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16 
sider om sider!
Norge er i ferd med å bli en sider-nasjon. Norske 
produsenter  stikker av med internasjonale  medaljer 
og utmerkelser, og  alkoholholdige  drikker laget av 
epler, annen frukt og bær er bestselgere på 
 Vinmonopolet og i produ sentenes egne utsalg.

OPPLYSNINGENE i denne oversikten er innhentet av 
organisasjonen Hanen, på vegne av Mat fra Norge, og er 
så nær vi kan komme en komplett oversikt over de sidere 
som lages her hjemme. Du får vite hva drikkene er laget 
av, hvor de kan kjøpes, prisene, kontaktinfo og stort sett 
hva slags mat som passer til. 
Vi tar forbehold om trykkfeil og ufullstendige opplysnin-
ger. Oversikten er sortert på fylke, for å gjøre det lettere å 
legge opp din egen tur til de produsentene du måtte få 
lyst til å besøke.

TEKST PER A. BORGLUND FOTO BJØRN HARRY SCHØNHAUG

>

FLYTENDE GULL: 
Eplesideren fra Skarbø 
gård på Stranda på 
Sunnmøre har en 
gyllen og fin farge.
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TRØNDELAG

INDERØY GÅRDS-
BRYGGERI AS
Kvamshaugan 48, 7670 Inderøy
Trøndelag
Telefon: 91 17 11 91
post@igb.no
igb.no

Eplecider
0,375 l 5,9 % 75,-
Råvarer: Diverse eplesorter, 
gjær
Passer til: Fisk, kylling, pasta, 
salat
Kan kjøpes: Vinmonopolet 
og egen gårdsbutikk

MØRE OG  ROMSDAL

SIDER AS
Sjøvegen 18, 6450 Hjelset
Møre og Romsdal
Telefon: 97 16 96 00
juneaav@gmail.com
sider.as

Sprudlende Nordvest 
Fjordsider
0,75 l 9,5 % 170,-
Råvare: Aroma, Discovery, 
Gravenstein, sidergjær
Passer til: Skalldyr, ost, sjømat, 
dessert, fordrink
Kan kjøpes: Vinmonopolet, 
gårdsutsalg Aure og fra 
egen gård 

SKARBØ GARD
Bygdavegen 335, 6200 Stranda
Møre og Romsdal
Telefon: 90 78 18 81
post@skarbogard.no
skarbogard.no

Petrine 

0,75 l 8 % 160,-
Råvarer: 100 prosent eple av 
den lokale sorten Petrine
Passer til: Frisk og tørr, passer 
godt til ulike retter
Kan kjøpes: På gården
ØKOLOGISK

Skarbø Gravenstein 

0,75 l 8 % 160,-
Råvarer: 100 prosent 
 Gravenstein
Passer til: Aperitiff, fisk, skalldyr 
og krydrede kjøttretter
Kan kjøpes: På gården

Skarbø Prinsar
0,75 l 8 % 160,-
Råvarer: 100 prosent eple av 
tradisjonssorten Prinsar
Passer til: Aperitiff, til tapas, 
fisk og lette kjøttretter
Kan kjøpes: På gården

Skarbø Utvald
0,75 l 8 % 160,-
Råvarer: 100 prosent epler av 
tradisjonssortene Torstein, 
Kaupanger, Filippa, Aroma og 

Signe Tillisch
Passer til: Ikke oppgitt
Kan kjøpes: På gården

VESTLAND

HARDANGER SAFT 
OG SIDERFABRIKK AS
Øvre Lekve 17, 5730 Ulvik
Vestland
Telefon: 90 12 28 35
postmottak@hardangersider.no
hardangersider.no

Hardanger Sider, 
 Kvasshovden 

0,75 l 8 % 150,-
Råvare: Eple
Passer til: Aperitiff, sjømat, lyst 
kjøtt
Kan kjøpes: Vinmonopolet 
og egen gårdsbutikk

Hardanger Sider, 
 Sprudlande
0,75 l 8 % 150,-
Råvare: Eple
Passer til: Aperitiff, lyst kjøtt  
krydret mat
Kan kjøpes: Vinmonopolet og 
egen gårdsbutikk

Hardanger Sider, 
 Tradisjonell 

0,75 l 8 % 155,60
Råvare: Eple
Passer til: Rødt kjøtt
Kan kjøpes: 
 Vinmonopolet og egen 
gårdsbutikk

Hardanger Sider, 
Jonstøl 
0,75 l 8 % 150,-
Råvare: Eple
Passer til: Aperitiff, 
sjømat, lyst kjøtt
Kan kjøpes: 
 Vinmonopolet og egen 
gårdsbutikk

Hardanger 
 Dronningsider
1,5 l 8 % 340,-
Råvare: ikke oppgitt
Passer til: Aperitiff, sjømat
Kan kjøpes: Vinmonopolet 
og egen gårdsbutikk

Humlesider
0,33 l boks 7 % 57,- 
Råvare: Eple, humle
Passer til: Kjøtt
Kan kjøpes: Vinmonopolet og 
egen gårdsbutikk

Sider frå Hardanger, 
Tunheim 

0,33 l boks 6,2 % 57,-
Råvare: Eple
Passer til: Lyst kjøtt, sjømat
Kan kjøpes: Vinmonopolet og 
egen gårdsbutikk

Hardanger sider, 
 Trolltunga 

0,35 l 8 % 75,-
Råvare: Eple
Passer til: Aperitiff, sjømat
Kan kjøpes: Vinmonopolet og 
egen gårdsbutikk

Hardanger sider, 
 Jøkulen 

0,35 l 8 % 75,-
Råvare: Eple
Passer til: Aperitiff, lyst kjøtt
Kan kjøpes: Vinmonopolet og 
egen gårdsbutikk

Hardanger Draum 
0,75 l 9,6 % 200,-
Råvare: Eple og moreller
Passer til: Ørret, laks og ost
Kan kjøpes: Vinmonopolet og 
egen gårdsbutikk

Sider frå 
 Hardanger 

0,37 l 4,7 % 55,-
Råvare: Eple
Passer til: 
Sjømat, lyst 
kjøtt
Kan kjøpes: 
Alle Coop-
butikker og 
egen gårds-
butikk

Hardanger sider, 
 Tradisjonell 
2 l 8 % 250,-
Råvare: Eple
Passer til: Sjømat, lyst kjøtt
Kan kjøpes: Vinmonopolet og 
egen gårdsbutikk

BALHOLM
Villavegen 14, 6899 Balestrand
Vestland
Telefon: 99 49 99 81 
post@balholm.no
balholm.no

Balholm Handverkcider 
med hylleblom 

0,33 l 5 % 55,50
Råvare: Eple, hylleblomst, 
kullsyre
Passer til: Aperitiff, ost, dessert
Kan kjøpes: Ciderhuset i 
 Balestrand

Balholm Prunus 
 Domestica
0,5 l 12,5 % 155,10
Råvare: Plomme (Reine Claude 
d’Oullins, Victoria, Mallard, 
Jubileum, Reeves
Passer til: Aperitiff, ost, dessert
Kan kjøpes: Ciderhuset i 
 Balestrand
Utmerkelser: Sølv i Hanens 
Norges beste eplemost, 
 eplesider og fruktvin.

