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Markedssituasjon og markedskanaler for norsk sider og fruktvin  
v/Synne Qvenhild, Hanen 
 
Regelverk , forbud og muligheter v/Bernt Bucher-Johannessen, Hanen  
Om blant annet reklameforbudet, produksjonsbevilling og gårdsutsalg. 
 
Utflukt til Den Gyldne Omvei 
Vi får omvisning og orientering hos Inderøy gårdsbryggeri. Vi spiser også lunsj her. 
Inderøy gårdsbryggeri startet i 2004. da sa Steinar opp jobben sin for å satse på ølbrygging. I 2007 ble 
Inderøy gårdsbryggeri stiftet sammen med bror og bonde Per Morten og bryggeriet ble lagt til Kvam 
østre. I starten var bryggerilokalet på bare 20m² inkludert lager. Det ble brygget i 400l melketanker og 
gjæret i 200l platfat. I dag er både tankene og rommene større, men det er fortsatt en god del manuelt 
arbeid i tråd med deres filosofi om at dette skal være et håndverk. Steinar brygger nå 23 ulike øltyper, 
derav 9 sterkøl. De har vi en liten produksjon av mjød med lokal honning og lager også litt eplemost og 
eplecider av lokale epler. De håper etterhvert å bli selvforsynt med epler. 
 
Ølbryggeren som likte sider v/Ingeborg Lindheim, Lindheim ølkompani 
Lindheim baserer  hovedsakelig sine øl på egen frukt, samt malt og humle fra steder hvor disse dyrkes 
best. De henter inspirasjon fra Belgia og USA når vi brygger. Flere av deres øl blir brygget når frukten 
skal høstes. Derfor har de flere sesongøl som vil variere ettersom frukten varierer fra år til år. Sideren 
deres er laget av ren most av epler som har gjæret på villgjær. De tilsetter altså ikke gjær, men sideren 
spontangjæres på egen gjær som finnes i eplene.  De er gjæret og lagret på ulike eikefat over vinteren, 
og tappes våren etter. 
 
Fruktvin av bringebær – veien til BU pris og finalen i Det Norske Måltid v/ Roy Andersen, 
Bringerbærlandet  Drøbak 
Bringebærlandet ligger rett utenfor Drøbak, en drøy halvtimes kjøring fra Oslo. Her kan du kjøpe 
bringebær som nettopp er plukket, rett fra jordet.  I 2017 startet de produksjon og salg av bringebærvin 
med god hjelp fra sine venner Ingjerd Hanevold og Dag Fossum af Darre. Mottakelsen var 
overveldende, og flaskene forsvant på et blunk. I fjor inngikk de samarbeid med Anika Perisic som har 
utdanning i vin- og spritproduksjon og som til daglig jobber som destillatør på Himkok – baren som er 
kåret til en av verdens beste. Sammen leide de det gamle grisehuset på nabogården som nå er pusset 
opp og gir dem mulighet til å lage både mer vin og flere sorter. 


