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Store Heddinge den 5. februar 2008

10 stærke kandidater kandiderer til titlen som Årets danske Ølnyhed 2007
Medlemmerne af Danske Ølentusiaster har valgt 10 stærke kandidater til at kæmpe om titlen som
Årets danske Ølnyhed 2007. Med et rekordstort antal ølnyheder i 2007 – i alt 556 – er bare det at
nå frem til den afgørende afstemning en præstation, og det bliver mindst lige så svært at klare sig
igennem til den endelige sejr, da feltet udgøres af 10 på flere måder ’stærke’ kandidater. Det
gennemsnitlige alkoholindhold for de 10 ligger omkring 9 %, og der er hverken sparet på malt eller
humle, så det er kraftige, fyldige og aromatiske øl der er oppe mod hinanden i den endelige dyst.
Nøjagtigt som i 2006 er der en skæv fordeling mellem landsdelene. Fyn imponerer med 4
kandidater, Sjælland klarer sig hæderligt med 4, medens Jylland igen i år må nøjes med 2. Øllene
kommer fra såvel kendte gamle bryggerier som nye mikrobryggerier, og fordeler sig på 3 Julebryg,
3 Porter/Stouts, 2 India Pale Ales, en Quadrupel og en ’Stenøl’.
Julebryggene er Julemumme fra det genopståede Kongens Bryghus, en stærkt krydret øl med
historiske aner tilbage til den ’Brunsviger Mumme’ der var berømt allerede i 1500-tallet; Sort Jul fra
Ølfabrikken, der nu er en del af Gourmetbryggeriet, også en ægte julebryg; og endelig Willemoes
Jul 2007 fra Bryggeriet Vestfyen, et forsøg på at overgå den Willemoes Jul 2006 som blev Årets
danske Ølnyhed 2006.
I Porter/Stout kategorien er Sjælland (af nogle benævnt Djævleøen) repræsenteret af Djævlebrygs
Nekron Stout, og den er da også ’sort som ind i h...’ og et meget kraftigt bryg; Fyn bidrager med
såvel Willemoes Porter, Vestfyens anden kandidat og seneste øl i Willemoes serien, som Midtfyns
Bryghus’ Imperial Stout, også et kraftigt bryg med engelsk/amerikansk inspiration.
India Pale Ales er, på grund af den kraftige humling, ofte populære blandt ølentusiaster, og der er
da også to meget stærke bud på typen blandt kandidaterne. Raasted Bryghus har givet den hele
armen med deres Triple IPA, hvor der helt tydeligt ikke er sparet på humlen; Midtfyns Bryghus,
som altså også har to øl med, nøjes med at kalde deres for Double IPA, men heller ikke her er der
sparet på de tre amerikanske humletyper den er tørhumlet med.
Mikkeller, det lille ’fantombryggeri’ der brygger hist og her, er igen i år med i slutspurten, denne
gang med Monks Elixir, en Quadrupel – en meget kraftig belgisk klosterølstype, som meget
passende er brygget i Belgien. Mikkeller blev kåret som Årets Bryggeri i 2006.
Og sidst, men ikke nødvendigvis mindst, Thisted Bryghus’ Thy Eksklusive – med Bjørn Nørgaards
etiket. Brygmester Peter Klemensen har skabt endnu en ’Stenøl’, hvor 800 grader varme lavasten i
urten skaber en karamelisering, der sammen med aromahumlen giver en ’eksklusiv’ smag.
Et uhyre svært valg, som bliver afgjort ved en afstemning blandt Danske Ølentusiasters
medlemmer. Resultatet offentliggøres på foreningens Generalforsamling i Odense den 15. marts.
Yderligere informationer http://ale.dk
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Kandidaterne til Årets danske Ølnyhed 2007 ordnet alfabetisk.
Øl

Bryggeri

Alkoholprocent

Double IPA

Midtfyns Bryghus

9,2%

Imperial Stout

Midtfyns Bryghus

9,5%

Julemumme

Kongens Bryghus

6,6%

Monks Elixir

Mikkeller

Nekron Stout

Bryggeriet Djævlebryg

8,5%

Sort Jul

Ølfabrikken

8,5%

Thy Eksklusive

Thisted Bryghus

7,1%

Triple IPA

Raasted Bryghus

9,0%

Willemoes Jul 2007

Bryggeriet Vestfyen

10,5%

Willemoes Porter

Bryggeriet Vestfyen

9,8%

10,0%

Baggrundsinformation om Årets danske Ølnyhed:
For at stimulere de danske bryggerier til at sende nye øl på det danske marked har Danske
Ølentusiaster hvert år siden 1999 kåret den bedste nye danske øl.
I løbet af året bliver der opstillet en liste over alle danske ølnyheder, og medlemmerne vælger
herefter, gennem en afstemning lige efter nytår, hvilken øl der skal kåres som Årets danske
Ølnyhed.
Afstemningen foregår i to runder, hvor de 10 øl der får flest stemmer i første runde i januar går
videre til anden runde i februar - herudover danner første runde grundlag for valget af Årets
Bryggeri.

Baggrundsinformation om Danske Ølentusiaster:
Danske Ølentusiaster er uafhængig, landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.
Foreningen har over 10.000 medlemmer fordelt på 54 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. Læs mere på ale.dk.
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