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Dougal sharp 

Dougal Sharp, grunDarEn aV InnIS & gunn VISar

BRYGGARENS EGET  
EDINBURGH



27nummer 2 • 2011  allt om whisky 

Som 20-åring hade Dougal Sharp 
redan jobbat med allt inom ölbryg-
gande, men såg inte sin framtid i 
branschen. Idag är han ägare och 
bryggmästare på Innis & Gunn – 
företaget som specialiserat sig på ale 
lagrat i whiskyfat. Följ med Dougal 
till hans Edinburgh.
TexT: Bianca Barck foTo: Linus Petterson

Dougal Sharp var 14 år när hans pappa tog över 
ett bryggeri. Där fick han hjälpa till så gott han kunde.

– Jag betalade mina studier genom att jobba där. 
Men jag fick rulla fat och måla, göra sådant som ingen 
annan ville, säger Dougal och skrattar. 

Flera år senare råkade bryggeriet ut för en brand 
och förlorade sin produktionskapacitet. Dougal var 
22 när pappa ringde och frågade om han ville hjälpa ,
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till – på riktigt? Dougal sade ja och därefter tog det 
18 månader att bygga om bryggeriet. Under tiden fick 
han läsa på om ölbryggandets konst – och blev intres-
serad. Det handlade mycket om hur smaker reagerar 
med varandra.

– Jag är en ganska kreativ 
person, men hade pluggat 
vetenskap. Detta var en kom-
bination av de två och jag 
började inse att jag faktiskt gil-
lade det här.

Innis & Gunns ale lansera-
des 2003. Året efter kom ölen 
till Sverige och försäljningen 
gick i taket. Allt om Whisky 
har följt Dougal och Innis & Gunn sedan starten. 
Deras historia är minst sagt annorlunda. 

2002 arbetade Dougal som bryggmästare på 
Caledonian Brewery när William  Grant & Sons ville 
ta fram en whisky med smak av ale. Dougal fick i 
uppdrag att ta fram en maltig skotsk ale och bryg-
geriet fick ekfat från Grant & Sons för att lagra alen i. 
Ekfaten skulle suga åt sig alens egenskaper och föra 
den vidare till whiskyn. Ölen lagrades i 30 dagar innan 
den hälldes ut för att göra plats för whiskyn.

Men, en dag smakade några arbetare i produktionen 
på ölen – tyckte den var utsökt och för god för att för-
bli en restprodukt.

– Jag var skeptisk först men…den var riktigt god. 
Vid en blindprovning fick ölet en nia av alla i panelen. 

Sedan tog det tolv månader att 
få allt klart med förpackning 
och namn, säger Dougal.

Namnet var pappas förslag, 
att använda Dougals och hans 
brors mellannamn. Innis & 
Gunn Oak Aged Beer presen-
terades för världen och succén 
var ett faktum. 

Innis & Gunn är nu Sveriges 
näst största importerade ale. Sedan september förra 
året säljs den på fat i Storbritannien, och de funderar 
nu hur det skulle vara möjligt även i Sverige.

– Det vore att ta vårt märke till en ny nivå. Det 
skulle dessutom innebära något annat än att sitta och 
häva i sig öl – det skulle vara en lite dyrare öl, en 
njutning. Jag vet inte riktigt varför men vår öl tycks 
särskilt tilltala svenskar.

Dougal bor med sin familj strax utanför Edinburgh, 
Skottlands huvudstad. Edinburgh har cirka 450 000 

» Innis & gunn är Sveriges näst största 
importerade ale. Sedan september förra 
året säljs den på fat i Storbritannien, och 
de funderar nu hur det skulle vara  
möjligt även i Sverige.«

,
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invånare och är staden med medeltiden inpå skinnet, 
skotskrutigt mönster i skyltfönstren och säckpipor 
runt hörnet. Här kommer du inte undan historien – 
kullerstenar och gamla stenbyggnader kantar varje 
steg. I söder dominerar Edinburgh Castle på toppen 
av en vulkan, fast tack och lov numera inte aktiv. 
Staden är en av Europas största turistmagneter och 
lockar 13 miljoner besökare om året. Råkar du spat-
sera förbi The Elephant House Cafe eller Nicolson’s 
Cafe kan du få en glimt av Harry Potter-magin. Här 
satt nämligen J. K. Rowling och skrev de berömda 
böckerna.

Vid Edinburghs räcka av huvudgator, The Royal 
Mile, ligger skaldjursrestaurangen Ondine, på George 
IV Bridge. Restaurangen öppnade i september förra 
året och har redan blivit en succé. Enligt Dougal är 
detta den bästa fisk- och skaldjursrestaurangen. De 
har redan vunnit flera priser, bland dem Scottish 
Restaurant Awards 2010 i kategorin bästa skaldjursres-
taurang, samt C.I.S Excellence Award 2010 för årets 
kock. 

Maten kommer in och en minut senare tystnar bords-
sällskapet. Grillad pilgrimsmussla från Isle of Mull med 
chorizo i stort snäckskal ser ut som ett konstverk och 
smälter i munnen. Tempurabläckfisk får någon att bli ,

Missa inte Bow Bar på 
Victoria street.

