Pressemeddelelse fra Danske Ølentusiaster 1/2

Store Heddinge den 7. januar 2015

FRA 17 TIL OVER 1000 NYE ØL !
Mere end 1000 øl kandiderer til titlen som Årets danske Ølnyhed(er) 2014
Da Danske Ølentusiaster i begyndelsen af år 2000 første gang stemte om Årets danske Ølnyhed
(1999) var der 17 kandidater at vælge imellem. Tilsyneladende fra 9 bryggerier, men da flere af
dem var underlagt det nuværende Carlsberg og Royal Unibrew var der reelt kun 5 bryggerier.
Dette års afstemning, den sekstende i rækken, byder på mere end 1000 danske ølnyheder fra 113
danske bryggerier, en utrolig udvikling over kun 16 år, og en udfordring for foreningens
medlemmer. Dem er der til gengæld hele 9000 af i 2015, i 2000 var ’kun’ 500 medlemmer af
foreningen, som da drømte om 1000, ikke ølnyheder, men medlemmer.
I skrivende stund er der registreret 1055 ølnyheder fra 113 danske bryggerier i løbet af 2014 - et
imponerende antal, som nærmer sig 3 danske ølnyheder hver eneste dag året igennem – og hele
13 nye bryggerier har sendt øl på markedet i 2014.
Ølnyhederne fordeler sig med 452 ølnyheder fra 94 bryggerier på op til 5,9 % ABV og 577
ølnyheder på 6 % ABV og derover fra 94 bryggerier. – (samt 26 øl hvor procenten endnu ikke er
oplyst!). Gennemsnittet i kategorien op til 5,9 % er 4,9 %, og gennemsnittet i kategorien på 6 % og
derover er 8,1 % - hvilket giver et samlet gennemsnit på lige under 6,7 %
Der afholdes to afstemninger fra 19. til 31. januar 2015, én for hver kategori De fem øl der får det
højeste antal stemmer i hver kategori går videre til to afstemninger der løber i februar måned 2015,
og vinderne af hver kategori vil blive kåret som Årets danske Ølnyhed(er).
Med så mange nye øl, synes valget af Årets danske Ølnyhed(er) at være en næsten
uoverkommelig opgave, men med 9.000 medlemmer fordelt over hele landet er alle øl uden tvivl
blevet smagt og vurderet af så mange at ingen øl risikerer at blive overset. Og de fem øl fra hver
kategori der slipper gennem nåleøjet til de endelige afstemninger vil uden tvivl være de der har
gjort størst indtryk. Disse ti bliver i februar smagt og bedømt af foreningens medlemmer ved
utallige medlemsmøder landet over.
Resultatet af afstemningerne, der udpeger Årets danske Ølnyhed(er) 2014, offentliggøres på
Danske Ølentusiasters Generalforsamling i Odense den 21. marts 2015
…listerne over de mere end 1000 nye danske øl kan ses på http://www.ale.dk/index.php?id=9862
Yderligere oplysninger ved henvendelse Danske Ølentusiaster:
Kjeld Vang Lauritsen - kjeld.vang.lauritsen@ale.dk - tlf.: 40 42 21 91
eller
Pressekontakt - Anne-Mette Meyer Pedersen - anne-mette.meyer@ale.dk - tlf. 61 30 17 62
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Baggrundsinformation om Årets danske Ølnyhed(er):
For at stimulere de danske bryggerier til at sende nye øl på det danske marked har Danske
Ølentusiaster hvert år siden 1999 kåret Årets danske Ølnyhed.
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(er) i de to kategorier: øl med ABV (Alcohol By Volume) op til 5,9 % og øl med ABV på 6
% og derover.
Afstemningen foregår i to runder, hvor de 5 øl der får flest stemmer i hver kategori i første runde i
januar går videre til anden runde i februar – vinderne af afstemningerne i anden runde vil blive
kåret som Årets danske Ølnyhed op til 5,9 % & Årets danske Ølnyhed på 6 % og derover.
TIDLIGERE ÅRS VINDERE AF TITLEN SOM ÅRETS DANSKE ØLNYHED(ER)
1999

Ceres Royal All Malt

2000

Ceres Royal Spring

2001

Carlsberg Abbey Ale

2002

Brøckhouse IPA

2003

Refsvindinge Mors Stout

2004

Carlsberg Christmas Ale

2005

Ølfabrikken Porter

2006

Bryggeriet Vestfyen Willemoes Jul 2006

2007

Midtfyns Bryghus Imperial Stout

2008

Hornbeer Caribbean Rumstout

2009

Midtfyns Bryghus Chili Stout

2010

Midtfyns Bryghus Fisherman’s Ale Rough Snuff Håndbryg

2011 op til 5,9 % ABV

Hornbeer Dryhop
Hornbeer The Fundamental Blackhorn

2011 6,0 % ABV og over
2012 op til 5,9 % ABV

Ugly Duck Brewing Co. Simcoe & Chinook IPA

2012 6,0 % ABV og over
2013 op til 5,9 % ABV

Ugly Duck Brewing Co. Imperial Vanilla Coffee Porter
Ugly Duck Brewing Co, Amarillo & Citra IPA

2013 6,0 % ABV og over

Hornbeer Viking Chili Stout

…læs mere på ale.dk
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