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Odense den 12. marts 2016

Sorte ølsorter løb med sejren
Den mørke side trak flest stemmer, da Danske Ølentusiaster kårede Årets Danske Ølnyhed(er)
2015. To kulsorte øl, Cool Charlie Porter fra Hornbeer og Russian Imperial Stout fra Midtfyns
Bryghus, scorede bedst i kampen om medlemmernes smagsløg og hjerter. Men konkurrencen var
hård.
De to vindere er netop blevet kåret på Danske Ølentusiasters generalforsamling i Odense lørdag d.
12. marts.
Hornbeers økologiske Charlies Cool Porter vandt med sin fyldige, mørkristede smag
overbevisende i kategorien under 6 % (volumenprocent alkohol) med 35,2 pct. af stemmerne i
finalen.
Midtfyns Bryghus’ kraftige og egetræslagrede Russian Imperial Stout vandt i kategorien 6 % og
derover med 24,1 pct. af stemmerne. Men kun med et mulehår; den ravgyldne india pale ale Batch
1000 fra Amager Bryghus fik 24 pct.
Både Hornbeer v. brygger Jørgen Fogh Rasmussen og Midtfyns Bryghus v. Eddie Szweda er
erfarne vindere.
Hornbeer i Kirke Hyllinge har således vundet Årets Ølnyhed fire gange før – tre af gangene i øvrigt
med stouts i den stærke kategori. Midtfyns Bryghus i Årslev har vundet tre gange før, alle i den
stærke kategori – heraf én gang med en imperial stout og en gang med en (næsten) sort belgisk
strong ale.
Siden midten af januar har medlemmer af Danske Ølentusiaster i to omgange stemt om, hvilke af
de over 1200 danske ølnyheder fra 2015, som skulle hædres; første runde gik ud på at udvælge et
finale-felt med fem øl i hver styrkekategori.
De ti finalisters endelige placeringer kan ses på næste side.
Dette års konkurrence afspejler i øvrigt en glædelig udvikling i den danske bryggeribranche: mikroog håndværksbryggerne er blevet så dygtige, at der i 2015 kom omtrent lige så mange svage som
stærke ølnyheder på markedet. Det er nemlig lettere at få øl til at smage godt, hvis
alkoholprocenten er høj.
Yderligere oplysninger om prisen ved henvendelse til Danske Ølentusiaster
Kontakt Kjeld Vang Lauritsen - kjeld.vang.lauritsen@ale.dk - tlf.: 40 42 21 91
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Årets danske Ølnyhed(er) 2015
Afstemningen om Årets danske Ølnyhed(er) er opdelt i to kategorier:
op til 5,9% ABV (Alcohol by Volume) og 6% ABV og derover,
og med over 1000 ølnyheder fra over 100 bryggerier var der igen rigeligt at vælge imellem.
De fem øl der fik flest stemmer i hver kategori i afstemningens første runde i januar 2016
gik videre til anden og afgørende runde i februar 2016.
Herunder ses resultaterne fra de afgørende afstemninger:

ÅRETS DANSKE ØLNYHED 2015 – kategorien til og med 5,9%
ØL

BRYGGERI

STEMMEANDEL

Charlies Cool Porter

Hornbeer

35,2 %

Thagaard

Thisted Bryghus

19,8 %

Golden Eye

Ugly Duck Brewing Co.

17,2 %

Boston

Thisted Bryghus

15,3 %

Hjemstavn – Dansk Ale

Munkebo Mikrobryg

11,2 %

ÅRETS DANSKE ØLNYHED 2015 – kategorien 6% og derover
ØL

BRYGGERI

STEMMEANDEL

Russian Imperial Stout

Midtfyns Bryghus

24,1 %

Batch 1000

Amager Bryghus

24,0 %

Elskerinden – Dessert Stout

Syndikatet

19,7 %

Limfjords Porter Lakrids

Thisted Bryghus

18,1 %

Frejdahl Roulv

Bryggeriet Vestfyen

14,1 %

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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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). De seneste år har afstemningen været delt i to kategorier:
øl med ABV (Alcohol By Volume) op til 5,9 % og øl med ABV på 6 % og derover.
DE FØRSTE SEKSTEN 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
2012 - op til 5,9 %
2012 - 6,0 % og over
2013 – op til 5,9 %

Hornbeer The Fundamental Blackhorn
Ugly Duck Brewing Co. Simcoe & Chinook IPA
Ugly Duck Brewing Co. Imperial Vanilla Coffee Porter
Ugly Duck Brewing Co. Amarillo & Citra IPA

2013 – 6,0 % og over
2014 – op til 5,9 %

Hornbeer Viking Chili Stout
Ugly Duck Brewing Co. Foxy Brown

2014 – 6,0 % og over

Munkebo Mikrobryg Alstærk Bourbon
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