Innis & gunn oak aged Beer  
Art.nr: 11447, Ale från Storbritannien, Skottland
Flaska, 330 ml, Alkoholhalt: 6,6 %
användning: Serveras vid 10-12°C till smakrik husmanskost.  
Smak: Smakrikt, fruktigt öl med medelstor beska, inslag av 
fat, malt, torkad aprikos, apelsin och honung. 
pris: 19,90 kr

Innis & gunn rum Cask oak aged Beer 
Art.nr 11598, Ale från Storbritannien, Skottland
Flaska, 330 ml, Alkoholhalt: 7,4 %
användning: Serveras vid 10–12°C till rätter av gris-, lamm- 
eller nötkött, eller som sällskapsdryck.
Smak: Smakrik, nyanserad öl med viss sötma, inslag av fat, 
choklad, torkad frukt, vanilj och kryddor.
pris: 21,90 kr

innis & Gunn i sVeriGe
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skaldjursrestaurangen ondine på George iV Bridge öppnade 
så sent som i september förra året men har redan hunnit få 
en mängd utmärkelser – av förståeliga skäl inser man när man 
väl varit där.

rosig om kinderna och tallriken med musslor, krabbklor, 
kräftor, räkor och hummer med het ånga av vårlök och 
kryddor blir droppen. Ett besök till restaurang Ondine 
är helt enkelt ett måste. När vi är på väg att gå inflikar 
chefskocken Roy Brett med ett blygt leende att bläckfis-
ken fångades klockan 04.30 samma morgon. Cheers!

Dougal manar oss vidare till varuhuset Harvey Nichols 
vid St Andrew Square med Forth Floor Bar, plus bras-
serie och restaurang. Här får man en vacker utsikt över 
Edinburgh, havet och Leith – Edinburghs hamnområde. 
Ta en öl i baren med Edinburgh nedanför fötterna. Eller 
testa barens digra cocktail- och champagnelista.

Bow Bar ligger bara några hundra meter från 
Ondine, på Victoria Street. Baren ser ganska liten ut 
med sin blå fasad och bokstäver i guld. Men se till att 
inte gå förbi för här gömmer sig 150 olika single malt 
whiskies och öl i mängder från hela Storbritannien. 
Innanför dörren doftar det lite tjära och varmt trä. 
Taket är rött och hela väggen bakom baren består av 
hyllor med whisky.

Dougal tar en klunk av sin Landlord och säger att 
Bow Bar serverar god öl. Och det gör att lokalinvånar-
na kommer hit, annars är stadsdelen relativt turistig.

– Jag går inte hit så ofta numera när vi har barn, men 
jag älskar den här baren. I mitten av 80-talet var det 
här det största ölstället och vi levererade hit tre dagar 
i veckan. Före Bow Bar kom var det en öl-öken här, 
säger Dougal och skrattar.  recept på nästa sida.

,

,
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INGREDIENSER 
4 x 150 g portionsbitar av havsabborre

100 g sandräkor

40 g kapris

Ärtskott till garnering

Bagarpotatis:

4 stora, skalade potatisar

100 gram finhackad schalottenlök

250 ml reducerad kycklingbuljong

80 g osaltat smör

20 g krossad vitlök

1 kvist timjan

Salt & peppar

INGREDIENSER 
2 kokta humrar (med knäckta klor)

2 kokta krabbor (med knäckta klor)

12 kokta langustiner (spräckta)

4 pilgrimsmusslor (rensade, i halvt skal)

24 muslor (tvättade)

4 rakbladsmusslor

24 små venusmusslor

24 hjärtmusslor

100 g vitlökssmör

250 ml fiskbuljong

80 g finstrimlad chilli

100 g finhackad schalottenlök

100 ml olivolja

BAGARENS HAvSABBoRRE  
(4 pers.)

HET SkAlDjURSTAllRIk  
(4 pers.) 

Koka upp kycklingbuljongen, löken, timjan och vitlök och 

vispa ner smöret. Ställ åt sidan.

Skiva potatisarna tunt. Smöra ungsfast form och bottna 

med ett tunt lager av kycklingbuljongen. Salta och peppra 

och täck med ett lager potatis – gör samma sak igen. 

ugnsbaka i 20 minuter i 180 grader tills de blir gyllenbruna.

pensla havsabborren med smör, salta och peppra. lägg 

ner bitarna med skinnet nedåt i Teflonpanna och stek dem i 2 

minuter. Tillsätt lite mer smör som får skumma till sig och låt 

fisken steka ytterligare 2 minuter. plocka upp fisken och ställ 

in i ugn (180°) i ungefär 4 minuter.

Stek sandräkor och kapris i samma stekpanna.

Servera bagarpotatisen centrerad på tallrik med havsab-

borre ovanpå och häll över kapris- och räksåsen.

Stek alla kokta musslor med köttsidan nedåt i oliv-

olja cirka 2 minuter och krydda väl. vänd dem och 

pensla med vitlökssmör och ställ in i 180-gradig 

ugn under cirka 5–6 minuter.

gör likadant med pilgrimsmusslorna.

Woka schalottenlök och chillistrimlorna några 

minuter och tillsätt sedan alla andra skaldjur. häll 

över fiskbuljong och stek tills alla skal öppnat sig.

Dela upp och arrangera på stora tallrikar och häll 

över stekskyn. Servera med varsin citronklyfta.


