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1. Om Poppels Bryggeri
Poppels Bryggeri är ett litet bryggeri med stor kärlek till hantverket, beläget i Jonsereds klassiska fabriksmiljö. Vi
vill skapa öl med bra smak, som passar bra med mat och som du delar med dina vänner.

ÖL&MAT-EXPERTER

COMMUNITYBYGGARE

BOLAGSBYGGARE

Vår stora passion är öl och mat. För vi älskar öl. Och vi älskar mat. Men vi älskar framförallt kombinationen av
öl och mat, som ger smakupplevelser vi vill dela med dig. Under åren har vi byggt ett stark community kring
Poppels, som består av människor som vill följa det vi gör, prova vår öl, vara våra ölhjältar och till och med bli
delägare. Det ger ett starkt bolag med stor räckvidd och många ambassadörer. Vi har visat att vi kan och vill växa,
ständigt utveckla fler öl, brygga mer öl, hitta nya projekt och marknader, öppna restaurang och få bolaget att öka
i produktion och omsättning. Faktum är att vi sedan start alltid haft tillväxt och lönsamhet, varje år.
För oss är Poppels mer än bara vår arbetsplats, och på samma sätt vill vi vara mer för dig än bara ett ölvarumärke.
Vi värdesätter den relationen vi har med alla ni ölhjältar, kunder, pubar, restauranger, delägare, anställda och alla
andra i vår Poppels-community. Tillsammans med oss kan du utforska hantverksöl på ett enkelt och inspirerande
sätt!
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2. VD-ord
2020 kommer helt klart att vara ett år som går till historieböckerna. Så även för Poppels. Året startade bra med
fullt fokus på att öppna vår restaurang. Försäljningen följde prognoserna och allt tuffade på. Sedan vet vi alla vad
som hände.
Det finns många ögonblick som rispat sig fast på min näthinna. T.ex. de tre dagar när i princip alla kunder backade
på sina beställningar. Eller varför inte när vi skulle installera vår burklina med hjälp av en servicetekniker på
videolänk från Irland! Listan kan göras lång. Tydligast är nog ändå känslan av att som VD kunna vara lugn och inte
fatta överilade beslut tack vare vår stabila kassa. Den gjorde verkligen skillnad!
Vi vågade öppna restaurangen mitt i allt kaos. Vi vågade rekrytera när alla andra permitterade eller avskedade.
Vi kunde fortsätta att utveckla Poppels medan alla andra fokuserade på likviditet och att undvika konkurs.
Samtidigt skapades en ännu starkare känsla av gemenskap på bryggeriet. Att brygga öl låter sig inte göras på
distans. När minsta lilla symptom plötsligt ledde till karantän i hemmet, skapades snabbt luckor i organisationen
på alla möjliga och omöjliga platser. Vi som varit med sedan starten 2013 blev påminda om hur det faktiskt var
då. Roller och ansvar blev återigen suddigare. Betala räkningar, stapla burkar och skotta drav blev det återigen
helt naturligt att göra på en och samma dag. Att vi samtidigt lyckades utveckla öl som vinner massvis med
guldmedaljer, framstår så här i efterhand som på gränsen till overkligt. Overkligt bra känns det också att kunna
konstatera att Poppels står starkare nu än någonsin tidigare. 2020 innebar ekonomiskt både ökad omsättning
och förbättrat resultat.
Om vi nu går in i 2021 med en helt uppdaterad design på våra etiketter, våra fat fyllda med underbar årgångslagrad
stout och galna visioner för fantastisk öl - så är det inte utan att man är väldigt nyfiken på hur detta år skall sluta.
Vad kommer vi att kunna ta med oss in i 2022?

