
Johan återupplivar gudarnas dryck 

– Mjöd  
smakar mer  
än champagne!
Glöm 70-talets hallelujapartyn där det 
dracks dåligt mjöd och slängdes revben i 
bästa vikingastil. Mjödet, alltid gjort på 
honung, är på väg tillbaka och i Sverige 
är det Johan Pihl som missionerar. 

– Mjöd är mycket smakrikt och det 
finns bevis för att det dracks redan  
2 000 år f. Kr. , men det är troligtvis 
ännu äldre. I Norden slogs det ut av vin 
och öl då sockret blev billigt på 1700-
talet. Låt oss ta tillbaka gudadrycken!

Sjätte Tunnan i Gamla stan i Stockholm 
började i juni 2009 att servera sex olika 
sorters mjöd från Johan Pihl. Den 
blev då ytterligare en restaurang som  

satsar på drycken som väcker allt mer 
nyfikenhet.

Det var för tre år sedan som Johan 
Pihl började resa, utforska och sedan 
importera mjöd från olika länder. Hans 
allra första kund blev Medeltidshotellet 
på Gotland. Hotellägare Beata Wiman 
blir närmast salig då hon får berätta om 
en dryck som tills nu har varit närmast 
okänd.

– Det finns så starka fördomar om 
mjöd, säger hon. Det som verkligen  
överraskar folk när de provsmakar är 
att mjödet inte är någon slags öl. Vi 
har bland annat amerikanska sorter 
som mest kan liknas vid en blandning 
av mousserande vin och cider, lite likt 

champagne. Mjöd är alltså tjusigt!
Beata Wiman beskriver Johan Pihl, 

29 år, som en kunnig, udda och char-
mig person. Den som mött honom kan 
bara hålla med för han är befriande olik 
de ofta kommersiella vinkännarna som 
dyker upp i olika TV-program.

Smak från örter och bär

Johan Pihl är ytterligheternas man. 
Han har en examen i teknisk fysik 
från Uppsala universitet men har också 
hunnit skriva en fantasyroman på 300 
sidor. Då vi träffas kommer han klädd 
i en mycket snygg mörk kostym men 
matchar den med bruna och slitna 
skor.
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“Det unika med mjöd är att det tillverkas enbart av 
honung, jäst och vatten. Däremot kan man smaksätta den 
med örter, bär och liknande.”

– Skorna? Det blev bara så, säger han 
med ett lite snett leende och radar 
upp flaskor där Heidrun, California 
Avocado Blossom, ett Kaliforniskt 
mousserande mjöd (nr 71047-09 i 
Systembolagets beställningssortiment, 
184 kronor flaskan vid köp av hel låda) 
och Honeymoon Nectar, som är gjort 
på vildblomshonung (nr 71505-09, 
174 kronor flaskan vid köp av hel låda) 
tillhör de dyrare.

– Det unika med mjöd är att det 
tillverkas enbart av honung, jäst och 
vatten. Däremot kan man smaksätta 
det med örter, bär eller liknande. Den 
naturliga alkoholhalten, som upp-
kommer genom jäsning, ligger runt  
12-13 %.

Johan Pihl är uppväxt i Edsbyn 
i Hälsingland men bor i Stockholm. 
Entreprenörsandan finns i blodet då 
släkten i generationer har byggt upp, 
och fortfarande driver, det globala för-
packningsföretaget Nefab som har verk-
samhet i ett 40-tal länder och omsätter 
över 2,5 miljarder kronor.

– Det kändes inte som någon 
utmaning att börja jobba i familjeföre-
taget, säger han. Istället var det extra 

roligt att försöka ta tillbaka något som 
gått förlorat, mjödet. Det är ju märk-
ligt att vi i Sverige alltid är så snabba att 
plocka upp nya influenser från andra 
länder. 

– En av de äldsta alkoholhaltiga 
blanddryckerna som hittats kom-
mer från Kina. Den är daterad till år 
7 000 f. Kr. och gjordes på ris, frukt 
och honung. Honung som alltid finns 
i mjöd.

mjöd för alla tillfällen

Beata Wiman på Medeltidshotellet i 
Visby rekommenderar ofta mjöd till 
sina kunder och säger att det finns 
smaker för alla tillfällen. Okryddat 
mjöd passar till förrätter, kött, fisk och 
lamm. Söta och kryddade sorter går 
utmärkt att dricka till exempelvis ost, 
choklad eller som avec. Hon förklarar:

– Vi har Johans söta och stilla 
mjöd som jag brukar likna med en 
russincherry. Det är också superroligt 
med de amerikanska mjöderna som är 
gjorda på honung från apelsin-, salvia- 
och alfalfablommor. 

– Tro nu inte att det mjödet smakar 
apelsin! Nej, istället så smakar det  

faktiskt lika gott som en apelsinblomma 
doftar. Det är mjöd som så att säga 
”doftar i munnen” beroende på vad det 
är gjort av. Det är jättespännande!

Johan Pihl gjorde sin första mjöd-
sats tillsammans med farfar Göran 
i Edsbyn. Idag reser han runt till 
länder där mjöd tillverkas och väljer 
ut de sorter han gillar till sitt företag 
Mjödhamnen.  

– Mjöd är dyrare än andra drycker  
just för att det görs på honung. Mjödet 
försvann från Europa någon gång 
mellan 1500- och 1700-talet då bil-
ligt socker började komma in från 
Karibien. I alla länder, utom Polen, 
gick man då över till att dricka vin och 
öl. Dagens polska mjöd är oftast söta  
dessertdrycker, Jadwiga är det sötaste 
och har lagrats på fat i hela sju år (nr 
71412-09, 201 kronor flaskan vid köp 
av hel låda).

– Det är intressant att forska i 
mjöd. I Danmark har man som exem-
pel hittat ett kärl från bronsåldern 
med rester av en jäst dryck som inne-
hållit honung. Och i Eddan skrivs det 
att Oden och de andra asarna helst 
drack mjöd. Det är en gudadryck! 
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