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Odense den 22. marts 2014

Fyn igen i front
Årets danske Ølnyhed(er) er fra Ugly Duck Brewing Co i Indslev og Hornbeer i Hornsherred.
På Danske Ølentusiasters Generalforsamling den 22. marts blev det afsløret at de seneste to års
vindere, Ugly Duck Brewing Co., der vandt begge kategorier i 2012, og Hornbeer, der vandt begge
kategorier i 2011, i år har delt kategorierne imellem sig, således at Amarillo & Citra IPA fra Ugly
Duck Brewing Co. vandt kategorien op til 5,9 % og Viking Chili Stout fra Hornbeer vandt kategorien
fra 6 % og derover.
Igen i 2013 klarede fynsk øl sig imponerende godt. Hele 5 af de 10 øl i finalen var fynske, og selv
om de kun fik ’sølle’ 46% af samtlige afgivne stemmer - mod mere end 50% i 2012 - må det siges
at være et ganske pænt resultat.
Det kun to år gamle Ugly Duck Brewing Co. er virkelig
allerede første år var imponerende, men at vinde igen i
imponerende, og deres Amarillo & Citra IPA vandt klart
stemmerne. Hornbeers Ras (Grisk Light) blev nummer
Miami Vice.

slået igennem. At vinde begge kategorier
den ene kategori året efter er ikke mindre
kategorien op til 5,9% med hele 36,6% af
2 og Ugly Duck tog selv 3. pladsen med

Hornbeer, som i 2011 vandt begge kategorier, vandt kategorien over 6,0% med deres Viking Chili
Stout, der fik 30,4% af stemmerne. Her var der dog kamp til stregen fra Frederiksodde
Håndbryggerlaugs Frederik III Imperial Stout, som fik 29,3% af stemmerne. Willemoes Jul 2013 tog
3. pladsen - vildt imponerende, især da det var 8. gang Vestfyens årlige bud på en juleøl var med i
anden runde. Ugly Duck Brewing Co. og ’storebror’ Indslev Bryggeri tog de sidste to pladser i
denne kategori.
Medlemmerne af Danske Ølentusiaster valgte mellem hele 800 danske ølnyheder fra mere end
100 bryggerier i 2013, så bare det at komme med blandt de 5 øl fra hver kategori som deltog i
afstemningens finalerunde i februar 2014 kan ses som en sejr. Medens det har været en
udfordring for medlemmerne at vælge mellem de mange øl i første runde, har det været noget
nemmere i anden runde, ikke mindst fordi de fleste af foreningens lokalafdelinger har arrangeret
smagninger af de 2x5 øl der var med i finalerunden. Der er da heller ingen tvivl om at vinderne har
fortjent æren, og at de virkelig har gjort indtryk på ølentusiasterne.
…yderligere oplysninger på http://www.ale.dk/index.php?id=56
…eller ved henvendelse til Danske Ølentusiasters Pressekontakt:
Anne-Mette Meyer Pedersen anne-mette.meyer@ale.dk - tlf. 61 30 17 62
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Amarillo & Citra IPA
- ifølge Martin Jensen: I forlængelse af den
store succes med Simcoe & Chinook bryggede
vi Amarillo & Citra. Ret hurtigt stod det klart for
os, at det her var sgu nok en keeper, så den er
blevet en fast del af sortimentet.
Rund, blød og velbalanceret. Her er ingen
overdrevne humledoseringer – snarere lige
tilpas. En blomstret citrusagtig aroma
kombineret med en bred let bitter mundfølelse
bringer smilet frem på læberne. Nydes let
afkølet i store mundfulde – og naturligvis i godt
selskab.
We love hops! It´s as simple as that. A smooth and well balanced IPA. Typical grapefruit and pine character
on a golden coloured malty background.

…læs mere på http://www.uglyduckbrewing.dk

Viking Chili Stout
- ifølge Hornbeers hjemmeside: En stout
brygget med chokolade, kaffe, lakrids, vanilje
og chili.
Vores intension har været at brygge en
kompleks øl – ikke for ekstrem, men alligevel
med
”kant”.
Chilien
virker
lidt
som
”efterbrænder” – kildrer lidt på tungen, uden at
være aggressiv. Viking Chili Stout blev første
gang brygget som jubilæumsøl til Frederikssund
Ølsmagning 2013 i Valhal, hvor den blev kåret
som bedste øl. Viking Chili Stout er en del af
Hornbeers "bankpakke". Første øl var jo Grisk
som SparNord Bank forsøgte at forbyde. Det lykkedes jo som bekendt ikke. Grisk fortalte blot om bankernes
metoder, hvordan de plukker ordentlige mennesker og på samme tid kalder det for "rådgivning". Den ville
SparNord have forbudt. Sandheden er ofte ilde hørt. Men i de meget, til tider meget morsomme mails vi
skrev "sammen med " SparNord, lovede vi at brygge en Megagrisk. Det blev så Viking Chili Stout .

…læs mere på http://www.hornbeer.dk
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Årets danske Ølnyhed(er) 2013
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 800 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 2014 gik videre til anden og afgørende runde der løb hele februar måned 2014.
Herunder ses resultaterne fra de afgørende afstemninger:

ÅRETS DANSKE ØLNYHED 2013 – kategorien til og med 5,9%
ØL

BRYGGERI

STEMMEANDEL

Amarillo & Citra IPA

Ugly Duck Brewing Co.

36,6%

Ras (Grisk Light)

Hornbeer

20,3%

Miami Vice

Ugly Duck Brewing Co.

15,1%

Spionen - Undercover IPA

Syndikatet

14,4%

Det gule Akvarium

Humleland

13,7%

ÅRETS DANSKE ØLNYHED 2013 – kategorien 6% og derover
ØL

BRYGGERI

STEMMEANDEL

Viking Chili Stout

Hornbeer

30,4%

Frederik III Imperial Stout

Frederiksodde Håndbryggerlaug

29,3%

Willemoes Jul 2013

Bryggeriet Vestfyen

20,8%

Frederiks Jul

Indslev Bryggeri

10,3%

Putin

Ugly Duck Brewing Co.

9,2%

…læs mere på http://ale.dk
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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). I år er der for anden gang to kategorier: øl med ABV (Alcohol By Volume) op til 5,9 %
og øl med ABV på 6 % og derover.
DE FØRSTE FJORTEN 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

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

Baggrundsinformation om Danske Ølentusiaster:
Danske Ølentusiaster er 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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