Pressemeddelelse fra Danske Ølentusiaster:
Odense, den 17. marts 2007
Modsætningerne vandt da Willemoes Jul 2006 fra Bryggeriet Vestfyn blev valgt som Årets
Ølnyhed 2006 samtidig med at Bryggeriet Mikkeller løb med titlen som Årets Bryggeri.
Aldrig har medlemmerne af Danmarks mest velsmagende forening, Danske Ølentusiaster, haft
mere at vælge imellem da de blandt mere end 500 forskellige danske ølnyheder i 2006 skulle finde
den øl, der var allerbedst og dermed vinder af titlen som Årets Ølnyhed 2006.
Medlemmer har været igennem hele 2 afstemningsrunder og på foreningens generalforsamling i
Odense Congress Center kunne landsformand Anne-Mette Meyer Pedersen afsløre, at vinderen –
sikkert til stor overraskende for nogen – var Willemoes Jul 2006 fra Bryggeriet Vestfyen.
Om valget siger Anne-Mette Meyer Pedersen: ”Vestfyen har gennem de sidste par år ligget højt i
vores årlige afstemninger og det er flot at de i år er kommet helt til tops. Bryggeriet har
gennemgået en rivende udvikling for at komme væk fra det image som discountbryggeri de
tidligere har haft. Nu bliver deres mod belønnet og det er som ølentusiast dejligt at opleve når en
sådan satsning bærer frugt. Vinderøllen er meget markant øl og meget anderledes end det mange
andre bryggerier har valgt som deres juleøl.”
Top 3 i finaleafstemningen om Årets Ølnyhed 2006 blev:
1. Willemoes Jul 2006 (Bryggeriet Vestfyen) med 15,6% af stemmerne.
2. Jule Stenøl (Thisted Bryghus) med 11,2% af stemmerne.
3. Beer Geek Breakfast Draft Version (Mikkeller) med 11,1% af stemmerne.
Et udpluk af kommentarerne fra medlemmerne om årets vinderøl:
-

Fantastisk smag og fylde. Glæder mig allerede til det bliver jul igen.
Dejlig og velbalanceret juleøl. Kan bruges til både and og dessert.
Beviset på at godt øl ikke behøver koste hele ugebudgettet til øl og mad.
Vellagret og velsmagende. Oprejsning til Vestfyen.
hohohohoooooooooooohhhhhhh

De seneste to år er bryggeriet bag Årets Ølnyhed også løbet med titlen som Årets Bryggeri men
sådan blev det ikke denne gang.
Titlen som Årets Bryggeri tilfaldt det lille, meget eksperimenterende, københavnske bryggeri
Mikkeller, der gennem de sidste par år har lavet en række meget spændende og markant
anderledes øl. Bryggeriet er en af de meget spændende udløbere af det hastigt voksende
håndbryggermiljø. Øllene fra Mikkeller fik samlet 11,0% af alle stemmer og vandt med den mindst
mulige margin over Ølfabrikken, der som nummer to fik 10,9% af stemmerne.
Landsformand Anne-Mette Meyer Pedersen fortsætter: ”Mikkeller er kendt blandt ølentusiaster
som et af de mest spændende nye bryggerier og de er ikke bange for at udfordre forbrugernes
smagsløg. Men øllet falder alligevel i manges smag netop fordi det har sine helt egne
karakteristika.”
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Baggrundsinformation om Willemoes Jul 2006:
En spændende og anderledes juleøl af typen Barley Wine eller bygvin på 11,3%. Normalt er øl af
denne type brygget som en ale men Vestfyen har valgt at trodse traditionerne og brygget den med
undergær. Resultatet er blevet øl med masser af styrke og karakter samt en fin balance mellem
bitterhed og sødme. Smagen og alkoholstyrken passer glimrende som ledsager til vinterens tunge
madretter. Lagret 9 måneder inden den er tappet på flaske.
Baggrundsinformation om Bryggeriet Vestfyen:
Bryggeriet Vestfyen er grundlagt i 1885 og har dermed brygget øl til danskerne i mere end 120 år. I
takt med udviklingen på den danske ølscene har Vestfyen også trådt nye stier og har i de senere
år haft et samarbejde med Bryggeriet Refsvindinge. Endnu et vendepunkt kom da Coop Danmark
henvendte sig til bryggeriet for at få Vestfyen til at komme med et bud på ny serie af specialøl og
resultatet blev den nye serie af Willemoes-øl. Læs mere på www.bryggeriet-vestfyen.dk
Baggrundsinformation om Mikkeller:
Mikkeller er stiftet i 2005 af Mikkel Bjergsø og Kristian Keller efter de en årrække har været meget
aktive håndbryggere og de har blandt andet vundet 4 medaljer ved DM i Håndbryg, heraf 2 af guld.
De to bryggere er meget inspireret af de små amerikanske bryggerier, der er kendt for at bryde alle
regler for at skabe nye og spændende. Derfor ønsker Mikkeller hele at gå nye veje og derved
fremprovokere ny iderigdom i dansk ølbrygning. I januar 2007 blev bryggeriet kåret som verdens 5.
bedste bryggeri på den internationale ølhjemmeside www.ratebeer.com. Læs mere på
www.mikkeller.dk
Baggrundsinformation om Danske Ølentusiaster:
Danske Ølentusiaster er uafhængig, landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.
Foreningen har godt 11.000 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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