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60 øl kæmper om at blive årets ølnyhed i 2003
Et rekordstort antal øl kæmper om at blive kåret til årets ølnyhed af Danske Ølentusiaster. I
alt 60 nye øl har set dagens lys i 2003, og det er dobbelt så mange som året før og næsten fire
gange så mange som i 1999, hvor Danske Ølentusiaster for første gang kårede en ølnyhed.
Imponerende, og det vidner om, at bryggerierne har fået øjnene op for den stærkt stigende
interesse for godt øl. Ligesom det er et livsbekræftende tegn på, at nye mikrobryggerier
skyder op for at give deres bud på, hvad godt øl er. Det er skønt at være ølentusiast med den
mangfoldighed.
Det nyåbnede Nørrebro Bryghus sendte i 2003 hele ni nye øl ud, Ørbæk Bryggeri på Fyn syv.
Det samme fra mikrobryggerierne Apollo, Sct. Clemens og Bryggeriet Herning – der alle
hører under Aage Damgård aps. Både Ceres, Carlsberg og det lille Århus-bryggeri –
Wintercoat - berigede os med seks nye øl. Brøckhouse, som vandt 2002 med India Pale Ale
har to nye øl med. Se den fuldstændige liste på ale.dk/aon.htm
Afstemningen foregår blandt foreningens mere end 8000 medlemmer i løbet af januar.
Vinderen bliver offentliggjort d. 6. marts i forbindelse med Danske Ølentusiasters
generalforsamling.
Yderligere oplysninger: Fmd. for Danske Ølentusiaster Marttin Nielsen 26 24 16 26 eller
pressechef Mogens Jepsen 28 87 78 12.
Baggrundsinformation om Danske Ølentusiaster: Danske Ølentusiaster er en uafhængig
landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation. Foreningen har ca. 8000 medlemmer og
39 lokalafdelinger. Vi arbejder for et bredt, varieret og mangfoldigt udbud af bryggerier, øl og
øltyper, oplyser og skaber debat om ølrelaterede emner, støtter og stimulerer håndbrygning,
udbreder kendskabet til traditionel dansk bryggekunst, sikrer øl en respektfuld behandling
samt varetager forbrugernes interesser. Vi repræsenterer Danmarks ølforbrugere via vort
medlemskab af EBCU, European Beer Consumers Union.
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Ale, Crystal ice (Vestfyen)
Anisøl, Sommerøl, Finsk røgøl, Golden Swan Beer/mælkebøtteøl, Indian pale
ale, Julebryg, Mørk weissbeer (Apollo, Sct. Clemens, Bryggeriet Herning under
Aage Damgård aps.)
Birdie, Golden Bird (Fuglsang)
Black Lager (Hancock)
Bock beer, Classic, Fynsk forår, Half & half, Halloween, Påskebryg, Queen
(Ørbæk Bryggeri)
Bombay Pale Ale, Ceske Böhme, Kings County brown ale, La Granja stout,
New York lager, Nørrebro julebryg, Ravnsborg Rød, S:t Hans Dubbel,
Stuykman Wit (Nørrebro Bryghus)
Brøckhouse Rød, Brøckhouse stout (Brøckhouse)
Byens øl, Påskebryg, Stout (Svaneke Bryghus)
Capo, Pivo, Dark, Criollo stout, Solbær-bock, Winter Rye (Carlsberg)
F.R.O.C. Brazil, F.R.O.C. Ice, Royal Party, Royal Power, Royal Wheat, Top
Classic (Ceres)
ESB, Festival ale, Oatmeal stout, Scottish ale, Wintercoat mild, Yule ale
(Wintercoat)
HP Bock, Jule Hyg, Mors stout (Refsvindinge)
Humle Fryd, New stout (Bryggeriet Skands)
Mosebryg bitter, Mosebryg scottish (Grauballe Bryghus)
Rød Classic (Albani)
Porse Extra Guld (Thisted Bryghus)

