Pressemeddelelse fra Danske Ølentusiaster

Odense den 18. marts 2010

Dansk Ølmærke 2010
Danske Ølentusiaster uddeler nu Dansk Ølmærke for fjerde gang, og ønsker dermed at vise
foreningens medlemmer og alle andre med interesse for øl Vejen til Godt øl – til de ølsteder og
spisesteder hvor man kan få en særlig øloplevelse.
Det er også vort håb at denne anerkendelse ikke alene vil virke som en opfordring til modtagerne
af Dansk Ølmærke om at fortsætte indsatsen for det gode øl, men også vil virke som et incitament
for andre ølsteder til at gøre en ekstra indsats.
Dansk Ølmærke blev første gang uddelt i 2003, herefter fulgte uddelinger i 2004 og i 2007.
I de år der er gået siden ølmærket uddeltes første gang har det danske øllandskab ændret sig
meget – heldigvis til det bedre. Det har betydet at der er næsten tre gange så mange modtagere af
Dansk Ølmærke i 2010 som der var i 2003, og det på trods af at kravene naturligvis er større i dag.
Dansk Ølmærke 2010 uddeles til 57 ølsteder rundt om i Danmark. I forhold til 2007, er der kommet
9 nye ølmærkemodtagere med på listen, medens 9 tidligere modtagere af Dansk Ølmærke af
forskellige årsager er strøget af listen.
Dansk Ølmærke 2010 bliver uddelt på baggrund af indstillinger fra lokalafdelingerne i Danske
Ølentusiaster indsamlet i perioden august – december 2009.
For at få tildelt Dansk Ølmærke, skal man overordnet have et godt udvalg af øl, der behandles
ordentligt og serveres i et godt miljø. Der er naturligvis blevet lagt vægt på den lokale indstilling og
opbakning, men i øvrigt er der ikke slækket på kravene. Dog er der, i modsætning til tidligere
uddelinger, taget hensyn til de geografiske forskelle i kundegrundlag, især i forhold til udvalget af øl
- men lad jer ikke narre af geografien, der er fantastiske ølsteder med ganske imponerende udvalg
langt uden for Valby Bakke.
I løbet af den kommende tid vil Danske Øletusiasters lokalafdelinger stå for overrækkelsen af
diplomer til modtagerne af Danske Ølmærke 2010.
I forbindelse med uddelingen er der udgivet en guide, Vejen til Godt øl, som ikke alene grundigt
omtaler samtlige 57 modtagere af Dansk Ølmærke 2010, men også indeholder en liste over andre
gode ølsteder som vore lokalafdelinger anbefaler. Vejen til Godt øl vil være at finde på gode
ølsteder over hele landet, men kan også hentes i PDF-udgave på ale.dk
Yderligere oplysninger ved henvendelse til Danske Ølentusiasters Pressekontakt
Anne-Mette Meyer Pedersen via presse@ale.dk eller på tlf. 61 30 17 62
Læs mere om Dansk Ølmærke og Danske Ølentusister på ale.dk,
Direkte link til Dansk Ølmærke: http://ale.dk/index.php?id=55
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De 57 modtagere af Dansk Ølmærke 2010

København S:

Café Langebro
Restaurant Kareten

København V:

Bryggeriet Apollo
Café High Q
Café Pegasus

Birkerød:

Proppen

Bjert:

Sdr. Bjert Kro

Ebeltoft:

Hotel Ebeltoft Strand

Køge:

Hugo’s Kælder

Esbjerg:

Dronning Louise
Frøken Hubert

Løkken:

Fisherman’s Rest

Odense C:
Fredericia:

Den Engelske

Bryggeriet Flakhaven
Carlsens Kvartér
Christian Firtal

Frederiksberg:

Café Svejk
Roskilde:

Bjergtrolden

Fur:

Fur Bryghus
Skagen:

Skagen Bryghus

Herning:

Bryggeriet Herning
Fox and Hounds

Skive:

Potten Øl og Vinstue

Holbæk:

Bryghuset no. 5

Slagelse:

The Upper Hill

Holstebro:

Fox and Hounds

Svaneke:

Svaneke Bryghus

Horsens:

Den Gyldne Hest

Sønderborg:

Brøggeriet

Hundested:

Halsnæs Bryghus

Valby:

Guinness Pub

Kolding:

Knuds Garage
Republikken
You’ll Never Walk Alone

Værløse:

Bryggeriet Skovlyst

Aabenraa:

Fox and Hounds

Ørsted Bar
Brewpub
Byens Kro
Charlie’s Bar
Den Tatoverede Enke
Lord Nelson
Plan B

Aalborg:

John Bull Pub
London Pub
Søgaards Bryghus
The Wharf

Ålbæk:

Det bette ølhus og Café

Århus C:

Bryggeriet Sct. Clemens
Cockney Pub
Fairbar
Ris Ras Filliongongong
Universitetsbaren

København K:

København N:

Café Blågårds Apotek
Café Viking
Nørrebro Bryghus
Ølbaren
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Baggrundsinformation om Dansk Ølmærke

Dansk Ølmærke uddeltes tidligere i tre kategorier:
Guld, Sølv og Bronze.
Første uddeling fandt sted i 2003, hvor der blev uddelt
20 mærker, heraf 4 i Guld. Herefter fulgte en uddeling i
2004 - 45 mærker, heraf 5 i Guld - og en uddeling i
2007 - 57 mærker, heraf 7 i Guld.
Dansk Ølmærke 2010 er ét mærke og alle modtagere
af Ølmærket, modtager samme diplom.
Ved kun at uddele ét mærke, melder Danske
Ølentusiaster klart og utvetydigt ud, at hos denne
modtager af Ølmærket, kan man forvente en særlig
øloplevelse.
Dansk Ølmærke 2010 uddeles til 57 ølsteder over hele
landet.

Dansk Ølmærke 2010 er designet af Mediegrafikerelev
Jane Rasmussen, Syddansk Erhvervsskole i Odense

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