Pressemeddelelse fra Danske Ølentusiaster

Store Heddinge den 3. februar 2009

Fantomerne fra Sjælland tager teten i kampen om at blive Årets danske Ølnyhed 2008
I den 10. årlige afstemning om Årets danske Ølnyhed har de sjællandske bryggerier taget teten.
Ud af de 10 kandidater der er sluppet igennem til afstemningens anden runde er halvdelen fra
sjællandske fantombryggerier (bryggerier uden eget bryganlæg), to fra sjællandske bryggerier med
eget bryganlæg, en enkelt fra Fyn og to fra Jylland.
Sjællandske bryggerier har altid klaret sig godt i afstemningen, men 7 øl i Top 10 i år er meget
imponerende. Der er, som nævnt, hele 5 af de sjællandske fantombryggeriers øl der har vist sig at
falde i ølentusiasternes smag. Mikkeller, der bl.a. brygger i Belgien, har to øl med, Djævlebryg, der
brygger på Brøckhouse, har også to øl med, og Beer Here, der brygger på Herslev og Svaneke,
har én øl med; men også to ’rigtige’ sjællandske bryggerier, Ølfabrikken, som nu er en del af
Gourmetbryggeriet, og det helt nystartede Hornbeer, har hver én øl med.
Ølfabrikken, oprettet i 2004, er i Top 10 for 4. gang, Mikkeller, oprettet 2006, er i Top 10 for 3.
gang, og Djævlebryg, oprettet i december 2006, er i Top 10 for 2. gang, medens Beer Here,
oprettet i 2008 af Christian Skovdahl Andersen der tidligere stod for Ølfabrikken, og Hornbeer,
oprettet i 2008 af Jørgen Fogh Rasmussen, af gode grunde er med for første gang.
Fyn har som nævnt ikke klaret sig helt så godt i år, men meget imponerende er Bryggeriet
Vestfyen, oprettet i 1885, for 6. år i træk med i Top 10.
Jylland er repræsenteret af Raasted, oprettet i 2005 og med i Top 10 for anden gang, med Double
Imperial Stout, og af Hancock, der har rødder tilbage til 1876, med Saaz Brew.
Det er en fornøjelse at se at så mange af de nye mikrobryggerier er i stand til at brygge øl der
falder i danske ølentusiasters smag, men også at traditionelle danske bryggerier stadig har modet
og evnerne til at sende nye spændende øl på markedet.
Det er tilsyneladende først og fremmest kraftige øl der falder i ølentusiasternes smag. Fire stouts,
tre juleøl, en kraftig lager og en øl 'uden for kategori' på hele 17,5 % bliver kun afbalanceret af en
enkelt pale ale på beherskede 5 %. Det bliver spændende at se hvordan den klarer sig i det stærke
selskab.
I det hele taget bliver det spændende at se hvem der løber med titlen som Årets danske Ølnyhed
2008. Det afgøres i løbet af februar 2009 af medlemmerne af foreningen Danske Ølentusiaster
gennem en afstemning.
Resultatet af afstemningerne, der udpeger såvel Årets danske Ølnyhed 2008 som Årets Bryggeri
2008, afsløres på Danske Ølentusiasters Generalforsamling i Odense den 28. marts 2009
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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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 10.000 medlemmer fordelt på mere end 50 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.

Kandidaterne til Årets danske Ølnyhed 2008 i alfabetisk rækkefølge:

ØL

BRYGGERI

ABV (alkohol i volumenprocent)

黑 Black

Mikkeller

17,5 %

Carribean Rumstout

Hornbeer

11,0 %

Double Imperial Stout

Raasted

12,5 %

Gudeløs

Djævlebryg

8,9 %

Jule IPA

Beer Here

7,0 %

Pale Ale

Ølfabrikken

5,0 %

Pride of Nekron

Djævlebryg

11,0 %

Saaz Brew

Hancock

8,1 %

Santa's Little Helper

Mikkeller

11,0 %

Willemoes Jul 2008

Vestfyen

10,5 %
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