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Igen stor succes for Midtfyns Bryghus – Chili Tripel blev Årets danske Ølnyhed 2009

For anden gang stod det lille Midtfyns Bryghus for Årets
danske Ølnyhed. I et ualmindeligt stærkt felt af 604 nye
øl fra ikke mindre end 108 bryggerier blev Chili Tripel en
klar vinder. Kun giganterne Ceres (Royal Unibrew) og
Carlsberg har tidligere vundet afstemningen to gange, og
for begges vedkommende med langt færre bryggerier og
øl at konkurrere mod.
Midtfyns Bryghus vandt første gang i 2007, hvor fynskamerikaneren Eddie Szweda lige havde overtaget
bryggeriet. I 2008 pustede man tilsyneladende ud oven
på anstrengelserne, var end ikke med i opløbet, men er
så vendt tilbage i 2009 med endnu en vinderøl.
I modsætning til de sidste 6 års vindere er Chili Tripel
ikke en mørk øl, men en lys, belgisk inspireret, Tripel.
Styrken har Chili Tripel dog tilfælles med de seneste års
vindere, og det ikke bare gennem alkoholprocenten, som
er på hele 9,2 %, men også gennem tilsætningen af chili.
Midtfyns Bryghus beskriver selv Chili Tripel som ’en afbalanceret lys øl med en snert af chili, som
passer godt til mad og her tænker vi kolde retter, skaldyr – lidt en tapasøl. Chili Tripel er en helt
unik smagsoplevelse med en elegant balance mellem frugt, lidt sødme og så varmen fra chilien,
der – som de sagde i Go’ Morgen Danmarks udsendelse – ”kommer snigende som en tyv i
natten”.’
Læs mere på bryggeriet hjemmeside www.midtfyns-bryghus.dk

I det hele taget var anden runde af afstemningen om Årets danske Ølnyhed 2009, hvor de 10 med
flest stemmer fra første runde tager det endelige opgør, præget af større variation end de seneste
år. I store træk stod valget mellem en række mørke øl med ’stout’-karakter og en række lysere
kraftigt humlede øl, men med to ’outsidere’, de to fynske kandidater: Vestfyens Willemoes Jul
2009, en krydret julebryg, og Midtfyns Bryghus Chili Tripel.
I den sidste ende endte en af ’outsiderne’, Chili Tripel, altså på førstepladsen, efterfulgt af de fire
mørke øl på anden- til femte-pladsen. Den anden ’outsider’ måtte sammen med de fire lysere
kraftigt humlede øl dele de fem sidste pladser i det meget stærke felt.
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Årets Bryggeri(er)!

Hattrick fra Mikkeller, og ny scoring fra Hornbeer, i kampen om at blive Årets Bryggeri.
For første gang er der fuldstændig stemmelighed mellem to bryggerier i afstemningen om Årets
Bryggeri, og for anden gang, af to mulige, gør Hornbeer sig bemærket, sidste år med Årets danske
Ølnyhed 2008, i år ved at dele æren som Årets Bryggeri med Mikkeller, der dermed for tredje gang
er blevet valgt som Årets Bryggeri. Et meget imponerende hattrick fra Mikkeller, og også en
imponerende éntre på det danske ølmarked af det kun to år gamle Hornbeer.

Mikkeller imponerer år efter år, og havde tilsyneladende i år held med at modbevise et andet
bryggeris påstand om at ’livet er for kort til lorteøl’ ved at brygge en øl smagsat med Ca Pe Chon
kaffebønner, som indsamles fra et væseldyrs lorte. Beer Geek Brunch Weasel opnåede en
femteplads i afstemningen om Årets danske Ølnyhed, men i øvrigt bygger Mikkeller som
sædvanligt sin placering på et meget stort antal ølnyheder.

Hornbeer
Foruden den delte førsteplads i afstemningen om Årets Bryggeri opnåede Hornbeer også en
andenplads og en tiendeplads i afstemningen om Årets danske Ølnyhed.
Hornbeer var i 2008 så uheldig at bryggeriet brændte, men vandt alligevel afstemningen om Årets
danske Ølnyhed 2008 med en øl med bl.a. røgmalt, og Hornbeer har tilsyneladende held med det
røgede, idet bryggeriets topscorer i 2009, Black Magic Woman, bl.a. er brygget på birkerøget og
tørverøget malt.

Læs mere på bryggeriernes egne hjemmesider www.mikkeller.dk og www.hornbeer.dk

Yderligere oplysninger ved henvendelse Danske Ølentusiasters Pressekontakt
Anne-Mette Meyer Pedersen via presse@ale.dk eller på tlf. 61 30 17 62
Læs mere om Årets danske Ølnyhed og Danske Ølentusister på ale.dk,
Direkte link til Årets danske Ølnyhed: http://ale.dk/index.php?id=56
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Årets danske Ølnyhed 2009
Chili Tripel var en klar vinder af titlen som Årets danske Ølnyhed, og var i front fra en uge inde i
afstemningen, knapt en uge senere lagde Black Magic Woman sig på andenpladsen og blev der.

Øl

ÅRETS DANSKE ØLNYHED 2009 TOP 10
Bryggeri

Chili Tripel
Black Magic Woman
Ronkedor
Midnight Oil
Beer Geek Brunch Weasel
Early Bird
Willemoes Jul 2009
Fat Cat Red Ale
OriginAle Darwinian IPA
Happy Hoppy Viking

Midtfyns Bryghus
Hornbeer
Thisted Bryghus
Randers Bryghus
Mikkeller
Bryggreiet S. C. Fuglsang
Bryggeriet Vestfyen
Beer Here
Bryggeriet Djævlebryg
Hornbeer

Stemmeandel
18.4%
15.5%
11.3%
11.0%
9.5%
8.6%
7.8%
7.6%
5.4%
4.9%

Årets Bryggeri 2009
Ikke alene var der stemmelighed mellem de to vindere af titlen som Årets Bryggeri, der var også
stemmelighed mellem nummer 9, 10 og 11 på listen, hvorfor vi bringer en ’Top 11’.

ÅRETS BRYGGERI 2009 TOP 11
Bryggeri
Stemmeandel
Hornbeer
Mikkeller
Midtfyns Bryghus
Beer Here
Thisted Bryghus
Bryggeriet S. C. Fuglsang
Amager Bryghus
Randers Bryghus
Bryggeriet Djævlebryg
Nørrebro Bryghus
Svaneke Bryghus
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8.7%
8.7%
7.1%
7.0%
4.8%
4.3%
4.0%
3.4%
2.7%
2.7%
2.7%
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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 har første runde siden 2003 dannet grundlag for valget
af Årets Bryggeri.

Oversigt over Årets danske Ølnyhed og Årets Bryggeri gennem alle årene.
Årets danske Ølnyhed
1999
Ceres Royal All Malt
2000
Ceres Royal Spring
2001
Carlsberg Abbey Ale
2002
Brøckhouse IPA
Årets Bryggeri
2003
Refsvindinge Mors Stout
Nørrebro Bryghus
2004
Carlsberg Christmas Ale
Carlsberg
2005
Ølfabrikken Porter
Ølfabrikken
2006
Bryggeriet Vestfyen Willemoes Jul 2006
Mikkeller
2007
Midtfyns Bryghus Imperial Stout
Ølfabrikken
2008
Hornbeer Caribbean Rumstout
Mikkeller
2009
Midtfyns Bryghus Chili Tripel
Hornbeer & Mikkeller

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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