Danske Ølentusiaster
Pressemeddelelse 06-03-04

Bryggeriet Refsvindinge ”Mors Stout” valgt til årets ølnyhed 2003 Nørrebro Bryghus kåret som årets bryggeri
Medlemmerne af Danske Ølentusiaster har valgt ”Mors Stout” fra det lille østfynske bryggeri
Refsvindinge som årets ølnyhed på det danske marked for 2003.
Prisen overrækkes d. 6. marts kl. 14 på Dalum Landbrugsskole i forbindelse med Danske
Ølentusiasters generalforsamling.
I år skete valget blandt et rekordstort antal øl – 60 nye øl så dagens lys det forgangne år – og
der var da også tæt kapløb om førstepladsen. Og på grund af de mange kandidater, var der
stor spredning af stemmerne. Men med 7,2 % af stemmerne vandt ”Mors Stout”. 2. pladsen og kun 10 stemmer færre - sidste års vinder Brøckhouse med ”Brøckhouse Red”. 3. plads:
Carlsberg – ”Winter Rye”. 4. plads: Vestfyen – ”Ale”. 5. plads: Ørbæk Bryggeri – ”Fynsk
forår”.
Danske Ølentusiaster udtaler: - At en stout vinder et ølvalg er overraskende, men tyder på
stort mod hos medlemmerne. Det var ikke sket for to år siden. Men det er fordi Mors Stout er
en fantastisk øl, lyder det fra Marttin Nielsen, formand for Danske Ølentusiaster.
På grund af det store antal nye øl kårer Danske Ølentusiaster ligeledes Årets bryggeri 2003,
som er det bryggeri, der samlet set har fået flest stemmer. Titlen går til Nørrebro Bryghus, der
i alt sendte ni nye øl ud på markedet. Øllene fra Nørrebro Bryghus fik samlet 16 % af alle
stemmer. På en andenplads fulgte Ørbæk Bryggeri med 13 % af stemmerne - fordelt på
bryggeriets syv nye øl.

Baggrundsinformation om ”Mors Stout”
Er en relativ mild, mørk stout-øl på 5,7% med en god smag af kaffe og kakao. Som noget helt
specielt er den overgæret – ligesom øltypen ales - hvilket yderligere giver fylde og smag. Den
noget frække etiket er i øvrigt tegnet af brygmesterens datter. De kommentarer, som fulgte
med stemmeafgivelse, lød blandt andet: • Den er som en kvindekrop – blid og rund. • En øl,
der får et smil frem på læben hver gang, den nydes. • Endelig en stout der smager godt.
Endelig en dameøl med smag. • Suveræn etiket, suveræn smag, suverænt bryggeri.

Baggrundsinformation om Bryggeriet Refsvindinge
Familiebryggeri i Ørbæk på Østfyn, grundlagt 1885. Drives nu af fjerde generation
Rasmussen – nemlig John Juul Rasmussen og frue. Siden 1985 har bryggeriet for alvor
markeret sig på ølscenen ved at sende en lind strøm af nye, velsmagende øl på markedet –
uden at glemme de gamle bryg som skibsøl, stakitøl og juleøl. Sælger stadig øl ved
stalddøren. Se mere på www.refsvindinge.frac.dk
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Baggrundsinformation om Nørrebro Bryghus
Bryghuset åbnede under ledelse af Anders Kissmeyer efteråret 2003 og siden er det blevet til
ni nye øl på fad. Bryghuset er både ølbar og restaurant. Det sidste med så stor succes, at der
ofte må meldes alt optaget. Som det eneste sted i Danmark brygger Kissmeyer en frugtøl. Se
mere på www.noerrebrobryghus.dk

Om Danske Ølentusiaster
Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.
Foreningen har ca. 8700 medlemmer og 45 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. Læs mere på ale.dk
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