trend manifesteras i nyktra 

nattklubbar och AW:s. Kvaliteten och utbudet har också tagit stora steg 

framåt vilket lockar nya gäster. Vi har också de passiva, mer traditionella, 

drivkrafterna som graviditet, en vit månad eller att man kör.

Även om trenden är stark så är kännedomen låg. Det ska vi ändra på.  

Det finns många gäster att vinna och säljmöjligheter att ta vara på.  

Tre enkla steg för att tjäna mer pengar på mindre alkohol är  

synlighet, tillfälle och smak. Vi ska strax gå igenom dessa,  

men först lite hårda fakta om svaga produkter:

• Alkoholfri öl växte med 24 % i Sverige 
under 2017, totalt restaurang, daglig-
varuhandel och Systembolaget. 

• En vanlig missuppfattning är att  
smaken inte är lika god, men 80 % 
av de som smakat alkoholfri öl  
tycker det är gott.

• Nå en yngre, attraktiv målgrupp. 
Alkoholfri öl har en större andel 
konsumenter i åldrarna 18–44 år,  
och fler kvinnor, än öl totalt.

• Carlsberg Sverige är marknadsledare 
med en andel på 50 % på ONT.

(Delfi Alkoholfritt öl 0,0-0,5 vol %, Helår 2017)

 (Delfi Juni YTD 2018) 

(Dryckeskollen 2018, Sifo)

Varför  
alkoholfri öl?

..
..



en stor svag tack

SYNLIGHET

Många gäster är intresserade av alkoholfria alternativ, men de  

behöver ibland hjälp på traven för att hitta rätt. För att uppmuntra 

gästerna är synlighet viktigt. På menyn, i hyllor, på ishinkar och  

på griffeltavlor. Gör det svårt för gästerna att missa helt enkelt.  

Med enkla små skyltar sänker vi tröskeln för de som vill veta mer  

om alkoholfri öl.

Ett gott och brett utbud
Carlsberg erbjuder ett heltäckande sortiment av alkoholfri öl. Redan 

2006 lanserade vi dagens marknadsledare Carlsberg Alcohol Free 

Organic. I takt med att gästernas intresse växer fyller vi på med bredd 

och kvalitet. Både att matcha till maten och njuta av vid baren. Och 

vi hjälper dig förstås att hitta rätt öl för rätt tillfälle.

Sticker

Bucket-skylt



Känn din gäst
.. ..

Bra säljtillfällen för alkoholfri öl:
.. .. .. ..

Som vi nämnde tidigare finns det ett helt gäng med 

drivkrafter bakom ett alkoholfritt val. Drivkrafter som 

vi kan använda till vår fördel. Det finns tillfällen när 

alkoholfritt ligger närmare till hands hos gästerna. 

Varför inte passa på just då?

Nyttiga tider.  
Januari eller efter  

sommaren

Date eller  
familjemiddag

Vardagsmiddag
och lunch

Januari

Tisdag
1 Augusti

Måndag

5

S  h r s ljer du mer  
alkoholfri l på krogen:

I menyn
Alkoholfri öl är också öl. Påminn gästerna  
om ert varierade sortiment genom att skriva 
in dina alkoholfria sorter både i öllistan och  
under övriga alkoholfria drycker.

Upp på tavlan!
Låt alltid minst en alkoholfri öl finnas med på  
griffeltavlan för att påvisa ert breda utbud och 
tipsa om goda alkoholfria alternativ.

Skapa paket
Paketera den alkoholfria ölen och ge samtidigt  
ett mervärde. Erbjud t.ex ”Bebis- på-gång- 
paketet”: 1664 Blanc Sans Alcool + chokladbit  
för xx kr. Eller ”Ta-bilen-hem-menyn”: Carlsberg  
Alcohol Free Organic + chips för xx kr. Ett igen-
kännande leende är genvägen till merförsäljning.

Brunch 
Om ni erbjuder brunch, låt alkoholfri öl ingå i 
priset. Det är den självklara drycken till äggröran 
en lat söndag.