NORSK EPLESIDER Oversikt 2020

>

Fra 1380
Det var munkene 
som startet med dyrking 
av epler i Norge, og en 
eplehage i Lofthus i 
Hardanger er nevnt i et 
dokument fra 1380. Så i 
dette området kan man 
trygt si at fruktblomstrin-
gen har lange tradisjoner, 
skriver Henry Notaker i 
sitt Appetittleksikon. Det 
ble også funnet spor av 
epler i Osebergskipet 
(som ble gravd ned i år 
834), men dette kan ha 
dreid seg om villepler.
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ULVIK FRUKT & 
CIDERI
Apalvegen 78, 5730 Ulvik
Vestland
Telefon: 91 10 22 15
asbjorn@ulvik.org
hakastadsider.no

Gravenstein – 
 musserande 

0,5 l 4,7 % 100,-
Råvare: 100 prosent eple – 
 Gravenstein 65 % + sider eple-
sorter (bitre sorter) 35 %, 
spontangjæret
Passer til: Fisk, sjømat, lette 
salater, asiatisk mat
Kan kjøpes: Egen butikk, 
utvalgte Coop/Meny i Oslo, 
Bergen og Vestland
Utmerkelser: Hederlig omtale, 
Siderfestivalen i Øystese 2019

Kvitanesen Poesider
0,5 l 7,5% 114,90
Råvare: 100 prosent Discovery-
eple, spontangjæret
Passer til: Aperitiff, forretter, 
hvitt kjøtt, ost, asiatisk mat
Kan kjøpes: Vinmonopolet, 
egen butikk
Utmerkelser: Gull i Norsk 
 Siderfestival 2019 og 2016, sølv 
i Sagardo forum i Spania 2019, 
sølv i Cider of World Frankfurt 
2019, vinner av Siderfestivalen i 
Øystese 2017, finalist i Det 
 Norske Måltid 2016

Hylleblomstsider
0,5 l 7,5 % 124,90
Råvare: 90 % ferdig Graven-
steinsider 7,5% (spontangjæret), 
innblanding av 10 % hylle-
blomster av svarthyll
Passer til: Aperitiff, dessert, 
sjokolade, ost
Kan kjøpes: Vinmonopolet og 
egen butikk
Utmerkelser: Gull i Norsk 
 Siderfestival 2019, vinner og gull 
i Sagardo forum i Spania 2019, 
vinner Siderfestivalen i Øystese 
2018, finalist i Det Norske Måltid 
2017

Hakastad
sider  
 Gravenstein 
7,5% 

0,75  7,5 % 
154,90
Råvare: Ikke 
oppgitt
Passer til: Ikke 
oppgitt
Kan kjøpes: 
Vinmonopolet 
og egen butikk

Gamal 
 Tradisjon Still
0,5 l 6 % 119,90
Råvare: 70 % 
aroma, 30 % gamle 
sorter. Spontan-
gjæret.
Passer til: Aperitiff, 
fisk, skalldyr
Kan kjøpes: 
 Vinmonopolet
Utmerkelser: Sølv 
Cider World Awards, 
Frankfurt 2019

KVESTAD SIDERI AS
Kvestad, 5776 Nå
Vestland
Telefon: 95 99 67 87/91 7072 54
kvestadsideri@gmail.com
kvestadsidero.no

1808 

0,75 l 8,5 % 75,-
Råvarer: Div. eplesorter, gjær
Passer til: Fisk, kylling, pasta, 
salat
Kan kjøpes: Eget gårdsutsalg

EKSPEDISJONEN 
LOFTHUS AS
Tunvoll, 5781 Lofthus 
Vestland
Telefon: 95 26 91 33
fopedal@hotmail.com
ekspedisjonenskjenkestove.com

Skrikjo
0,75 l 7 % 160,-
Råvare: Discovery
Passer til: Aperitiff, nytes alene, 
eller til fisk, kylling, svin og ost, 
gjerne blåmuggost
Kan kjøpes: Ekspedisjonen 
Skjenkestove
Utmerkelser: 3. plass Hardanger 
siderfestival 2019

Opo
0,75 l 7,5 % 160,-
Råvarer: Aroma, Discovery
Passer til: Fisk og skalldyr, salat, 
kylling og ost
Kan kjøpes:   
Ekspedisjonen   
Skjenkestove

Balholm Cider med malt
0,5 l 6 % 74,90
Råvare: Eple, malt
Passer til: Lam, sau, storfe 
og svin
Kan kjøpes: Vinmonopolet og 
Ciderhuset i Balestrand
Utmerkelser: 83 poeng i 
Dagens Næringsliv

Balholm Bjor  Vikingcider
0,5 l 14 % 106,90
Råvare: Eple, honning, mjødurt
Passer til: Aperitiff, ost, dessert
Kan kjøpes: Vinmonopolet og 
Ciderhuset i Balestrand

Balholm Vestland 
 Sprudlande og fruktig 
sider
0,75 l 8 % 154,-
Råvare: Tradisjonelle bordepler 
fra Sogn
Passer til: Aperitiff, lyst kjøtt, svin
Kan kjøpes: Vinmonopolet og 
Ciderhuset i Balestrand
Utmerkelser: Sølv i Hanens 
Norges beste eplemost, 
 eplesider og fruktvin. 

