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Odense den 16. marts 2013

Det fynske øl-eventyr fortsætter!
Årets danske Ølnyhed(er) er fra Ugly Duck Brewing Co i Indslev.
På Danske Ølentusiasters Generalforsamling den 16. marts viste det sig at Ugly Duck Brewing Co.
ikke alene præsterede at have hele 4 øl med i finalen om Årets danske Ølnyhed(er), men også løb
med sejren i begge kategorier. I kategorien op til 5,9% blev vinderen Simcoe & Chinook IPA og i
kategorien på 6% og derover blev vinderen Imperial Vanilla Coffee Porter.
Ugly Duck Brewing Co. er Indslev Bryggeris kun et år gamle satsning på øl uden for deres
traditionelle hvedeøl. I samarbejde med Martin Jensen fra det hedengangne Raasted Bryghus har
de udviklet en række spændende øl, og det har altså vist sig at disse i høj grad er faldet i
publikums smag.
Blandt mere end 750 danske ølnyheder fra mere end 100 bryggerier i 2012 slap imponerende 4 øl
fra Ugly Duck Brewing Co. gennem nåleøjet og kom dermed til at udgøre en tredjedel af de 12 øl
der var med i finaleafstemningen. Og Ugly Duck gjorde rent bord ved at vinde begge kategorier
klart. I kategorien op til 5,9 % ABV lå Simcoe & Chinook IPA næsten fra start i spidsen, og endte
med at have halvanden gang så mange stemmer som nr. 2. I kategorien over 6 % ABV var der
mere kamp om førstepladsen. Under hele februar måneds afstemning lå tre øl side om side; Grisk
fra Hornbeer, Christmas Ale fra Fur Bryghus og Imperial Vanilla Coffee Porter fra Ugly Duck
Brewing Co., men i slutspurten tog sidstnævnte afstand og endte med at vinde med næsten hver
tredje afgivne stemme.
I det hele taget klarede fynsk øl sig endnu en gang rigtig godt. Foruden de fire øl fra Ugly Duck
havde Indslev Bryggeri også deres Mørk Hvede med i finalen og endelig var Bryggeriet Vestfyen
for 7. gang i træk repræsenteret med deres årlige udgave af Willemoes Jul. Alt i alt satte fynske
bryggerier sig på over 50 % af samtlige afgivne stemmer i finalen!
Hornbeer, som i 2011 vandt begge kategorier, måtte i år nøjes med en andenplads for Jule Gris(k)
i kategorien op til 5,9 %, hvor Det lille Bryggeri tog tredjepladsen med en Chokolade Chili Porter,
og en tredjeplads for Grisk i kategorien over 6,0 %, hvor Fur Bryghus tog andenpladsen med deres
Christmas Ale.
…yderligere oplysninger på http://www.ale.dk/index.php?id=56
…eller ved henvendelse Danske Ølentusiasters Pressekontakt:
Anne-Mette Meyer Pedersen anne-mette.meyer@ale.dk - tlf. 61 30 17 62

D a n s k e

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

Pressemeddelelse fra Danske Ølentusiaster 2/4

Simcoe & Chinook IPA
- ifølge Martin Jensen: Det har hele tiden
været meningen med Ugly Duck Brewing
Co., at vi som bryggere kunne få lov til at
prøve nogle ting af med øllet, som
dagligdagen og vores succes med
hvedeøllet ikke levner megen plads til. Vi
lancerede de første øl i marts 2012, og
siden er det blevet til et to-cifret antal øl,
hvoraf flere endnu ikke er lanceret, og i
den forbindelse kan vi godt love nye
lækkerier til Ølfestivalen i maj. Tilbage til
Simcoe & Chinook. Ret hurtigt i projektet
fandt vi ud af, at vi havde ramt noget med vores humlede øl, og at der her var plads til i den grad at slå sig
løs. 2 Pale Ales og 4 IPA’er er det blevet til, og 3 af disse med samme maltkomposition og forskellige
humler. Den første af disse var Simcoe & Chinook. Kærligheden til humle fornægter sig ikke i øllet, og
balancen mellem maltkrop, restsødme, bitterhed og humlearoma er rigtig fin. Som vi også skriver på
bagetiketten: We love hops! It’s as simple as that.