Exponera mera 
Ha en ishink på bardisken med hela utbudet  
av alkoholfri öl för att väcka törsten. Satsa på 
lunchtid och brunch.

Innan  
eller efter  
träningen

..

M ndag 

till fredag

TILLF LLE 



Carlsberg  
Alcohol Free 
Organic

Sveriges mest populära alkoholfria öl. Ut-

märkt sällskapsdryck som går fint till mat 

med extra sälta, pizza eller hamburgare till 

exempel!

Staropramen 
Non Alco

Friska malttoner som snabbt blivit vän med 
det söta, salta och feta i vår svenska hus-
manskost. Den är dessutom klockren till en 
matig sallad.

1664 Blanc 
Sans Alcool

Fruktigt veteöl som passar lättare rätter med fisk och ljust kött. Fransk mat ligger nära till hands. Suverän till asiatiska rätter med hetta (ingefära, citrongräs, chili m.m.).

öl är en
smakhöjare

.. ..
..

SMAK

Öl som måltidsdryck har en självklar plats hos många. 

De beska, aromatiska toner fångar upp smakerna hos  

de flesta maträtter. Öllistan närmar sig vinlistan i om-

fång. Och den medvetne gästen vill gärna ha vägledning. 

R tt l till r tt r tt
Våra ölsorter är fulla med smak. Frågar du oss är de  

det självklara alkoholfria valet för den som bryr sig  

om matupplevelsen. Allra bäst blir det om du  

matchar rätt öl till.

Eriksberg 
Hovmästar-
lager

Ett mångsidigt matöl som känner sig hem-ma nära klassisk husman. Pytt i panna, råbiff, isterband – listan kan göras lång. 

Falcon 
Smakfull  
Alkoholfri

Som namnet antyder så har vi att göra med 
en smakernas mästare. Perfekt på julbord, 
midsommar och andra högtider. Mustiga 
grytor, köttfärssås och grillat är den  
angenäm till. Även till chilihetta!



Falcon Lager
Alkoholfri

Sverige, 0,5 %
Storlek: 330 ml
Back: 24 Pall: 81
Art.nr: 11984
Pris/burk: 7,49 kr
Pris/kolli: 179,76 kr

Karaktär
Mycket ljus färg.
Mycket lätt smak.

Doft & smak
Friska humletoner och 
balanserad beska.

Servering
Passar till salta snacks och 
rätter som bräckt falukorv 
och bratwurst. Även gott 
till lax och torsk eller buffé-
er med  blandade smaker.

Falcon Smakfull 
Alkoholfri

Sverige, 0,5 %
Storlek: 330 ml
Back: 24 Pall: 81
Art.nr: 11986
Pris/burk: 7,49 kr
Pris/kolli: 179,76 kr

Karaktär
Gyllengul färg.
Mycket lätt smak.

Doft & smak
Blommig arom i doften. 
Fyllig karaktär med upp-
friskande, balanserande 
beska.

Servering
Passar till smakrik mat 
med fylliga eller rostade 
smaker från grytor och 
köttfärssås till grillat 
och stekt. Även gott till 
chilihetta.

Carlsberg Alcohol 
Free Organic

Danmark, 0,5 %
Storlek: 330 ml
Back: 24 Pall: 81
Art.nr: 18427
Pris/burk: 8,99 kr
Pris/kolli: 215,76 kr

Karaktär
Mycket ljus färg.
Medellätt smak.

Doft & smak
Doft av bröd, halm och 
honung. Frisk smak med 
ren avslutning och stram 
bitterhet.

Servering
Den balanserade karaktä-
ren gör att den passar till 
mat med många smaker 
eller extra sälta, som pizza 
och hamburgare. God 
sällskapsdryck.

Erdinger Weissbier
Alkoholfrei

Tyskland, 0,4 %
Storlek: 330 ml
Back: 12 Pall: 95
Art.nr: 22263
Pris/flaska: 10,29 kr
Pris/kolli: 123,48 kr

Karaktär
Ljus färg.
Medellätt smak.

Doft & smak
Frisk smak med liten 
beska. Viss sötma i  
eftersmaken.