Sognefjord – med bitre 
cidereple 

0,75 l 8 % 164,90
Råvare: Bitre engelske og 
 franske cidereplesorter (70 %) 
og bordepler (30 %) 
Passer til: Storvilt, storfe, lam 
og sau, krabbe
Kan kjøpes: Vinmonopolet og 
Ciderhuset i Balestrand

Balholm Aldin Cider brut
0,75 l 10 % 248,40
Råvare: Miks av bitre ciderepler 
(30 %) og søte bordepler (70 %) 
fra Sogn

Passer til: Aperitiff, fisk, lyst kjøtt
Kan kjøpes: Ciderhuset i 
 Balestrand
Utmerkelser: Trukket frem som 
en av dei20 beste av 700 nye 
produkter i juli 2019 av Dagens 
Næringsliv, med 89 poeng. Sølv i 
Hanens Norges beste eplemost, 
eplesider og fruktvin.

Balholm Handverkcider 
av eple
0,33 l 4,7 og 5 % 55,50
Råvare: Bordepler, kullsyre
Passer til: Fisk, lyst kjøtt, svin
Kan kjøpes: Vinmonopolet og 
Ciderhuset i Balestrand

Balholm Handverkscider 
av pære
0,33 l 4,7 og 5 % 55,50
Råvare: Pære, eple, ingefær og 
kullsyre
Passer til: Ost og lyst kjøtt
Kan kjøpes: Vinmonopolet og 
Ciderhuset i Balestrand

Balholm Handverkcider 
med bær 

0,33 l 5 % 55,50
Råvare: Eple, bringebær, rips, 
rabarbra, humle, kullsyre
Passer til: Skalldyr, fisk, ost
Kan kjøpes: Vinmonopolet og 
Ciderhuset i Balestrand
Utmerkelser: Årets fruktvin 
2018

Balholm Handverkcider, 
økologisk 

0,5 l 6 % 77,90
Råvare: Bitre engelske og 
 franske cidereplesorter (20 %) 
og bordepler (80 %)
Passer til: Lyst kjøtt, fisk, 
 grønnsaker
Kan kjøpes: Vinmonopolet og 
Ciderhuset i Balestrand
Utmerkelser: Finalist Årets sider 
i Det Norske Måltid 2016. 88 
poeng i Dagens Næringsliv
ØKOLOGISK

Balholm Handverkcider 
med humle 

0,5 l 6 % 74,90
Råvare: Eple, humle
Passer til: Lam og sau, storfe, 
svin
Kan kjøpes: Vinmonopolet og 
Ciderhuset i Balestrand
Utmerkelser: Vinner av Årets 
sider i Det Norske Måltid 2016. 
87 poeng av Dagens Næringsliv. 
Sølvmedalje under Cider World 
Frankfurt 2019

SJURAGARDEN
Hardangerfjordvegen 225, 5600 
Nordheimsund
Vestland
Telefon: 99 27 82 12
karin@sjuragarden.no
sjuragarden.no

Discovery
0,75 l 7,5 % 150,-
Råvare: Discovery-eple og gjær
Passer til: Ost, spekemat og 
dessert
Kan kjøpes: På egen gård

Aroma, raud
0,75 l 10 % 150,-
Råvare: Aroma-eple og gjær
Passer til: Alene, uten mat
Kan kjøpes: På egen gård

Aroma, gul
0,75 l 9,5 % 150,-
Råvare: Aroma-eple og gjær
Passer til: Best uten mat
Kan kjøpes: På egen gård

NORSK EPLESIDER Oversikt 2020

>

Flere  festivaler
Norsk Siderfestival 
 arrangeres 3.–5. septem-
ber i Bergen, samtidig 
som Bergen Matfestival. 
Her vil rundt 20 norske 
siderprodusenter by på 
sine produkter, og det 
arrangeres kurs. 

I Øystese arrangeres 
det siderfestival i 
 perioden 2.–4. oktober, 
mens Hardanger Inter-
nasjonale Siderfest i 
Odda er flyttet til 5.–8. 
mai 2021.

Ga steder navn
Stedsnavn som Apalnes i 
Telemark, Abildsø i Aker 
(nå Oslo), Apaldtun på 
Voss og Apold i Hardan-
ger er alle eksempler på 
norrøne boplasser der det 
vokste villepler, som ble 
en naturlig del av kost-
holdet. Alle disse steds-
navnene er fra før 
vikingetiden, og forskere 
mener at Apold er det 
eldste, trolig fra tidlig 
middelalder. (Kilde: Den 
store epleboka)
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NORSK EPLESIDER Oversikt 2020

Bøddel 
0,75 l 9 % 170,-
Råvarer: Gul Gravenstein, 
Aroma, Discovery, Summerred, 
gjær og sukker
Passer til: Svin, kylling, ost
Kan kjøpes: På gården og 
Vinmonopolet
Utmerkelser: Vinner av Det 
Norske Måltid 2019, beste sider.

Humlepung 

0,75 l 7 % 169,-

Råvarer: Discovery, Aroma, 
Summerred
Passer til: Sushi, pinnekjøtt, ost
Kan kjøpes: På gården og 
Vinmonopolet
Utmerkelser: 2. plass Sider-
festivalen i Hardanger, 2018. 
Finalen i Det Norske Måltid 2018, 
beste sider.

ALDE 

Indre Bleie, 5776 Nå
Vestland
Telefon: 48 00 79 66
post@aldesider.no
aldesider.no

Alde
0,75 l 6,9 % 159,-
Råvarer: Summerred, Aroma, 
Gravenstein og Discovery
Passer til: Fisk, kjøtt og ost
Kan kjøpes: Vinmonopolet 
og på gården
Utmerkelser: Norges 
beste sider, Det Norske 
Måltid 2018

Lotherus 

0,75 6,9 % 164,-
Råvarer: Aroma, Discovery, 
Summerred og Gravenstein
Passer til: Ikke oppgitt
Kan kjøpes: Vinmonopolet

SPILDEGARDEN
Nedre Vik 78, 5610 Øystese
Vestland
Telefon: 91 55 98 79/97 11 92 12
ghspilde@gmail.com/jane@
spildegarden.no 
spildegarden.no

Sider frå Spildegarden 
Raud 

0,750/0,375 l 6,5 % 170,-/90,-
Råvarer: Aroma eple, Glen 
Ample bringebær, villgjær
Passer til: Aperitiff, mørk 
 sjokolade m.m.
Kan kjøpes: På gården
Utmerkelser: 1. plass Sider-
festivalen Øystese