Imperial Vanilla Coffee Porter
- ifølge Martin Jensen: I 2010 havde jeg
fornøjelsen af at rejse rundt i Canada
sammen med min daværende importør.
Et af vores stop var hos Jim Pettinger i
Sherbrook Liqour Store i Edmonton. Flot
butik og et meget passioneret personale,
som jeg kunne snakke om øl med i
timevis. Jim fik lavet flere øl specielt til
sin butik, og han kunne godt tænke sig
en fra mig også. Vi snakkede frem og
tilbage om type, opskrift og indpakning
og det viste sig, at selvom vi fandt frem
til en Imperial Porter med kaffe og vanille, ville Jim have den tappet på 1,5 l magnum-flasker med korkprop
og det hele. Det blev til øllet, der i Canada hedder Hans Across the Water, og som involverede udstrakte
hænder fra Jim og jeg hen over den ombruste Hans Ø mellem Canada og Danmark (Grønland). Vi vil skabe
fred, sagde Jim. Hans Ø må ikke skabe flere uroligheder, og når de 2 lande på skift landsætter tropper, må vi
ølelskere mane til besindighed og med dette lille bidrag forsøge at få verden i balance. Om verden kom mere
i balance ved jeg ikke, men da øllet blev lanceret i sommeren 2012 havde jeg et utal af canadiske medier i
røret på min sommerferie. Resultatet er en stor og kraftig Porter med en umiskendelig og lækker kaffearoma.
En blød og lækker øl, selvom den med sine knap 10 % er en kraftig herre. Både Cascade og Simcoe skinner
fint igennem de ristede elementer og blander sig dejligt med den ristede aroma og kaffen. Næsen indikerer
det som smagsløgene i den grad bekræfter – der er kaffe i! Jovist er der det. En anelse vanille og 125 l god
kraftig kaffe til en tankfuld af denne sorte og kraftige herre på 10 % alkohol I den grad skabt til nydelse og
refleksion. Fås i 1,5 l champagneflaske – men kun i Canada. I Danmark er vi lidt mere beherskede, og der
hedder den Imperial Vanilla Coffee Porter og er tappet på 33 cl flasker.

…læs mere på http://www.uglyduckbrewing.dk
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Årets danske Ølnyhed(er) 2012
For anden gang var afstemningen om Årets danske Ølnyhed(er) opdelt i to kategorier: op til 5,9%
ABV (Alcohol by Volume) og 6% ABV og derover, og med over 750 ølnyheder fra over 100
bryggerier var der rigeligt at vælge imellem. De fem øl der fik flest stemmer i hver kategori i
afstemningens første runde i januar 2013 gik videre til anden og afgørende runde der løb hele
februar måned 2013. På grund af et meget tæt resultat i første runde med stemmelighed blev der
hele 7 kandidater i den ene kategori i anden runde.

Herunder ses resultaterne fra de afgørende afstemninger:

ÅRETS DANSKE ØLNYHED 2012 – kategorien til og med 5,9%
ØL

BRYGGERI

STEMMEANDEL

Simcoe & Chinook IPA

Ugly Duck Brewing Co.

23,3%

Jule Gris(k)

Hornbeer

15,7%

Chokolade Chili Porter

Det Lille Bryggeri

14,5%

Mørk Hvede

Indslev Bryggeri

13,6%

Eskil

Hornbeer

11,2%

Hoppy Christmas

Ugly Duck Brewing Co.

11,0%

Kakerlakpuler

Pladderballe Bryghus

10,7%

ÅRETS DANSKE ØLNYHED 2012 – kategorien 6% og derover
ØL

BRYGGERI

STEMMEANDEL

Imperial Vanilla Coffee Porter

Ugly Duck Brewing Co.

28,2%

Christmas Ale

Fur Bryghus

24,0%

Grisk

Hornbeer

21,6%

Willemoes Jul 2012

Bryggeriet Vestfyen

16,7%

Hopfest

Ugly Duck Brewing Co.

9,5%

…læs mere på http://ale.dk
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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, hvilke øl der skal kåres som Årets danske
Ølnyhed(er). I år er der for anden gang to kategorier: øl med ABV (Alcohol By Volume) op til 5,9 %
og øl med ABV på 6 % og derover.
DE FØRSTE TRETTEN 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

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 %

Hornbeer Dryhop

2011 - 6,0 % og over

Hornbeer The Fundamental Blackhorn

Baggrundsinformation om Danske Ølentusiaster:
Danske Ølentusiaster er uafhængig, landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.
Foreningen har 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.
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