Servering
Passar perfekt till tyska rät-
ter som surkål, mustig korv 
och salt pretzel. Även god 
till det asiatiska köket.

Eriksberg  
Hovmästarlager

Sverige, 0,5 %
Storlek: 330 ml
Back: 24 Pall: 45
Art.nr: 12824
Pris/burk: 9,99 kr
Pris/kolli: 239,76 kr

Karaktär
Rostad mellanmörk färg.
Fyllig smak.

Doft & smak
Friska humletoner med 
doft och smak av citrus 
och tropisk frukt.  
Viss blommighet. 

Servering
Passar till klassiska hus-
mansrätter som pytt i pan-
na, råbiff eller isterband 
med dillstuvad potatis.

Carlsberg Alcohol 
Free Organic

Staropramen
Non Alco

Sverige, 0,5 %
Storlek: 330 ml
Back: 24 Pall: 45
Art.nr: 15927
Pris/flaska: 9,25 kr
Pris/kolli: 222,00 kr

Karaktär
Mycket ljus färg.
Medellätt smak.

Doft & smak
Doft av bröd, halm och 
honung. Frisk smak med 
ren avslutning och stram 
bitterhet.

Servering
Den balanserade karaktä-
ren gör att den passar till 
mat med många smaker 
eller extra sälta, som pizza 
och hamburgare. God 
sällskapsdryck.

Tjeckien, 0,5 %
Storlek: 330 ml
Back: 24 Pall: 54
Art.nr: 22880
Pris/flaska: 10,65 kr
Pris/kolli: 255,60 kr

Karaktär
Ljus färg.
Medelfyllig smak.

Doft & smak
Doft av brynt smör och 
sommarblommor. Fruktig 
smak med långvarig 
friskhet och beska.

Servering
Friskheten och beskan gör 
att ölen passar till allt det 
söta, salta och feta i den 
svenska husmanskosten. 
Eller som sällskapsdryck.

1664 Blanc  
Sans Alcool

Frankrike, 0,5 %
Storlek: 250 ml
Back: 24 Pall: 60
Art.nr: 17742
Pris/flaska: 9,79 kr 
Pris/kolli: 234,96 kr

Karaktär
Mycket ljus färg.
Mycket lätt smak.

Doft & smak
Doft av citrus, exotisk 
frukt och persika. Intensiv 
citrussmak med mjuk 
bitterhet.

Servering
Passar till det mesta 
från det asiatiska och 
franska köket. Perfekt till 
lätta rätter med ingefära, 
citrongräs, chili – och som 
den är.

Somersby
Non Alco

Alkoholhalt: 0,0 % 
Storlek: 330 ml
Back: 24 Pall: 45
Art.nr: 13583
Pris/flaska: 10,19 kr
Pris/kolli: 244,56 kr

Doft & smak
Intensiv doft av äpple. Söt, 
fruktig smak av äpple och 
alkoholfri 0,0 %. 

Servering
Passar till fördrinken eller 
till maten, servera med lite 
is för maximal smakupp-
levelse.

Backyard Brew 
Apple Cart 

Sverige, 0,0 % 
Storlek: 330 ml
Back: 24 Pall: 50
Art.nr: 16238
Pris/flaska: 10,95 kr
Pris/kolli: 262,80 kr

Karaktär
Mycket ljus färg.
Mycket lätt smak.

Doft & smak
Torr äppelcider med fyllig, 
kryddig och mogen äp-
pelsmak. Toner av humle, 
tallbarr, kardemumma och 
honung.

Servering
Passar bra före maten eller 
till rätter av ljust kött som 
fågel och fläsk.

Xide Kiwi  
Cucumber

Alkoholhalt: 0,0 %
Storlek: 275 ml
Back: 24 Pall: 45
Art.nr: 18073
Pris/flaska: 9,39 kr
Pris/kolli: 225,36 kr

Doft & smak
En uppfriskande RTD med 
fräscha toner av både 
gurka och kiwi.

Servering
Ett perfekt alkoholfritt 
alternativ som dricks  
bäst precis som den är.

Ett smakfullt utbud
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