Sider frå 
 Hardanger Spilde 
Aroma 

0,750/0,375 l 6,6% 
150,-/80,-
Råvarer: Aroma
Passer til: Lette og 
salte matretter som 
spekemat, pølser, 
pasta og pizza
Kan kjøpes: På 
gården

Sider frå 
 Hardanger 
Spilde 
 Discovery 

0,750/0,375 l 4,7 % 
120,-/70,-
Råvarer: Discovery, 
villgjær

Passer til: Lette matretter, salat, 
svin og kylling
Kan kjøpes: På gården, Coop 
Øystese, Landhandleriene 
Kvamskogen, Mjøsvågen, 
 Evanger

Sider frå Hardanger 
Spilde Aroma 

0,375 4,7% 70,-
Råvarer: Aromaeple, villgjær
Passer til: Reker, fisk og skalldyr
Kan kjøpes: Se Spilde Discovery

Sider frå Hardanger 
Spilde Discovery 

0,750/0,375 l 6,5 % 150,-
Råvarer: Discovery eple, villgjær
Passer til: Aperitiff, lette mat-
retter, salat, brød og kylling
Kan kjøpes: På gården

ALVAVOLL FRUKT & 
SIDERGARD
Opedalsvegen 39, 5781 Lofthus
Vestland
Telefon: 93 83 41 69
harald@alvavoll.no
alvavoll.no

Austavind
0,75 l 6,25 % 165,-
Råvarer: Summerred, Saison 
gjær
Passer til: Sjømat, ost
Kan kjøpes: Egen gårdsbutikk

Munkagard 

0,75 l 6,25 % 165,-
Råvarer: Elstar og Aroma
Passer til: Sjømat, ost
Kan kjøpes: Egen gårdsbutikk

HELLELAND GARD
Hellelandsvegen 141, 5781 
Lofthus
Vestland
Telefon: 90 61 19 05
hellelandgard@gmail.com
hellelandsgard.no

Heldre summerred 

0,75 l 12 % 180,-
Råvarer: Summerred, sidergjær
Passer til: Alt fra havet
Kan kjøpes: På gården

Heldre Discovery og 
Aroma 

0,75 l 9,5 % 165,-
Råvarer: Discovery og Aroma
Passer til: Kjøtt
Kan kjøpes: På gården

STORE NAA 
 SIDERKOMPANI
Store Nå, 5776 Nå
Vestland
Telefon: 41 58 87 96
eirik.aga@live.no

57/2 

0,7 l 8 % 150,-
Råvarer: Aroma, Summerred, 
Discovery
Passer til: Fisk, spekemat, ost
Kan kjøpes: På gården, Bare 
Vestland, Bergen, Bien Basar, 
Bergen

HARDANGERGUTANE
Ullensvangvegen 1525, 5773 
Hovland
Vestland
Telefon: 41 29 40 10
post@hardangergutane.no
hardangergutane.no

Vindpust 
0,75 l 8 % 169,-
Råvarer: Aroma og 
Discovery
Passer til: Sjømat, 
kylling og svin
Kan kjøpes: På gården 
og Vinmonopolet
Utmerkelser: 3. plass i 
NM 2018, sølv i San Sebastian, 
finalist i Det Norske Måltid 2019

Solglimt 

0,75 l 8 % 169,-
Råvarer: Summerred, 
 Gravenstein, Aroma
Passer til: Sjømat, kylling, kjøtt
Kan kjøpes: På gården og 
Vinmonopolet
Utmerkelser: Bronse, San 
Sebastian

Fjellskrent 

0,8 l 75 l 10 % 179,-
Råvarer: Summerred, Discovery, 
solbær
Passer til: Pasta, fete oster, kjøtt
Kan kjøpes: På gården og 
Vinmonopolet

AGA SIDERI
Aga 73, 5776 Nå
Vestland
Telefon: 47 61 37 38
aga.joar@gmail.com
agasideri.no

Lagmann 
sider 

0,75 l 7 % 160,-
Råvarer: 
Discovery, 
Aroma og gjær
Passer til: 
Skalldyr, fisk, 
kylling og 
syrlige grønn-
sakretter
Kan kjøpes: 
På gården og 
Vinmonopolet
Utmerkelser: 
1. plass Sider-
festivalen i 
Hardanger 
2018

>

Gammel drikk
Ingen vet helt sikkert hvor 
lenge det har blitt laget 
eplesider, men i boka Om 
sider kan vi lese at drikken 
var vanlig i landene rundt 
Middelhavet i det første 
århundret etter vår tids-
regning. «800 år senere 
hadde den spredt seg til 
det meste av det euro-
peiske kontinentet, og 
med den normanniske 
erobringen av De britiske 
øyer fikk sideren fotfeste i 
landet som i dag produse-
rer og drikker klart mest 
av den.»

For den syke
Henriette Schønberg 
Erken har denne oppskrif-
ten på eplevand i sin Stor 
kokebok, i kapitlet om 
sykemat: «3 epler, 15 gr. 
sukker, 1 skive citronskal, 
½ l kokende vand. Eplerne 
tørres rene, de hverken 
skrælles eller kjernehu-
sene borttages, skjæres i 
stykker, haves i en mugge, 
tillikemed sukkeret og 
citronskallet; det kokende 
vand heldes over, mug-
gen tildækkes, staar til det 
er koldt, siles og serve-
res.»

Velg ekte vare!
«Det er viktig at du 
 glemmer alt du vet om 
Bulmers og svenskesider. 
Disse har knapt noe med 
den ekte sideren å gjøre. 
Som regel er slik sider 
laget av godt under 
halvparten eplejuice eller 
konsentrat og meste-
parten sukkervann. Den 
kan lages året rundt, og 
det tar ikke mer enn et 
par uker.» (Klar advarsel  
i boka Om sider, som 
minner om at ekte eple-
sider er et sesongprodukt 
som lages av nypresset 
eplejuice som gjæres og 
modnes gjennom  
 vinteren.)
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Fossmoen Eplecider 
med rips 
0,75 l 10 % 100,-
Råvarer: Quinte, Summerred, 
Gravenstein og rips
Passer til: Kjøtt og fisk
Kan kjøpes: På gården

Fossmoen Eplecider 
med bringebær 

0,75 l 10 % 100,-
Råvarer: Quinte, Summerred, 
Gravenstein og bringebær
Passer til: Kjøtt og fisk
Kan kjøpes: På gården