Mats Wahlström, VD
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3. Sammanfattning av året
3.1. 2020 i siffror
Trots ett utmanande år på många sätt, lyckades vi hålla fart i tillväxten och bibehålla, samt öka, vinsten.
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Bidragande orsaker till omsättningsökningen är öppnandet av egen restaurang (+ca 3Mkr i omsättning), samt
en tillväxt på Systembolaget. Totalt växte Poppels med över 15%. Lönsamheten bibehölls och ökade från 2% till
6% i bryggeriverksamheten.
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Trots ett utmanande år där exportarbetet inte nått sina mål på grund av pandemin, lyckades vi ändå säkra upp
distribution i flera nya länder. Detta ger en bra bas för exportarbetet när pandemin är över och våra exportländers
pubar och restauranger öppnar upp igen.
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3.2. Årets främsta höjdpunkter
MÅNGA FANTASTISKA ÖL
Vi släppte flertalet öl som blev riktiga succéer, exempelvis:
Projekt 017 - Barrel Aged Barley Wine sålde slut på minuter samt vann guldmedalj och Best in Show på ölfestival.
Imperial NEIPA, Tropical NEIPA och Behind the Mask har varit väldigt framgångsrika i både försäljning och
kundomdömen. Vi tror att det är öl som banat väg för framtida klassiker och som gett en ny bild av Poppels.
Sour Fruit Ale Strawberry har tagit sig hela vägen upp till försäljningstoppen av Systembolagets snabbast
växande segment, suröl.

VI ÖPPNAR POPPELS ÖL&MAT MITT I UPPTAKTEN AV PANDEMIN
En väldigt speciell upplevelse är att bli krögare mitt i en pandemi. Restaurangen hann ha öppet en kväll innan
vi kastades in i en tid som domineras av ständigt nya restriktioner från Folkhälsomyndigheten. Trots detta har
verksamheten gått bra, och fram tills den andra covidvågen (med stängning kl 20 som följd) var det fullbokat
flera veckor i förväg. Framförallt är restaurangen är ett hjärta som ständigt pumpar ut inspiration och insikter
kring vad som händer när öl och mat möts.

VI SLÅR INOFFICIELLT VÄRLDSREKORD I DIGITAL ÖLPROVNING
I en tid där i princip alla företag tvingas ompröva sina invanda metoder, arbetade vi fram ett digitalt koncept som
blev extremt väl mottaget. Vi och våra delägare, tillsammans med våra kunder, slår världsrekord i ölprovning när
över 2500 deltagande samtidigt provar Poppels öl med matchade snacks.
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3.3. Årets största påverkansfaktorer
COVID
Såklart var effekterna av Covid-19 det dominerande inslaget under året.
Det första som händer är att i princip alla våra ordrar på Pub & Restaurang samt Export dras tillbaka. I Sverige
återvänder momentant försäljningen under sommaren för att sedan försvinna igen under hösten. På Export
återvänder inte försäljningen förrän denna vintern (2021), detta då merparten av våra distributörer ligger
hårt viktade mot just Pub & Restaurang.
Hemmadrickandet ökar under pandemin, och de första månaderna ser vi en ”covideffekt” på
Systembolagsförsäljningen, som håller i sig fram till sommaren då det normaliseras.
Poppels inför tidigt en nollpolicy för symptom, där personal stannar hemma vid minsta symptom. Detta gör
att våren och sommaren blir kämpig ur en produktionssynpunkt, och många anställda gör stora insatser för
att hålla igång ölproduktionen.
Vår egen restaurangen klarar sig bra trots covid fram till november, då andra vågen kommer.
Under hela året gör Poppels starka position på Systembolaget att helheten ändå går åt rätt håll. Stärkta av en
stabil försäljning och allmänt trygg ekonomi, klarar vi oss utan att permitteringar och kan istället nyanställa.

