Den 22. maj 2006

Pressemeddelelse fra Danske Ølentusiaster:
Forbrugere og bryggerier kårer i fællesskab Danmarks bedste pilsner

På Danske Ølentusiasters yderst velbesøgte Ølfestival i Valby-Hallen har gæster og
udstillere i fællesskab kåret Danmark bedste pilsner. Omkring 1.000 stemmer blev
afgivet, og vinderen blev øllen ”Triple” brygget i et unikt samarbejde mellem
Grauballe Bryghus og Thisted Bryghus.
Den igangværende danske ølrevolution blev startet på baggrund af forbrugernes krav
om at få andet end pilsnerøl gjort tilgængeligt på det danske marked, og siden har
pilsneren stået i skyggen af et mylder af nye øltyper. Konkurrencen blev udskrevet for
at sætte fornyet fokus på den klassiske øltype, som sagtens kan byde på spændende
og varierede smagsmæssige oplevelser. Ydermere er pilsneren rent brygteknisk en
ganske svær øltype at lave, og dermed var konkurrencen også tænkt som en
udfordring til de mange nye, danske bryggerier.
Over 20 bryggerier deltog i konkurrencen med både gamle kendinge og nyudviklede
pilsnerøl. Vinderøllen er en helt ny øl, hvis navn skyldes brugen af 3 slags humle, 3
slags malt, 3 gæringer og endda 3 brygmestre: Else Birk og William Frank fra
Grauballe samt Peter Klemmensen fra Thisted.
Både ølfestivalens gæster og udstillere kunne stemme på den bedste pilsner, og i den
endelige afgørelse vægtede forbrugernes og de professionelle bryggeres stemmer lige
meget; begge grupper var helt enige om, hvem der skulle vinde.
Top 3 i konkurrencen blev:
1. Grauballe & Thisted Bryghus (19,7 % af stemmerne)
2. Raasted Bryghus (9,2 % af stemmerne)
3. Gourmetbryggeriet (8,7 % af stemmerne)
Mere info om de to vinderbryggerier findes på:
www.grauballe-bryghus.dk
www.thisted-bryghus.dk

Vedhæftet foto
Vinderne modtager diplomet for Danmarks Bedste Pilsner 2006. Fra venstre mod
højre: Peter Klemmensen, Else Birk og William Frank.
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Baggrundsinformation om Danske Ølentusiaster:
Danske Ølentusiaster er en uafhængig, landsdækkende ølforbruger- og
interesseorganisation. Foreningen har knap 11.000 medlemmer fordelt på 53
lokalafdelinger. 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 Consumer’s Union (EBCU).
Ydermere udgiver vi Danmarks største magasin om øl, ØLentusiasteN.
Læs mere på ale.dk.