Fossmoen Pærecider 
0,75 l 10 % 100,-
Råvarer: En blanding fra Broket 
Juli, Amanlis, Grev Molkte, 
Dobbel Phillip og noen sorter 
epler
Passer til: Ikke oppgitt
Kan kjøpes: På gården

APAL SIDERI
Sæbøvegen 35, 4130 Hjelmeland
Rogaland
Telefon: 45 43 29 41
danolav@hotmail.com
FB: Apal Sideri

Sølvsider 

0,75 l 6 % 150,-
Råvarer: Aroma og Summerred
Passer til: Fisk og skalldyr
Kan kjøpes: På gården

INNLANDET

BUGARDEN
Gamle Knappumsveg 91, 2270 
Flisa
Innlandet
Telefon: 90 96 48 77
ole.elg@online.no
bu-garden.no

Solør Keeved Brut 
Nature 

0,70 l 11 % 350,-
Råvarer: 100 prosent eple, 
spontangjæret
Passer til: Ikke oppgitt
Kan kjøpes: På gården

Summerred Keeved Brut 
Nature 
0,70 l 11 % 350,-
Råvarer: 100 prosent eple, 
spontangjæret
Passer til: Ikke oppgitt
Kan kjøpes: På gården

Solør Keeved Brut 
Nature 
0,70 l 10 % 350,-
Råvarer: 100 prosent eple, 
spontangjæret
Passer til: Ikke oppgitt
Kan kjøpes: På gården

Gravenstein Keeved Brut 
Nature 

0,70 l 11 % 350,-
Råvarer: 100 prosent eple, 

spontangjæret
Passer til: Ikke oppgitt
Kan kjøpes: På gården

Gravenstein Keeved 
Extra Brut
0,70 l 11 % 350,-
Råvarer: 100 prosent eple, 
spontangjæret
Passer til: Ikke oppgitt
Kan kjøpes: På gården

OSLO

LOVLØS
Øvrefoss 10 i, 0555 Oslo 
Oslo
Telefon: 98 42 44 71
hei@lovlos.no
lovlos.no

Lovløs Original 
0,5 l 6 % 79,90
Råvarer: Eple fra Sognefrukt 
(90 % aroma), britisk cidergjær
Passer til: Svin, ost, hvit fisk
Kan kjøpes: Vinmonopolet

Lovløs Østkyst 
0,33 l 4,7 % 46,-
Råvarer: Div. Epler fra Østlandet 
(Askim), britisk cidergjær
Passer til: Sterk mat, skalldyr 
og fisk
Kan kjøpes: Gulating og enkelte 
dagligvarer

Lovløs Ring 3
0,33 l 6 % 64,90
Råvarer: Epler fra private hager 
i Oslo, britisk cidergjær
Passer til: Ost, skalldyr, lyst kjøtt
Kan kjøpes: Vinmonopolet

SYSE GARD
Apalvegen 104, 5730 Ulvik
Vestland
Telefon: 47 63 03 68/41 64 99 06
sysegard@online.no
sysegard.no

Kjedlar 
0,75 l 9 % 150,-
Råvarer: Gravensten
Passer til: Kjøtt og litt kraftige 
fiskeretter
Kan kjøpes: På gården

Aroma
0,75 l 9 % 150,-
Råvarer: Aroma
Passer til: Som aperitiff, lette 
kjøtt- og fiskeretter, pasta
Kan kjøpes: På gården

HARDING
Fjordavegen 3782, 5777 Grimo 
Vestland
Telefon: 91 31 86 79
janove.nes@kinsarvik.net
hardingsideri.no

Sprudlande harding 

0,75 l 7,5 % 175,- 
Råvarer: 100 prosent Aroma og 
Discovery, tilsatt egen naturgjær
Passer til: Ost, sjokolade, pinne-
kjøtt, skalldyr
Kan kjøpes: På gården og 
Vinmonopolet
ØKOLOGISK

Stille harding 
0,75 l 7,5 % 165,-
Råvarer: 100 prosent Aroma og 
Discovery, tilsatt egen naturgjær
Passer til: Ost, sjokolade, pinne-
kjøtt, skalldyr
Kan kjøpes: På gården og 
 Vinmonopolet
ØKOLOGISK

HORDALAND

ÅKRE AS
Fjordavegen 2012, 5776 Nå
Hordaland
Telefon: 95 85 56 83
post@aakre-gard.no
åkregård.no

EDEL Sider 

0,75 l 6,5 % 155,-
Råvarer: Aroma, Discovery, 
Gravenstein og Summerred 
epler
Passer til: Fisk, lyst kjøtt og svin
Kan kjøpes: På gården og 
Vinmonopolet

EDEL Rosé Sider 
0,75 l 6,5 % 160,-
Råvarer: Aroma, Discovery, 
Gravenstein og Summerred 
epler
Passer til: Aperitiff, skalldyr, fisk
Kan kjøpes: På gården og 
Vinmonopolet

Edel Premium 12 

0,75 l 12 % 214,-
Råvarer: Aroma, Discovery, 
Gravenstein og Summerred 
epler
Passer til: Ost, svin, lam og sau
Kan kjøpes: På gården og 
Vinmonopolet

Edel Issider 

0,375 l 10 % 319,-
Råvarer: Aroma, Discovery, 
Gravenstein og Summerred 
epler
Passer til: Aperitiff, ost, dessert
Kan kjøpes: På gården og 
Vinmonopolet

Eldel sider 4,7 
0,33 l 4,7 % 69,-
Råvarer: Aroma, Discovery, 
Gravenstein og Summerred 
epler
Passer til: Aperitiff, skalldyr, 
fiskesupper, salater
Kan kjøpes: På gården og 
dagligvare

ROGALAND

FOSSMOEN FRUKT
Tengesdalsveien 470, 4387 
Bjerkreim
Rogaland
Telefon: 90 64 23 86
odd.harald.sletteboe@gmail.
com
fossmoenfrukt.no

Fossmoen Eplecider 
0,75 l 10% 100,-
Råvarer: Gravensten, Aroma, 
Rød Torstein og Bramly
Passer til: Fisk og kjøtt
Kan kjøpes: På gården

NORSK EPLESIDER Oversikt 2020
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Knusktørre fakta
Eple (Malus, apal) er en 
planteslekt i rosefamilien. 
Slekta inneholder rundt 
25 arter og finnes i 
Europa, Asia og Amerika. 
Flere av artene og en 
mengde hybrider og 
kulturformer blir dyrket 
som nytteplanter og 
prydplanter. Som frukt 
spises epler ferske eller de 
kan syltes eller stekes. 
Epler brukes som fyll i 
paier og kaker. De kan 
kvernes og presses, og 
saften brukes til eple-
most, sider (eplevin) og 
calvados (eplebrennevin). 
(snl.no)

Viktige sorter
I Norge dyrkes epler for 
salg i de varmeste 
 strøkene på Østlandet, 
Sørlandet og Vestlandet, 
i Trøndelag nesten bare til 
eget bruk og lenger nord 
bare til eget bruk og bare 
på enkelte av de varmeste 
stedene.

