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Store Heddinge den 3. januar 2010

604 øl fra 108 bryggerier kandiderer til titlen som Årets danske Ølnyhed 2009
Efter et år der angiveligt bød på en krise i ølsalget skal medlemmerne af Danske Ølentusiaster for
11. år i træk vælge Årets danske Ølnyhed. Antallet af nye danske øl i 2009 giver dog ikke noget
entydigt fingerpeg om en krise. 604 nye danske øl kom på markedet i 2009, fra ikke mindre end
108 bryggerier, og skønt det er lille fald i forhold til de 647 nye danske øl fra 116 bryggerier der
kom på markedet i 2008 er det et endog meget imponerende antal i et så lille land som Danmark,
og en fantastisk udvikling fra de 17 nye danske øl fra 10 bryggerier som kandiderede til titlen i
1999.
Også i år synes valget af Årets danske Ølnyhed altså at være en næsten uoverkommelig opgave,
men med godt 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. Gennem en afstemning i januar udpeger
foreningens medlemmer de 10 øl der har gjort størst indtryk, og disse 10 bliver i februar smagt og
bedømt af foreningens medlemmer, og gennem afstemningens anden runde bliver Årets danske
Ølnyhed 2009 så valgt.
Tidligere års afstemninger har vist at forholdsvis stærke øl især er faldet i medlemmernes smag,
men med et så stærkt felt af nye danske øl med lavere alkoholprocenter som 2009 har budt på er
der ingen tvivl om at en del af disse vil blande sig i kampen om at blive Årets danske Ølnyhed
2009. Det bliver næppe én af de to nye maltøl på kun 1,8 % der løber af med sejren, men med
næsten 300 øl under 6 % er der rigeligt af mulige kandidater til titlen blandt de knapt så
alkoholstærke. Opløbet bliver helt sikkert meget tæt, måske endda med ganske få stemmers
forskel på vinderen og nummer 2, og med 604 øl at vælge imellem er det fuldstændigt umuligt at
forudsige hvilke øl der vil komme med i anden runde.
Gennemsnitligt har hvert af de 108 bryggerier sendt mellem 5 og 6 nye øl på markedet i 2009,
hvilket fuldstændigt svarer til det gennemsnitlige antal i 2008, og som i 2008 er spredningen stor,
fra én ny øl til 38 nye øl, og igen er nogle af de mindre bryggerier bedst repræsenteret. Den
gennemsnitlige alkoholprocent ligger på 6,5 % - meget tæt på de 6,6 % den lå på i 2008.
Resultatet af afstemningerne, der udpeger såvel Årets danske Ølnyhed 2009 som Årets Bryggeri
2009, afsløres på Danske Ølentusiasters Generalforsamling i Odense den 20. marts 2010
Yderligere oplysninger ved henvendelse Danske Ølentusiasters Landsformand
Anne-Mette Meyer Pedersen via landsformand@ale.dk eller på tlf. 61 30 17 62
…listen over de 604 nye danske øl kan ses på http://www.ale.dk/index.php?id=1361
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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 godt 9.000 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.

DE FØRSTE TI ÅRS VINDERE
Årets danske Ølnyhed
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
2006
2007

Ølfabrikken Porter
Bryggeriet Vestfyen Willemoes Jul 2006
Midtfyns Bryghus Imperial Stout

2008

Hornbeer Caribbean Rumstout
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Årets Bryggeri
Nørrebro Bryghus
Carlsberg
Ølfabrikken
Mikkeller
Ølfabrikken
Mikkeller

Ø l e n t u s i a s t e r

Kirkeskovvej 1 • 4660 Store Heddinge • sekretariat@ale.dk
Internet: http://ale.dk