POPPELS ÖL&MAT
Vi öppnar vår restaurang i mars, som med öppningskvällen som undantag inte upplevt en vardag utan
covidrestriktioner. Året gick ändå bra och restaurangen bidrar positivt till omsättningen med ca 3 Mkr.
Restaurangen såg länge ut att bidra positivt även till resultatet, men avslutningen på året med starkt begränsade
öppettider gjorde att vi halkade ner under 0:an under Q4.
Poppels Öl&Mat har varit väldigt uppskattat av både ”foodisar” och ”ölälskare”. Restaurangens koncept, där hela
menyn består av öl och mat-matchningar, är en stor del av framgången. Det är ett mer avancerat koncept än
”burgare & bärs”, vilket många branschkollegor satsat på, samtidigt som det är det mycket mer avslappnat
än ”vita dukar”-upplevelser. Vi har också jobbat intensivt med att få till matchningarna, vilket vi tror är starkt
positivt för varumärket och sätter oss på kartan som en öl&mat-expert.

EGEN BURKLINA
Där vi tidigare jobbat med ett externt företag för att hantera vår burkning, har vi sedan april vår egen burklina.
Detta har påverkat vår lönsamhet väldigt positivt och under 2020 förpackades över 1 000 000 burkar i den nya
linan. Förutom den ekonomiska aspekten har vi också fått större kontroll och leveranssäkerhet.
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4. Årets stämma 2021
Tyvärr blir det även i år en stämma utan möjlighet att umgås och utbyta idéer. Poströstning är det som är melodin
i covid-tider.
Vi är numera en koncern, tillsammans med vårt restaurangbolag. Detta gör att vi får en ny struktur på
årsredovisningen. Det blir också lite svårt att jämföra Poppels före och efter koncernbildningen, men det kommer
bara att bli bättre med tiden allt eftersom vi får fler och fler årsredovisningar i den nya strukturen.
Sist, men inte minst, föreslår valberedningen inval av Gunilla Rittgård i vår styrelse. Gunilla kommer med
erfarenhet i överflöd, från en lång karriär både som VD och i olika styrelseuppdrag.
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5. Året i Öl
BROWN ALE
Brown Ale lanserades för första gången i december 2012 och har fått en
alldeles speciell plats i våra hjärtan. Det var nämligen vår första produkt som
fanns till försäljning på Systembolaget!
Jubileumsutgåvan av Brown Ale släpptes, i begränsad upplaga, på
Systembolaget den 2 januari.

SWEDISH FIKA KÄRLEKSMUMS
På alla hjärtans dag, släpptes Swedish Fika Kärleksmums på Systembolaget.
Det var vårt tredje collab tillsammans med New York-bryggeriet Evil Twin.
Efter tidigare succé med ”baddare” och kanelbulle var det dags för
kärleksmums! Ölet var en Imperial stout med smak av kaffe, vanilj, choklad
och kokos, som släpptes i begränsad upplaga, på Systembolaget den 14:e
februari.

SOUR FRUIT ALE
MANGO PASSION
En suröl med enorma mängder mango och passionsfrukt, vilket ger en
riktigt fräsch upplevelse. Eftersom salt och fet mat kompletterar söta och
sura smaker rekommenderar vi att du provar ölet tillsammans med vår
favoritmatparing: pommes frites och hemlagad mayo!
Sour Fruit Ale - Mango Passion släpptes fredagen den 28 februari i en
begränsad upplaga på Systembolaget.

PROJEKT 017
BARREL AGED BARLEY WINE
Ett exklusivt projektöl som fatlagrats i 8 månader på vinfat (marsala och
muscatel) vilket gett en finstämd och välbalanserad smak. Projekt 17 är ett
fylligt, sött och fruktigt öl som balanseras av en tydlig maltighet. Ölet passar
mycket bra tillsammans med sältan i en bit lagrad ost eller den karamelliserade
toppen på en crème brûlée!
Projekt 017 - Barley Wine släpptes i begränsad upplaga om 3000 flaskor,
fredagen den 13:e mars.
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IMPERIAL NEIPA
En riktig humlebomb: Imperial Neipa – Double Dry Hopped! Ett öl med en
ordentlig humlighet, en fyllig, juicig smak och som passar extra bra till
sötpotatis, skaldjur och friterat. Själva ölstilen, New England IPA, är väldigt
humlig utan att vara så besk och det har vi tagit fasta på när vi bryggde
detta öl – även om vi ökade mängden av allt!
Imperial Neipa – Double Dry Hopped såldes i begränsad upplaga på
Systembolaget, med start fredagen den 24:e april.