Blant de viktigste 
sortene er gravenstein, 
summerred, quinte, James 
Grieve, åkerø, filippa, 
aroma, lobo og Ingrid 
Marie. De grupperes etter 
modningstid og holdbar-
het i sommerepler, høst-
epler og vinterepler. 
Eksempler på eplesorter 
som importeres til Norge 
er Braeburn, Elstar (dyrkes 
også i Norge), Fuji, Golden 
eller Red Delicious, 
Granny Smith, Pink Lady 
og Vista Bella. (snl.no)



FLERE TRÆR: Neste år 
skal den gamle eple-
hagen vekkes til live. 
Kristine Skarbø og Carlos 
Ruiz Rabelo har mottatt 
støtte fra Innovasjon 
Norge til prosjektet.
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SOLHØI CIDER
Professor Birkelands vei 30 c, 
1081 Oslo
Oslo
Telefon: 97 74 60 26
mail@solhoicider.com
solhoicider.com

Flytende solskinn 2018 

0,75 l 7,5 % 179,90
Råvarer: Aroma, Santana og 
prydepler
Passer til: Det meste av lett mat
Kan kjøpes: Vinmonopolet

VIKEN

EGGE GÅRD AS
Baneveien 18, 3400 Lier 
Viken
Telefon: 32 85 12 31
egge@egge.as
eggegard.no

Iseple 
0,375 l 10 % 335,-
Råvarer: 100 
 prosent eple
Passer til: 
 Eple desserter, is, 
sorbeter og 
 kraftige oster
Kan kjøpes: 
Vinmonopolet og 
egen gårdsbutikk
Utmerkelser: 
Norsk Eplefest, 
Pomme d’Or, 
Apfel weltweit 
(Tyskland), Apéritif 
og Norsk drikke

Egge Gård Liersider
0,75 l 11 % 159,90
Råvarer: 100 prosent eple
Passer til: Perfekt som aperitiff 
og lette forretter, salt mat og fisk
Kan kjøpes: Vinmonopolet og 
egen gårdsbutikk
Utmerkelser: Norsk eplefest, 
Pomme d’Or, Apéritif

Egge Gård Rosé 
0,75 l 11 % 169,90
Råvarer: Eple og bringebær
Passer til: Aperitiff, fisk og 
skalldyr
Kan kjøpes: Vinmonopolet og 
egen gårdsbutikk

Egge Gård Ekte Sider 
0,75 l 4,7 % 89,90 (veil.)

Råvarer: Hundre prosent eple
Passer til: Aperitiff og fiskeretter
Kan kjøpes: Utvalgte daglig-
varebutikker

VESTFOLD OG 
 TELEMARK 

NERØ FRUKT OG 
SIDER
Hagenvegen 27, 3683 Notodden
Vestfold og Telemark
Telefon: 95 15 46 55
ocro1@hotmail.no

Vill og villig
0,75 9,5 % 185,-
Råvare: Discovery epler
Passer til: Ost, svin og kylling-
retter
Kan kjøpes: På gården
ØKOLOGISK

Ekte Juxe Sider 

0,75 l 6,5 % 165,-
Råvare: Discovery, Rød Aroma
Passer til: Sjømat, ost
Kan kjøpes: På gården
ØKOLOGISK

LINDHEIM 
 ØLKOMPANI
Tinghaugveien 101, 3810 Gvarv
Vestfold og Telemark
Telefon: 97 69 44 76
post@olkompani.no
olkompani.no

Malus Dolgo 
0,375 l 9 % 150,-
Råvare: Gråpære, Dolgoepler
Passer til: Info mangler
Kan kjøpes: På egen gård

Cider Rosè 

0,375 l 6,5 % 90,-
Råvare: Aroma, Dolgoepler, 
friske bringebær
Passer til: Info mangler
Kan kjøpes: Vinmonopolet og 
eget utsalg

NORDRE BERGAN 
GÅRD
Råstadveien 241, 
3239 Sandefjord
Vestfold og Telemark
Telefon: 90 63 28 15
agn-lund@online.no
alund.no

Rød aroma 

0,7 l 7 % 128,-
Råvare: Rød Aroma eple, 
 Nottingham gjær
Passer til: Perfekt til tapas
Kan kjøpes: På gården
Utmerkelser: 98 poeng i 
 Apéritif

NORSK EPLESIDER Oversikt 2020

>

De lager flytende
gull fra Sunnmøre
Da Kristine Skarbø og Carlos Ruiz Rabelo giftet seg på en fjellgård i 
Spania, fikk de en vinpresse i bryllupsgave. Med den begynte de å 
presse epler og lage sider.
TEKST OG FOTO BJØRN HARRY SCHØNHAUG



SJELDENHET: Dette treet med petrineepler er ett av 
to som Kristine Skarbø og Carlos Ruiz Rabelo kjenner 
til i hele verden.

FORSEGGJORT: 
Etiketten prydes 
av petrinetreet de 
har på gården.

EGET SIDERI: Øverst oppe i bakken over gården ligger produksjonslokalene til 
sideren Kristine og Carlos produserer.
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SPANIA har cava, Italia prosecco og 
Frankrike sin champagne. I Norge har 
vi sider. Dersom man følger noen enkle 
grunnprinsipper, er det ikke så vanskelig 
å lage en god sider. 

– Ta deg god tid. Eplet gjør det meste 
selv. Hvis du ikke stresser eplet, blir det 
et veldig godt produkt, sier Carlos Ruiz 
Rabelo på Skarbø gård på Stranda på 
Sunnmøre.

