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Odense den 21. marts 2015

Fynsk dobbelttriumf
Årets danske Ølnyhed(er) er fra Ugly Duck Brewing Co og Munkebo Mikrobryg.
På Danske Ølentusiasters Generalforsamling den 21. marts blev det afsløret at Ugly Duck Brewing
Co. for tredje år i træk vandt i kategorien op til 5,9 %, i år med deres brown ale, Foxy Brown; og at
Munkebo Mikrobryg vandt i kategorien over 6 % med deres strong scotch ale, Alstærk Bourbon.
Igen i 2014 klarede fynsk øl sig imponerende godt. Hele 6 af de 10 øl i finalen var fynske, og de fik
57,5 % af samtlige afgivne stemmer.
Det er imponerende at Ugly Duck Brewing Co. igen vinder den lave kategori, dette år med en
brown ale, Foxy Brown, og ikke som de to tidligere år med en IPA. Men deres brown ale er tydeligt
amerikansk inspireret, og dermed langt kraftigere humlet end nogle måske er vant til fra engelske
brown ales. Finalen i den lave kategori var meget spændende, med 4 øl med næsten samme
stemmetal indtil afstemningens sidste dag, hvor Foxy Brown lagde sig klart i spidsen med 26 % af
stemmerne og en komfortabel afstand til konkurrenterne.
Ikke mindre imponerende er det at det forholdsvis nystartede Munkebo Mikrobryg ikke alene vandt
den høje kategori, med deres fadlagrede skotske strong ale, Alstærk Bourbon, men også formåede
at blive valgt som Årets danske Bryggeri. I modsætning til finalen i den lave kategori var der i den
høje kategori på intet tidspunkt tvivl om hvilken øl der ville vinde. Alstærk Bourbon lagde sig fra
start i spidsen, og selv om Hornbeers kandidat kæmpede sig noget op under afstemningens sidste
dage blev det til en klar sejr med over en tredjedel af de afgivne stemmer.
Medlemmerne af Danske Ølentusiaster valgte mellem mere end 1000 danske ølnyheder fra mere
end 100 bryggerier i 2014, så bare det at komme med blandt de 5 øl fra hver kategori som deltog i
afstemningens finalerunde i februar 2015 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
Prisen blev overrakt på Danske Ølentusiasters Generalforsamling i Odense lørdag den 21. marts.
Yderligere oplysninger om prisen ved henvendelse til Danske Ølentusiasters
Kontakt Kjeld Vang Lauritsen – kjeld.vang.lauritsen@ale.dk – tlf.: 40 42 21 91
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Foxy Brown

- ifølge Ugly Duck Brewing Co.’s hjemmeside:
Depending on which dictionary you have the word
FOXY can have 5-7 different meanings. One of these
is being sexy and sensually attractive. Another is
smelling strongly like a fox... The american Pam Grier
known as her movie character Foxy Brown is just that
- not smelly, but smoking hot and delicious! Like a big
glass of chocolate milk you just wanna drink all up.
The movie in which she stars is from 1974. Foxy
Brown is a whole lot of woman. Foxy Brown is also a
whole lot of Brown Ale. Enjoy her.

Foxy Brown fra Ugly Duck er opkaldt efter den amerikanske film ”Foxy Brown” fra 1974, hvor
skuespillerinden Pam Grier spiller en utrolig ”hot”, sexet og meget attraktiv kvinde af samme navn.
Denne Brown Ale er også utrolig attraktiv med en kompleks og rig duft og smag. Om den også er
sexet må du selv vurdere!
…læs mere på http://www.uglyduckbrewing.dk
Alstærk Bourbon

- ifølge Munkebo Mikrobrygs hjemmeside:
Strong Scotch Ale er en stærk ale som traditionelt blev
brygget i Edinburgh i det 19. århundrede og blev bedre
kendt som en Wee Heavy. Ligesom den originale
Alstærk, som er blevet til en af den mest populære øl
blandt Munkebo fans, har denne stærk skotsk ale 7
forskellige nøje udvalgte mørke malte samt et lavt
indhold af bitterhumle som fremhæver maltsødmen. Til
glæde for vores fans har vi lavet en helt speciel udgave
af Alstærk. Lagret på amerikansk egetræ med en
særligt udvalgt Knob Creek Kentucky Straight Bourbon
Whiskey har Alstærk Bourbon fået en endnu kraftigere
karakter og kompleksitet samt noter af røg og whisky som godt supplerer
maltsødmen. Øllet bør nydes ved 10-12°C i et originalt Munkebo glas for at
fremhæve aromaen og deles gerne med venner..
Navn: Alstærk Bourbon, Skotsk Strong Ale, Alc. 9.4%
Indhold: Vand
Malt: vienna, pilsner, special b, pale, cara120, chokolade, cara20
Humle: east kent, northern brewer
Fadlageret: amerikansk egetræ og knob creek kentucky straight bourbon
Gær: american ale, IBU: 29

…læs mere på http://www.munkebo-mikrobryg.dk
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Årets danske Ølnyhed(er) 2014
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 2015
gik videre til anden og afgørende runde i februar 2015.
Herunder ses resultaterne fra de afgørende afstemninger:

ÅRETS DANSKE ØLNYHED 2014 – kategorien til og med 5,9%
ØL

BRYGGERI

STEMMEANDEL

Foxy Brown

Ugly Duck Brewing Co.

26,0 %

Økologisk Mark Hø Øl

Herslev Bryghus

22,1 %

TopHop

Hornbeer

21,6 %

Pale Ale Single Hop Amarillo

Midtfyns Bryghus

16,4 %

Orange Crush

Amager Bryghus

13,9 %

ÅRETS DANSKE ØLNYHED 2014 – kategorien 6% og derover
ØL

BRYGGERI

STEMMEANDEL

Alstærk Bourbon

Munkebo Mikrobryg

33,6 %

Vladimir P

Hornbeer

27,4 %

Willemoes Jubilæums Bryg

Bryggeriet Vestfyen

15,5 %

Chili Klaus Ghost

Midtfyns Bryghus

12,7 %

Willemoes Jul 2014

Bryggeriet Vestfyen

10,8 %

…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). 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 FEMTEN 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

Hornbeer Viking Chili Stout

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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