Pressemeddelelse fra Danske Ølentusiaster

Odense den 15. marts 2008

Imperial Stout fra Midtfyns Bryghus blev Årets danske Ølnyhed 2007.
På Danske Ølentusiaster Generalforsamling i Odense er det netop blevet afsløret at det lille
Midtfyns Bryghus stod for Årets danske Ølnyhed 2007. Ud af 556 ølnyheder i 2007 lykkedes det
ikke alene Midtfyns Bryghus at få hele to øl med i den afgørende afstemning, men også at få den
ene, Imperial Stout, valgt til Årets danske Ølnyhed 2007.
Det er tredie gang at et fynsk bryggeri vinder titlen, og andet år i træk at fynske bryggerier har hele
fire øl med i den afgørende afstemning. Og i år har afgørelsen nærmest eventyrlige dimensioner.
Midtfyns Bryghus var oprindeligt ’en grim ælling’. Bryggeriet blev oprettet i foråret 2005 af to
fynboer med hang til skotsk ale, men man kan ikke sige at deres skotske licens-bryg faldt i danske
ølentusiasters smag. Bryghuset har været udsat for trusler fra Mel Gibson, der mente at
bryggeriets Braveheart Ale krænkede hans rettigheder til navnet på en konge fra det 15.
århundrede (...og titlen på hans film!).
Blandt ølentusiaster var der udbredt enighed om at Midtfyns Bryghus kunne blive det første
mikrobryggeri der måtte lukke. Men så kom den meget dynamiske amerikaner Eddie Szweda til. I
slutningen af 2006 overtog han aktiemajoriteten i bryggeriet, og sammen med bryggeren Jan
Thaagaard Jensen har han vendt skuden, så Midtfyns Bryghus i dag står med en helt ny
produktpalet, der i høj grad falder i danske ølentusiasters smag, hvilket netop er bevist ved
kåringen af Årets danske Ølnyhed 2007. Eddie Szweda synes at have tilegnet sig den nye danske
ølkultur lige så hurtigt som han har tilegnet sig dansk sprog og kultur, hvilket er lidt af en
præstation af en Chicago-storbydreng der er endt i en fynsk landsby.
Midtfyns Bryghus Imperial Stout er en kraftig stout, brygget på flere ristede malttyper, lagret med
egetræ, og med en alkoholprocent i den høje ende af skalaen. Imperial Stout kan da også siges at
være flagskibet i Midtfyns produktpalet, der desuden omfatter en ’almindelig’ Stout, en IPA, en
Double IPA, en Ale og noget så usædvanligt som en engelsk inspireret hvedeøl, Wheat, foruden
en række årstidsbryg.
Afstemningen om Årets danske Ølnyhed var som sædvanligt uhyre spændende, og formidable øl
fra tre ’gamle’ og fire ’nye’ bryggerier gav da også Imperial Stout kamp til stregen, men det blev i
løbet af afstemningen mere og mere tydeligt at Midtfyns bryg ville løbe af med sejren.
Top 3 i finaleafstemningen blev:
1. Imperial Stout fra Midtfyns Bryghus – 13,7 %
2. Triple IPA fra Raasted Bryghus – 12,2 %
3. Nekron fra Bryggeriet Djævlebryg – 11,8 %
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Ølfabrikken blev Årets Bryggeri.
Ølfabrikken blev Årets Bryggeri i 2005, og nu er det altså sket igen. I mellemtiden er bryggeriet
overtaget af GourmetBryggeriet, som har fortsat Ølfabrikkens linie med mange og meget specielle
bryg. Det er da også stemmer spredt over utroligt mange forskellige øl der har givet Ølfabrikken
titlen som Årets Bryggeri 2007, og afgørelsen var, i modsætning til afgørelsen om Årets danske
Ølnyhed, utroligt snæver. Der var kun ganske få stemmer mellem nummer 1 og nummer 2 i
afstemningen.

Resultatet af afstemningen om Årets danske Ølnyhed 2007:
Øl

Alkoholprocent

Bryggeri

Stemmeandel

Imperial Stout

9,5%

Midtfyns Bryghus

13.7%

Triple IPA

9,0%

Raasted Bryghus

12.2%

Nekron

8,5%

Bryggeriet Djævlebryg

11.8%

Thy Eksklusive

7,1%

Thisted Bryghus

11.5%

Monks Elixir

10,0%

Mikkeller

11.2%

Julemumme

6,6%

Kongens Bryghus

10.1%

Double IPA

9,2%

Midtfyns Bryghus

8.8%

Willemoes Jul 2007

10,5%

Bryggeriet Vestfyen

8.1%

Sort Jul

8,5%

Ølfabrikken

6.7%

Willemoes Porter

9,8%

Bryggeriet Vestfyen

5.8%

Resultatet af afstemningen om Årets Bryggeri 2007:
Bryggeri
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Stemmeandel

Ølfabrikken

8.8%

Mikkeller

8.6%

Midtfyns Bryghus

8.3%

Kongens Bryghus

6.8%

Amager Bryghus

5.8%

Bryggeriet Vestfyen

5.7%

Thisted Bryghus

5.1%

Raasted Bryghus

4.2%

Brøckhouse

4.0%

Bryggeriet Djævlebryg

3.6%
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Midtfyns Bryghus:
...oprettet i Brobyværk i 2005, overtaget af Eddie Szweda i 2006.
Midtfyns Bryghus
Marsk Billesvej 24
5672 Broby
Tlf.: 25 40 88 80
E-mail: info@midtfyns-bryghus.dk
www.midtfyns-bryghus.dk

Ølfabrikken:
...oprettet i Nordsjælland i 2004, overtaget af GourmetBryggeriet i 2007.
GourmetBryggeriet
Bytoften 10-12
4000 Roskilde
Tlf.: 46 32 60 45
E-mail: info@gourmetbryggeriet.dk
www.gourmetbryggeriet.dk

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 54 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.
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