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Odense den 20. maj 2016

Tore Jørgensen fra Herslev Bryghus får Den Danske Ølpris 2016
Den Danske Ølpris blev i dag tildelt brygger og landmand Tore Jørgensen for sit
grænseoverskridende arbejde med øl og sit pionerarbejde i den danske ølrevolution.
Danske Ølentusiaster uddeler hvert år Den Danske Ølpris til en person, organisation eller
virksomhed, der har gjort en stor og engageret indsats for at vise mangfoldigheden og
spændvidden i øllets verden.
I år går prisen til landmand og brygger Tore Jørgensen, som er pioner på adskillige områder:
økologi, bæredygtighed, anvendelse af lokale råvarer samt, ikke mindst, nyskabende øl.
Tore Jørgensen grundlagde sit bryggeri hjemme på sin gård Toftegård i Herslev ved Roskilde
Fjord i 2004 efter at have hentet viden og inspiration i England og Tyskland, hvor han arbejdede på
henholdsvis et mikrobryggeri og med humleproduktion.
Viden, inspiration, humle og gær er omtrent de eneste råvarer, han henter uden for ejendommens
30 hektar eller nærmeste omegn – og de to sidstnævnte, altså humle og gær, har han med stor
succes bevist, at han ikke behøver.
Tore Jørgensen dyrker selv det økologiske maltkorn til sin ølproduktion, og den meget vellykkede
terroir-serie Mark brygger han uden humle og gær. Humlen har han erstattet med hø fra gårdens
egne jorder, og øllet er spontangæret med hjælp fra de lokale mikroorganismer i luften. Tidslerne i
Mark Tidsel er også fra hans egne jorder.
De mirabeller, kirsebær og æbler, han bruger til at berige de syrlige Mark-øl med, er alle dyrket
lokalt. Ligeså er asparges og hyben til henholdsvis hvedeøllet og red ale i Sæson-serien.
Herslev Bryghus har også fundet tilhængere langt uden for landets grænser. Mark Hø er således
lige blevet optaget i den prestigefyldte World Atlas of Beer.
Årets Danske Ølpris blev overrakt af Anne Lise Knørr, landsformand for Danske Ølentusiaster, på
Ølfestival® 2016 i Lokomotivværkstedet, København.
Yderligere oplysninger ved henvendelse til Danske Ølentusiasters landsformand
Anne Lise Knørr, anne.lise.knoerr@ale.dk, tlf. 24 64 40 79
Eller pressekontakt
Christian Andersen, christian.andersen@ale.dk, tlf. 51 21 31 41
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Den danske Ølpris
Landsbestyrelsen for Danske Ølentusiaster kan en gang om året uddele Den danske Ølpris til en
person/virksomhed, som har gjort sig positivt bemærket med arbejdet for udbredelse af
kendskabet til det gode øl i Danmark og/eller internationalt.
Prisen kan i særlige tilfælde gives for arbejde udført i/for Danske Ølentusiaster.
Prisen uddeles på Danske Ølentusiasters Ølfestival®. Med prisen følger kr. 10.000.

Årets danske Ølpris er uddelt siden 2002. De tidligere modtagere er:
2002 Brygmester og Æresmedlem Peter Klemmensen
2003 Bryggerfamilien Rasmussen (Refsvindinge)
2004 Forfatter og foredragsholder Torben Mathews
2005 Håndbrygger-portalen Haandbryg.dk
2006 Gastronomisk iværksætter Claus Meyer
2007 Forfatter og foredragsholder Carsten Berthelsen
2008 De 5 initiativtagere til dannelsen af Danske Ølentusiaster:
Anders Evald, Arne Slej, Ole Madsen, Poul Ladefoged og Søren Houmøller
2009 Gitte K. Bjørn for arbejdet med Humleprojektet
2010 Per Kølster for arbejdet med malt og humle
2011 William Frank for hans utrættelige arbejde for at højne kvaliteten på øl
2012 Torben Steenberg, for arbejdet for Danske Ølentusiaster
2013 Mikkel Borg Bjergsø, for års arbejde for det gode øl
2014 Ny Nordisk Øl, for rammerne for skabelsen af Ny Nordisk Øl
2015 Bjarke Bundgaard, specialkonsulent Husbryggeriet Jacobsen & Søren Kühlwein Kristiansen,
direktør på Hotel- og Restaurationsskolen, for deres store arbejde for at fremtidens kokke og
tjenere ved mere om øl og øllets mange gastronomiske fordele.

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