SOUR FRUIT ALE
MANGO PASSION
Favorit-i-repris! Sour Fruit Ale - Mango Passion gjorde comeback efter att ha
släppts som tillfällig produkt tidigare under året. I ny förpackning återkom
den som fast produkt onsdagen den 1:e juli!
Detta är ett modernt suröl med tydlig fräschör som innehåller mängder av
mango och passionsfrukt.

INDIA PALE LAGER
Smakmässigt är ölet ett klassiskt lageröl, där vi vridit upp humle och beska
litegrann. Det ger ett öl som passar väldigt bra till mat, speciellt grillat, där
det lyfter smakerna utan att dominera.
India Pale Lager kom som tillfällig produkt på Systembolaget fredagen den
28:e augusti.

GLÖGG SOUR
För andra året i rad kokade vi ihop Glögg Sour tillsammans med
bryggerinissarna på Morgondagens Bryggeri och Friends Brewing Company.
En sötsyrlig öl i ”berliner style”, fullproppad med blåbär, svarta vinbär, körsbär
och glöggkryddor som stjärnanis, pomerans, ingefära, kardemumma, kanel
och nejlika.
Årets Glögg Sour hade premiär som julöl på Systembolaget onsdagen den
4:e november.

8
POPPELS BRYGGERI AB

ADRESS

ADRESS

Org-nummer: 556882-2414
Mail: info@poppels.se

Kanalstråket 5
433 76 Jonsered

Fabriksstråket 11
433 76 Jonsered

SOCIALA MEDIER
@poppelsbryggeri
@poppelsbryggeri

WINTER ALE
En ny klassiker! Den 4:e november släppte vi Winter Ale!
Ölet är en engelsk ale, med tydlig maltighet och balanserade smak. Det är en
ölstil perfekt för säsongens mat under höst och jul, där de rostade tonerna
och den rika smaken passar till ett stort antal rätter på julbordet, likväl som
att avnjutas en stilla natt.
Winter Ale släpptes som julöl på Systembolaget den 4:e november.

VINTERVÄRMARE TVÅTUSENTJUGO
Tredje julölen ut! Den 4:e november släpptes årets version av vår
Vintervärmare, ett mustigt julöl kryddat med kanel, ingefära och
kryddpeppar.
I England har man sedan länge en tradition att under vintern servera lite
starkare öl för att värma upp de frusna gästerna. Det här är en fortsättning
på traditionen med ett kraftigt, mustigt, kryddat och starkt julöl. Doften
präglas av rostad malt samt de kryddor som används.

TROPICAL NEIPA
Tropical Neipa är ett riktigt humligt öl, men har låg beska och en len
munkänsla. Det är ett juicy öl med tropiska toner av ananas, passionsfrukt,
mango och honung. Det här ölet passar lite extra bra med kyckling, kimchi
och rödbetor eller för att avnjutas precis som det är.
Tisdagen den 24:e november hittades Tropical Neipa i det tillfälliga
sortimentet, där det sålde slut på väldigt kort tid.

