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Brygmester Constantin
fra Bamberg i Tyskland
bærer stolte øltraditioner fra Bayern ind i
Krenkerups bryggeri.

S

ydhavsøerne er rige på godser og herregårde. Næppe nogen landsdel rummer så
mange af dem, og i en variation, som er
vældig stor, både når det gælder alder,
historie, arkitektur osv. Krenkerup Gods nær ved
Sakskøbing er et enormt kompleks, som ud over
selve slottet fra omkring 1534, omfatter ﬂere
store staldbygninger. I en af disse er indrettet et
traktørsted og bryggeri, som producerer 14 forskellige kvalitetsøl, hvoraf ﬂere af dem har vundet priser. En af dem er en helt særlig øl, der
bærer navnet Krenkerup Brewer Secret, og det er
kun brygmester Constantin og ejeren af bryggeriet Patrick Reventlow-Grinling, som kender
opskriften. Krenkerup Gods har siden 2002 været
ejet af Patrick, der er 18. generation. Godset har
aldrig været handlet, siden det blev etableret i
1367. Interessant er det i øvrigt, at det var
Patricks tiptipoldefar Chr. Ditlev Reventlow, som
havde stor del i ophævelsen af Stavnsbåndet i
1788.
Tæt på det lokale
Han driver det i dag som en moderne land- og
skovbrugsvirksomhed omfattende cirka 3.700
hektar, halvdelen med landbrug og resten med
skov.
»Jeg besluttede at åbne bryggeriet i 2007, og
året efter var vores første bryg klar. Tanken bag
var at skabe et initiativ, der kunne forankre os i
lokalsamfundet og skabe en merværdi til godset.
For mange år siden havde vi et mejeri på godset,
hvor lokale hver dag kom forbi og hentede mælk
og is med hjem. Den tradition vil jeg gerne videreføre med bryggeriet, hvor man kan komme
forbi Traktørstedet på bryggeriet med sin egen
indkøbte to-liters specialﬂaske, som kan genopfyldes«.
Det er muligt at få en rundvisning i bryggeriet,
hvor man hører om processerne og om de særlige metoder, der giver øllet dets egenskaber og
karakterer. Rundvisningen på to timer foregår
med op til 40 personer ad gangen, og turen afslører tillige, hvordan et gammelt gods har kunnet
integrere et topmoderne bryggeri i sin daglige
drift. Og selvfølgelig får man også smagt på
udvalgte øl. Besøgscenteret er åbent efter aftale
mandag til fredag. Traktørstedet, som udover øl
også serverer lette frokostretter, har åbent hver
fredag om eftermiddagen – i juni, juli og august
hver dag.
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Krenkerup Gods:
Adresse: Krenkerupvej 33, 4990 Sakskøbing
Se mere på: www.krenkerupbryggeri.dk

Krydstogt til det Vestlige Caribien • 14 dage
JAMAICA • COLUMBIA • PANAMA • COSTA RICA • MEXICO
14 dages eventyr i Caribiens tropeland med frodige øer, maya-kultur, spansk kultur, unik natur
og afslappet stemning. En suveræn rundrejse til det vestlige Caribiens vidunderlige eksotiske
landskab med besøg i 5 tropelande: Jamaica, Columbia, Panama, Costa Rica og Mexico.
Hele 2 dage i hippe Miami inden krydstogtet begynder.

SUPERPRIS
fra kr.

11.998
pr. person i
delt indv. kahyt

Afrejse 2016: 24.11
Prisen inkluderer bl.a.:
Fly København–Miami t/r inkl. skatter/afgifter/transfers • 2 nt. på Dorchester
Hotel, South Beach • 4t sightseeing i Miami • 10 nætters krydstogt med MSC
Divina inkl. helpension, shows, underholdning samt stort udvalg af aktiviteter
• Udflugt til Everglades med skandinavisk talende guide

Kontakt Malene, tlf: 65 65 65 64
cruise@benns.dk

www.benns.dk
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