Der de reine atlanterhavsvindene blå-
ser inn mot et vilt landskap med tusen 
år gammel matjord, ligger Skarbø gård 
rett ved Storfjorden, inngangen til Geir-
angerfjorden. Eplene henter de litt fra 
egen hage, resten får de fra nabogårder. 
Ett av trærne på Skarbø er det noe helt 
spesielt med.

De to eneste
Rett på nedsiden av veien som skiller 
gården fra marka og eplehagen står det 
et stort epletre der de siste blomstene 
snart faller av. På 1800-tallet var det ei 
driftig prestedatter i nabobygda  Norddal. 
Hun het Helene Petrine Hvidt. Hun 
 utviklet eplesorten Petrine, og treet på 
Skarbø gård er ett av kun to gjenværende 
trær som bærer denne sorten. 

– Det er en veldig sjelden eplesort. Vi 
kjenner kun til to trær i hele verden. Vi 
er så heldige at det ene står her hos oss, 
forteller Kristine Skarbø.

Det andre står på en gård litt lenger 
inn i bygda under de bratte fjellene som 
stuper ned i fjorden.

Nå skal folka på Skarbø bevare denne 
sorten så godt de makter. Eplene på 
petrinetreet er gode.

– De er best rett før de modner, sier 
Kristine.

Petrinetreet pryder også etiketten på 
sideren og eplemosten de lager på  gården. 

I år produserte de 200 flasker sider av 
petrineeplene. I tillegg har de produsert 
sider av Summerred og Gravenstein, og 
andre tradisjonssorter som Signe  Tillisch, 
Kaupanger og Transparente blanche. 
Kristine og Carlos liker å ha sider med 
kun én eplesort. En annen sort de bruker 
i produksjonen, er prinsarepler. Det er 
opprinnelig fra Hardanger, men har vært 
dyrket på Stranda i mange år. Sider med 
prinsarepler har nylig blitt tatt inn i til-
leggsutvalget til Vinmonopolet.

Eget sideri
Tilbake til fjellgården i Andalucia i 
 Sør-Spania. Der har Carlos Ruiz Rabelo 
røttene sine, og da de fikk vinpressa i 
bryllupsgave, fant de fort ut at den kunne 
brukes til å presse epler. På gården 
hjemme på Skarbø fant de frem og tørket 
støv av gamle vinballonger Kristines 
 foreldre brukte til å lage vin da Kristine 
var barn. Jo mer de lette, jo flere vin-

ballonger fant de. Så startet de forsiktig 
med å prøve seg frem.

– Alle som smakte, syntes den var god, 
sier Kristine.

De søkte kommunen og fikk løyve til 
å selge sideren fra egen gårdsbutikk. I 
fjor investerte de i et eget sideri på  gården. 
Neste år er planene å bygge opp den 
gamle eplehagen. 

Til prosjektet har de mottatt støtte fra 
Innovasjon Norge. På Skarbø har det 
vært gårdsdrift helt siden vikingtiden. 
Gården er en av de eldste i bygda, og for 
Kristines beste- og oldeforeldre var 
fruktdyrking viktig. De hadde frodige 
frukthager i hellingen ned mot Stor-
fjorden. Da Lars Helge Skarbø, Kristines 
far, tok over, satset han på melkeproduk-
sjon. Det er fortsatt hovedproduksjonen 
på gården. I 2014 flyttet Kristine og Carlos 
hjem og startet med sider. Nå driver de 
gården sammen med Kristines foreldre. 

Det er flere årsaker til at de begynte 
med sider. Først og fremst ønsket de å 
gjøre noe nytt på gården.

– Det er nødvendig å ha noe å leve av 
i framtida. Det er ikke nok med bare 
melk for å få en bærekraftig drift, for-
teller Kristine.

De hadde mange ideer. Begge to er 
glad i god mat og god drikke.

– Det er spennende å foredle videre, 
ikke bare dyrke råvarene, sier Kristine.

I Carlos familie var det tradisjon for 
å lage sin egen vin til husbruk.

– Det var da vi fant ut at her kan vi 
heller lage sider.

Ekteparet begynte i det små. For hvert 
år som gikk, lagde de mer og mer. 

Styres av hjertet
Nå står det fulle tanker med sider som 
gjæres og modnes på sideriet på Skarbø >

Ta deg god tid. Eplet gjør det meste selv. 
Hvis du ikke stresser eplet, blir det et veldig 
godt produkt.

Carlos Ruiz Rabelo

VISJONER: På metallgitteret rundt korken på 
flaskene finner du ordene håp, glød, fryd og 
mot. Det er ord som beskriver verdiene de 

driver etter på gården.
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gård. De største tankene rommer 2500 
liter. For å lage sider må du først og 
fremst ha råvaren, nemlig epler. Disse 
vaskes og kvernes med både stilk og 
 kjerner. Deretter blir de presset så safta 
går ut. Safta helles i tankene der gjærings- 
og modningsprosessen foregår. 

– Jo lenger den står i tankene, jo 
 fyldigere blir smaken, forteller Kristine.

Derfor får den stå i flere måneder uten 
at noe gjøres med den.

– Onkelen min sa at vi ikke skulle 
gjøre for mye med vinen underveis. Vi 
tror det samme gjelder sider. Vi må ikke 
bråke, vi må la den være i ro, sier Carlos.

Etter at drikken er gjæret, filtreres 
den. 

– Vi må bli kvitt gjærcellene. Hvis 
sideren fortsetter å gjære sammen med 
sukkeret i flaska, kan flaska i verste fall 
eksplodere, sier Kristine.

Så skal den tilsettes kullsyre og tappes 
på champagneflasker før den korkes med 
naturkork.

På metallgitteret som festes på 
 korken, står det fire små ord som er 
 viktige for Kristine og Carlos:

Fryd – Glød – Håp – Mot
– Vi vil ha en flaske som er mer enn 

en flaske. Det skal være en opplevelse, 
sier Carlos.

Ordene symboliserer verdier de mener 
er viktige å ha med seg i driften på 
 gården hjemme på Stranda.

– Det er viktig å ha mot til å våge det 
en har tro på, sier Kristine.

Ordene har fått en enda sterkere verdi 
og kraft etter at Kristine fikk kreft i 
 vinter. 

– Den kom som lyn fra klar himmel. 
Samtidig har den gjort at verdiene våre 
er enda viktigere, sier Kristine.

Hun sier de lar seg styre av hjertet i 
større grad enn av fornuften.  

– I korken deler vi dette hjertet med 
alle, sier Kristine.