BEHIND THE MASK
Detta är en Imperial New England IPA, som vi skapade tillsammans
med våra tyska vänner Sudden Death Brewing. Det är en
superhumlig öl, där vi testade den helt nya humlen ”Talus”. Även
om det är väldigt hoppigt är det riktigt smidigt med låg bitterhet!
Vi tillverkade denna öl exklusivt för våra internationella kunder, så tyvärr
kom den inte till svenska Systembolaget.
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6. Försäljning
SYSTEMBOLAGET
I början av covid exploderade billiga lagerprodukter i försäljning, i samband med att gränserna mot Danmark och
Tyskland stängde (en stor del av alkoholen i Sverige privatimporteras). Efter några veckor följde hantverksölen
med i uppgången, vilket höll i sig fram till sommaren. Systembolaget öppnade upp villkoren i det lokala sortimentet,
för att främja småbryggeriers överlevnad. Denna statliga stimulering av småbryggerier var en av anledningarna
till att det lokala sortimentet tidvis ökade med 40% i försäljning och 40 nya bryggerier startades under året.
Detta gjorde dock även att flera av de större hantverksbryggerierna tappade försäljning till de mindre, men
Poppels stod stadigt och lyckades även att växa. Vår stadiga försäljning på Systembolaget är huvudanledningen
till att Poppels klarat sig och mått förhållandevis bra i pandemin.

PUB & RESTAURANG
Försäljningen minskade drastiskt när pandemin slog till och våra kunder blev stående med öl som blev gammal
och ville således inte köpa mer. Framåt sommaren minskade smittan och gästerna återkom, därmed repade sig
även vår försäljning delvis. Under hösten slog covid åter till och försäljningen dök än en gång.
Den låga aktiviteten öppnade dock upp för mer strategiskt arbete, vilket ledde till en ny logistiklösning som gör
att vi numera kan skicka öl till kunder över hela landet. Det är ett stort steg i det långsiktiga arbetet, som gör att
vi inte är begränsade av att behöva träffa våra kunder fysiskt.

DAGLIGVARUHANDELN
Efter nästan tre års försök med folköl utan att nå en större försäljningsvolym, landade vi i slutet av 2020 i beslutet
att säga upp det distributionsavtal vi hade på folkölen och ta över försäljningen själva. Ett nytt sortiment och ny
strategi formulerades för att kunna lanseras under 2021.

EXPORT
I Sverige slog covid hårt mot pubar och restaurang, men utomlands slog det hårdare. I många av våra exportländer
har pubar och restauranger tvingats hålla helt stängt. Således har våra distributörer haft det svårt och det är inte
förrän vintern i år (2021) som vi ser tendenser på att det börjar vända.

KONTRAKTSBRYGGNING
Under året har den bryggning vi utför för andra bryggerier, legat stabilt och varit ett bidrag till ekonomisk stabilitet.
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7. Marknadsföring
ÖL&MAT-EVENT

Redan 2019 bestämde vi att alla våra ölevent skulle innehålla mat i
någon form, som en förstärkning av varumärket och för att skapa mer
intressanta evenemang.
Inför lansering av Swedish Fika - Kärleksmums den 14:e februari så hade
vi smygpremiär av ölet på 5 ställen samtidigt, där kockarna på varje ställe
hade fått laga upp en rätt de tyckte passade till ölet.

GULDMEDALJER

Det hann inte bli så många ölfestivaler innan covid kom, men tidigt på året
fick vi ta emot två guldmedaljer från juryn på Uppsala Beer & Whiskey
Festival 2020.
New England Pale Ale utsågs till festivalens bästa i kategorin ’Ale, Modern’
Sour Fruit Ale - Strawberry Daiquiri tog hem första plats i kategorin
”Övriga.”

LANSERING AV RESTAURANG

I mars var det så äntligen dags för öppnandet av vår restaurang som
vi jobbat mot under så lång tid. Förutom allt det jobb som det innebär
att öppna en restaurang, så var det även ett nytt varumärke som skulle
byggas. Förutsättningarna blev inte som tänkt i och med pandemin, men
i slutändan har vår restaurang varit kronan på verket i vårt arbete med
öl och mat. Restaurangen är en del av Poppels varumärke och vi har
under året sett hur bryggeriet har stärkts av det arbete som skett med
restaurangen.

