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Meget tyder på, at man allerede bryggede mjød på honning i Kina mange tusind år før det blev en vikingedrik.
Vikingerne drak mjød med velbehag, og det er da også i de islandske sagaer, man først læser om brugen af
mjød. I middelalderen var mjød-opskrifter i bøger noget mange satte pris på; vi finder dem f.eks.
hos Olaus Magnus i De Nordiske Folks Historie fra 1555 og i Danmarks første kogebog fra 1616. MJØD
fortæller - sikkert til nogens overraskelse - at mjød ikke er øl, men vin. De praktiske gøremål i forbindelse
med brygning og opbevaring forklares grundigt, og honningtypernes betydning for mjødens smag
gennemgås.Desuden bringes en række nye og gamle opskrifter på forskellige typer mjød, f.eks. rabarber-mjød,
mjød med mjødurt, kirsebær-mjød og mjød-savage. Søren Lyshøj er tegner, biavler og brygger. Han har
brygget mjød i de sidste 20 år; først hjemme på køkkenbordet, siden i større mængder på eget bryggeri.
Sammen med sin kone Camilla ejer han Østervang Gaard på Sjælland, hvor han driver biavl, æblemosteri,
bryggeri og kursuscenter. Her holdes bl.a. kurser i mjød og cider-brygning.
Kontakt: Du kan kontakte os på tlf. Bli blant de første som får vite om nye produkter og tilbud ved å
registrere deg på vårt nyhetsbrev. Swienty fremstiller biavlsmateriel og maskiner til biavl til store og små

biavl i hele verden. Vi. Se meget. dk, som vi besvarer inden for 1-2 hverdage. Følg med i hvordan livet
udfolder sig i bigården, beliggende mellem Stae og Vester. Dansk Mjød Viking Blod is Nordic honey wine
with hibiscus and hops added. Kontakt: Du kan kontakte os på tlf. Vi. 8-10 på hverdage) eller på mail:
vinmager@vinmager. dk, som vi besvarer inden for 1-2 hverdage. Dansk Mjød Viking Blod is Nordic honey
wine with hibiscus and hops added. Mjød opskrifter, mjød brygning, billige produkter og hurtig levering.
Min hjemmeside hvor jeg vil fortælle om mine erfaringer med biavl. Mjød opskrifter, mjød brygning, billige
produkter og hurtig levering. Bli blant de første som får vite om nye produkter og tilbud ved å registrere deg
på vårt nyhetsbrev. Dansk Mjød Viking Blod is Nordic honey wine with hibiscus and hops added. Kontakt:
Du kan kontakte os på tlf. Følg med i hvordan livet udfolder sig i bigården, beliggende mellem Stae og
Vester. Se meget. Mjød opskrift, hvordan laver man mjød, mjød køb.