Naturlig gjær
Om en sider blir tørr eller søt, kommer 

blant annet an på når gjæringsprosessen 
stanses. Jo mer sukker som gjæres, jo 
høyere blir alkoholprosenten. I eplene de 
bruker på Skarbø gård, er det ofte mer 
syre enn sukker. Eplene trenger ikke å 
være helt perfekte når de presses, men 
de bruker ikke nedfallsfrukt. Det er for 
at jordbakterier ikke skal komme i 
 sideren.

– Du kan enten tilsette gjær, eller 
bruke villgjær som er på eplene. Vi gjør 
det siste, sier Kristine.

På epleskallet er det naturlig gjær. Når 
eplene spontangjærer, er det også litt 
mer uforutsigbart hvordan prosessen og 
smaken blir.

– Det er litt spennende, sier Kristine.
I sideren til Kristine og Carlos unngår 

de tilsetningsstoffer og sulfitter. De 
 bruker litt sukker, men ikke mer enn 
nødvendig.

– Da blir det bra for kroppen å drikke, 
sier Kristine.

Epler som er godt modnet, gir en 
annen smak en de som er mindre  modnet.

– Det er mer aroma, mer smak, i godt 
modne epler.

I skallet på godt modne epler er det 
også mer naturlig gjær.

Det er flere faktorer som er avgjø-
rende for om sideren blir tørr eller søt. 
Lar du sideren gjære til alt sukkeret er 
borte, blir den tørrere. Tid og temperatur 
har også mye å si. Høy temperatur gjør 
at gjæringen skjer hurtigere.

Bedre enn vin
Smaken på sideren fra Skarbø gård er 
bredt sammensatt. Den er både fruktig 
og syrlig, og det er mye aroma som gir 
mye til drikkeopplevelsen.

– Smaken er et resultat av klima og 
jordsmonn, sier Kristine. 

Eplesideren fra eventyrlig vakre Sunn-
møre, passer til all slags mat.

– Ulike typer sider, passer til ulike 
typer mat. 

Mange bruker også sideren i mat-
laging, ofte i sauser og supper. Kristine 

mener den tørre egner seg best til fisk og 
skalldyr, mens den søte går godt til kraf-
tig og krydret kjøtt, eller bare til kos. 

– Sideren er like god, kanskje enda 
bedre, enn en flaske med vin, smiler hun.

Skarbø gård
Kristine Skarbø og Carlos Ruiz Rabelo
Bygdavegen 335, 6200 Stranda
Telefon: 90  7818 81 / 90  8204 69
post@skarbogard.no
skarbogard.no

Skarbø gård har et eget gårdsutsalg, men 
i år er det tatt forholdsregler med tanke på 
koronasituasjonen. Kunder kan forhånds-
bestille på nett og plukke opp varer på 
tunet.

Vi vil ha en flaske som er mer enn en flaske. 
Det skal være en opplevelse.

Carlos Ruiz Rabelo

IDYLL: Grønne fjellsider og hvitkledde 
fjelltopper og trange fjorder omkranser 
Skarbø gård på Stranda. Kristine Skarbø og 
Carlos Ruiz Rabelo flyttet hjem og tok over 
i 2014.

Dyre Gård
Dyreveien 151, 1525 Moss
Telefon: 97 75 96 70
anne-lene@dyregaard.no
dyregaard.no

Nå kaster Dyre Gård sør for Moss seg inn i kampen om kundene som vil ha 
 «eplesaft» også med alkohol.
TEKST OG FOTO PER A. BORGLUND

... og fire nyheter fra Viken!

– VÅRT ØNSKE er å være gode på 
epler. Fra før lager vi en rekke alkoholfrie 
drikker basert på epler, vi produserer 
sirup, snacks og bl.a. eplemost. Så når vi 
nå tester ut også markedet for sider, så 
er det med ambisjon om å gjøre det med 
hundre prosent kvalitet, sier eplebonde 
Anne-Lene Bjerketvedt.

Hun tar i mot på en prikkfri gårds-
plass med eget presseri og 35 000 eple-
trær i rette rader. Luking og tynning er 
i gang, om ikke lenge skal det høstes 
 tonnevis av økologiske epler her. Fore-
løpig tyder et vennlig sommerklima og 
et fungerende vanningsanlegg på at det 
skal bli et godt år.

Ost, sjømat og pinnekjøtt!
De fire eplesiderne fra Dyre Gård  lanseres 
på Vinmonopolet og i Horecamarkedet 
nå i august, og det er vinmaker Morten 
L. Nygaard fra Hølen Druer & Vin AS 
som har utviklet drikkene, som er basert 
på eplesortene Santana, Rød Aroma og 
Holsteiner Cox. Alle fire siderne er helt 
klare, uten grums og bunnfall. De for-
skjellige eplesortene gir litt forskjellig 
farge på den ferdige drikken.

De to litt forskjellige 
 Santana-siderne holder begge 
7,5 %, er lagret ti måneder 
på tank og skal passe til 
ostefat, sjømat, pinnekjøtt 
eller rett og slett til en god 
samtale! 

Sideren av Rød aroma 
nøyer seg med 6,5 % under 
beltet, mens sistemann av 
Holsteiner Cox har en 
alkohol styrke på 7,9 %. Alle 
er tilsatt kullsyre, og inn-
holdet av sukker er 11 gram 
per liter.

– Sider av eple har jo lange historiske 
tradisjoner her i landet, og det er moro 
at mange nå prøver seg. Vi vil gjerne 
være med, og ønsker å skille oss ut på en 
positiv måte, sier Anne-Lene Bjerketvedt. 
Hun forteller at det bare er produsert 800 
flasker så langt, og at dette er et prøve og 
feile-år for Dyre Gård. Responsen fra 
markedet vil bestemme hvilke typer sider 
man eventuelt vil satse på.

– Ambisjonen er også i år å holde av 
tanker til eplesaft som skal bli til sider, 
sier hun.

FAVNEN FULL: Anne-Lene 
Bjerketvedt ved Dyre Gård 

utenfor Moss har i år produsert 
sider for første gang, og er spent 
på responsen. Fra før produseres 

det førsteklasses, økologisk 
epledrikke her på gården.

FIRE NYHETER: Siderne fra Dyre Gård 
er økologiske, og tappet på flasker som 
rommer 0,75 liter. Utsalgsprisen på 
 Vinmonopolet er satt til 179 kroner.