SVENSKA ÖLFRÄMJANDETS GULDPIN 2020

Vi blev oerhört stolta när vi tilldelades Svenska Ölfrämjandets Guldpin!
Svenska Ölfrämjandet är en medlemsförening för ölälskare över hela
landet, som sedan 1985 varit en allt viktigare del i utvecklandet av den
svenska ölkulturen.
Vår VD Mats: ”Det känns verkligen som en milstolpe för oss att ta emot
denna utmärkelse – och en uppmuntran att fortsätta utöka skaran av
kvalitetsmedvetna ölälskare!”
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OMNÄMNANDEN I PRESS OCH MEDIA

Under året var vi med i flera olika sammanhang, som en resultat av
ett bra genomfört varumärkesarbete, kontinuerlig bearbetning via ex.
pressutskick och sociala medier samt ansträngning för att hålla goda
relationer. Några av de medier som omnämnde oss var:
SVT - På Spåret
TV4 - Nyhetsmorgon
Dagens industri
Göteborgs Posten

DIGITAL ÖLPROVNING

Den 2:e juli höll vi vår digitala öl & snack-provning, en gratis provning
som sändes live via Youtube med möjlighet att chatta och ställa frågor.
Provningen gick ut på att testa fem enklare smakmatchningar, öl &
snacks, som presenterades och diskuterades av Edvin, Sara och Magnus.
Provningen hölls först exklusivt för delägare, både som ett tack till
ägarskaran men också som testpublik. Världsrekordprovningen hölls
med allmänheten och hade över 2500 deltagare - inofficiellt världsrekord!

RESTAURANGEN SOM PLATTFORM

Ett besök på Poppels Öl&Mat kan i det närmaste beskrivas som ”den
ultimata varumärkesupplevelsen”, när du får sitta i en fantastisk lokal
med utsikt över bryggeriet och njuta av smakupplevelser i världsklass.
Under året har eventen varit få och begränsade på grund av pandemin,
men vi har ändå kunnat hålla några event där restaurangen blivit en
mötesplats med våra kunder, samt använda platsen och köket som
verktyg i vår digitala marknadsföring.

JULKALENDER

I december gjorde vi en adventskalender i fyra delar, som skämtsamt
följde vår VD Mats kamp för att skapa julstämning på Poppels. Efter några
misslyckade försök att pynta och anordna luciatåg vände opinionen och
hela Poppels blev julfrälst.
Kalendern blev väldigt populär och många tittade, vilket är ett bra
exempel på att det är relationen med våra ölhjältar (och inte det specifika
innehållet) som är det viktigaste i slutändan.
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8. Produktion
Under 2020 har tre viktiga pusselbitar fallit på plats för att kunna utveckla sortiment, verksamhet och lönsamhet.

EGEN BURKLINA
Där vi tidigare jobbat med ett externt företag, Can Man, för att hantera vår burkning, har vi sedan april vår egen
burklina. Det har påverkat vår lönsamhet väldigt positivt och under 2020 förpackades över 1 000 000 burkar i
den nya linan. Förutom den ekonomiska aspekten har vi också fått större kontroll och leveranssäkerhet.

LILLA BRYGGVERKET
Vårt stora bryggverk producerar mellan 2000 - 4000 liter öl per bryggning, vilket gör att det ibland har varit svårt
att produktutveckla och göra specialöl för restaurangen eller en kund. När vi produktutvecklade tidigare, skedde
det på små 30 liter-bryggverk, där recepten var väldigt svåra att återupprepa i stor skala.
Med vårt nya, lilla, pilotbryggverk kan vi brygga batcher i storleksordningen 200-500 liter, på ett sätt som
går att översätta till det stora bryggverket för produktion. Det har verkligen varit en energiinjektion i vårt
utvecklingsarbete, som bland annat lett till vår nya experimentserie.

