Pressemeddelelse fra Danske Ølentusiaster

Store Heddinge den 2. februar 2010

Godt øl over hele landet!
Medlemmerne af Danske Ølentusiaster har valgt de 10 kandidater der skal kæmpe om titlen som
Årets danske Ølnyhed 2009. For første gang i 10 år var der et lille fald i antallet af ølnyheder, men
med 604 nye danske øl i 2009 (mod 647 i 2008) var der alligevel mere end rigeligt at vælge
imellem.
Efter nogle år hvor først Fyn førte sig frem med 4 kandidater blandt de 10 der kom med i anden
runde i både 2006 og 2007, og dernæst fantombryggerierne*, med base i København, førte sig
frem med hele 5 kandidater blandt de 10 i 2008, er kandidaterne i 2009 igen jævnt fordelt. Med 3
jyske, 2 fynske, 2 sjællandske og 3 københavnske (fantom) kandidater er der vist ført bevis for at
der bliver brygget godt øl over hele landet.
Stærkt og mørkt øl falder tilsyneladende også i år i ølentusiasternes smag, men det er dog
lykkedes et par bryg med ganske ’almindelige’ alkoholprocenter at komme med blandt de 10
kandidater.
Det er i høj grad de samme bryggeriers øl der år efter år får stemmer nok til at komme med i anden
runde. Hornbeer, som lagde ud i sit første år med at vinde, har 2 øl med blandt de 10, og Mikkeller,
Bryggeriet Djævlebryg og Beer Here har alle haft kandidater med hvert eneste år siden de
begyndte at brygge. Midtfyns Bryghus, som vandt i 2007, er tilbage igen med en kandidat,
Bryggeriet Vestfyen imponerer ved for 7. år i træk at være med i Top 10, og endelig er Thisted
Bryghus for 8. gang med i Top 10.
To nye bryggerier er der dog blevet plads til i år. Det helt nystartede Randers Bryghus er
repræsenteret med det de kalder et ’gøgebryg’, en øl brygget i samarbejde mellem en hel række
håndbryggere – så her kan man vist ikke sige at ’for mange kokke…’, og et af vore få gamle
traditionsrige bryggerier, Bryggeriet S. C. Fuglsang, er for første gang med i Top 10, og det endda
med en øl med kun 5,5 % alkohol.
Første runde af afstemningen om Årets danske Ølnyhed 2009, hvor de 10 kandidater blev valgt,
har været utroligt spændende, og først i de sidste timer inden afstemningen sluttede klokken 24:00
den 31. januar stod det klart hvilke øl der ville komme med i anden runde. Første runde har
samtidigt afgjort hvilket bryggeri der bliver Årets Bryggeri 2009.
Anden runde, som kører hele februar måned, vil uden tvivl blive lige så spændende. Danske
Ølentusiasters lokalafdelinger afholder i løbet af februar ølsmagninger landet over, hvor
medlemmerne får mulighed for at smage og sammenligne de 10 kandidater, og herefter vil det vise
sig om én eller flere skiller sig ud, om vi skal have en klar vinder eller et tæt opløb.
Resultatet af afstemningerne om Årets danske Ølnyhed 2009 og Årets Bryggeri 2009
offentliggøres på Danske Ølentiusiasters Generalforsamling i Odense den 20. marts 2010
*) ’fantombryggeri’ – et bryggeri uden eget brygværk, som selv brygger eller får brygget på andre bryggeriers brygværker.
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Kandidaterne til Årets danske Ølnyhed 2009 i alfabetisk orden:

Øl

Bryggeri

Alkoholprocent

Beer Geek Brunch Weasel

Mikkeller

10,9 %

Black Magic Woman

Hornbeer

11,0 %

Chili Tripel

Midtfyns Bryghus

9,2 %

Early Bird

Bryggeriet S. C. Fuglsang

5,5 %

Fat Cat Red Ale

Beer Here

4,7 %

Happy Hoppy Viking

Hornbeer

9,2 %

Midnight Oil

Randers Bryghus

9,9 %

OriginAle Darwinian IPA

Bryggeriet Djævlebryg

8,5 %

Ronkedor

Thisted Bryghus

8,5 %

Willemoes Jul 2009

Bryggeriet Vestfyen

10,5 %

Baggrundsinformation om Årets danske Ølnyhed:
For at stimulere de danske bryggerier til at sende nye øl på det danske marked har Danske
Ølentusiaster hvert år siden 1999 kåret den bedste nye danske øl.
I løbet af året bliver der opstillet en liste over alle danske ølnyheder, og medlemmerne vælger
herefter, gennem en afstemning lige efter nytår, hvilken øl der skal kåres som Årets danske
Ølnyhed.
Afstemningen foregår i to runder, hvor de 10 øl der får flest stemmer i første runde i januar går
videre til anden runde i februar - herudover danner første runde grundlag for valget af Årets
Bryggeri.

Baggrundsinformation om Danske Ølentusiaster:
Danske Ølentusiaster er uafhængig, landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.
Foreningen har over 9.000 medlemmer fordelt på 53 lokalafdelinger over hele landet. Vi arbejder
for et mangfoldigt udbud af bryggerier, øl og øltyper, oplyser og skaber debat om øl, støtter og
stimulerer håndbrygning og dansk bryggekunst, sikrer øl en respektfuld behandling samt varetager
forbrugernes interesser.
Vi repræsenterer danske ølforbrugere i Forbrugerrådet, i Dansk Retursystems Kontaktudvalg samt
i European Beer Consumers Union (EBCU). Endvidere udgiver vi Danmarks største magasin om
øl, ØLentusiasteN. Læs mere på ale.dk.
Yderligere oplysninger ved henvendelse Danske Ølentusiasters Landsformand
Anne-Mette Meyer Pedersen via landsformand@ale.dk eller på tlf. 61 30 17 62
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Læs mere om Danske Ølentusiaster på http://ale.dk

Direkte link til Årets danske Ølnyhed: http://ale.dk/index.php?id=56

Bryggeriernes egne hjemmesider:
- og bryggeriernes egne oplysninger om deres kandidater til Årets danske Ølnyhed 2009

Beer Here
http://www.beerhere.dk/
http://www.beerhere.dk/beers.aspx
Bryggeriet Djævlebryg
http://www.djaevlebryg.dk/
http://www.djaevlebryg.dk/produkter.php
Bryggeriet S. C. Fuglsang
http://www.fuglsang.dk/
http://www.fuglsang.dk/produkter/early-bird/
Bryggeriet Vestfyen
http://www.bryggerietvestfyen.dk/
http://www.bryggerietvestfyen.dk/nyheder.php?p_id=58
Hornbeer
http://www.hornbeer.dk/
http://www.hornbeer.dk/default.asp?pid=94
http://www.hornbeer.dk/default.asp?pid=97
Midtfyns Bryghus
http://www.midtfyns-bryghus.dk/
http://www.midtfyns-bryghus.dk/sortiment/chilitripel.html
Mikkeller
http://www.mikkeller.dk/
http://www.mikkeller.dk/index.php?id=61&beer_id=78&land=0
Randers Bryghus
http://www.randers-bryghus.dk/
Thisted Bryghus
http://www.thisted-bryghus.dk/
http://www.thisted-bryghus.dk/Default.aspx?ID=8
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