NY LAGERYTA
Vi har tagit över ca 800 kvadratmeter lageryta, vilket möjliggjort ett mycket mer effektivt logistikflöde. Som
exempel kan vi numera beställa hela lastbilar med glasflaskor och burkar, vilket sänker kostnaderna och ökar
leveranssäkerheten.
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9. Ny personal
Under året har många nya fantastiska människor anslutit till Poppels. Vi är jätteglada att ha kunnat anställa
istället för att permittera, och under 2020 kom följande personer in:

SIGRID

HANNA

THOMAS

KRISTÓF

Tapp

Ekonomi

Lager

Brygg

MATTIAS

ANDREAS

MOLLY

HÅKAN

Styrelse

Tapp

Marknad

Marknad

JOSEFINA

KARL

Restaurang

Restaurang

Och i somras fick vi även hjälp av:

ANDREAS

RICCARDO

ANDREAS

Tapp

Tapp

Brygg
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10. Restaurang
ÄNTLIGEN!
Efter lång tids väntan kunde vi öppna Poppels Öl&Mat i mars 2020. Det var en lång och lärorik resa, där vi förstod
varför så få restaurangen är duktiga på ölmatchning - det är jättesvårt. Efter mycket utveckling, studiebesök
och provlagning kunde vi till slut stoltsera med en meny där matchningarna stod i centrum, en stor framgång.

COVID BLEV VARDAG
Den första tiden speglades av de covid-restriktioner som kom, skärptes och skärptes ytterligare. Att informera
om handsprit och avstånd blev med tiden vardag för personalen. Vi är stolta över att kunna säga att vi alltid har
följt alla restriktioner till punkt och pricka.

MENY EFTER ÅRSTIDER
Under det första året har ett menykoncept växt fram, där vi jobbar med vår-, sommar-, höst- och vintermeny, där
råvarorna likväl som ölen speglas av årstiden. Det går väl i linje med en önskan om att använda så mycket lokala
råvaror som möjligt och vara noga med vad vi serverar.

SPECIALÖL FÖR RESTAURANGEN
Det lilla pilotbryggverket har gjort att vi ständigt har kunnat brygga upp öl speciellt framtaget för restaurangen,
så att kunderna alltid kan vänta sig något nytt och unikt när de kommer. En viktig del av erbjudandet.

NYA REKRYTERINGAR
I slutet av 2020 anslöt både hovmästare Josefina och utvecklingschef Karl till restaurangen, för att driva
utvecklingen ytterligare ett steg framåt med både event, koncept och nyetablering.
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11. Starten på 2021
Vi har haft en fantastisk start på året ölmässigt med de första releaserna i vårt nya tredelade sortiment:
Core-öl med Tropical IPA och Elderberry Nordic Sour, samt ny collab: Escape the Mothership som vi gjort med
kanadensiska Collective Arts och svenska All-In Brewing. Framåt midsommar kommer även en framtida
klassiker i form av en storflaska med Seven Flower Sour, smaksatt med sju sorters riktiga blommor.
Selection series lanserades med All-into it, som blev oerhört väl mottagen.
Experimental series lanserades med Ruby White Stout, ett öl som det verkligen snackades om och som följs
upp Stolen Apples Sour i början av juni.
Nu jobbar vi intensivt med andra halvåret: Alkoholfritt står högst upp på dagordningen

VI FORTSÄTTER ATT UTVECKLA POPPELS ÖL&MAT
Under början av 2021 har restaurangen börjat med Poppelslådan, en ölmatchad middag för två som förbeställs
och hämtas ut på pick up-points. Tillsammans med den nya uteserveringen kommer det att hjälpa oss under
pandemin. Mer långsiktigt kikar vi på ytterligare restaurangetableringar.

NYA UPPDATERADE ETIKETTER FÖR HELA SORTIMENTET
Under 2021 kommer en uppdaterad design rullas ut på samtliga produkter. Det kommer att hålla varumärket
aktuellt och vi tror det kommer stärka Poppels långsiktigt. Under pandemin har vi också fått möjlighet att visa
att vi är en stark och långsiktig partner för alla våra distributörer. Något som definitivt visar sig i deras intresse
för våra öl, pandemin till trots.
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