Den «store» juleøltesten 2014
Da er endelig den store testen av juleøl unnagjort, men før
resultatene offentliggjøres kommer litt om hvordan testen ble
gjennomført. Testpanelet besto av tre mann i alderen 33-39 år.

Juleølet fikk karakterer i 3 kategorier, aroma, smak og
totalopplevelse (farge, skum, fylde og ettersmak). 10 poeng var maks
i hver kategori. Aromapoengene ble så ganget med 2, smak med 5 og
totalopplevelse med 3. Beste og dårligste karakter i hver kategori ble
strøket, og maks poengsum ble da 100 poeng. Fem av ølene ble
testet av undertegnede tidligere i måneden, og ble stående med
mine scorer. Allikevel «tyllet» panelet i seg 13 juleøl, alle i polklassen.
Totalt er det altså 18 poløl med i
denne testen.

Testen startet med Ringnes sin julebukk, som jevnt over høstet gode
kritikker. Den satt standarden med sine 80 poeng. Karamell og mild
kaffe er nøkkelordene. Etter denne gikk det slag i slag, og juryen var
ganske enige i sine vurderinger.

Det var først når vi kom til Kinn sin Tomasmesse at panelet ble litt
delt. To av oss syns den var utmerket, mens en var litt mer skeptisk.
Tilslutt endte den på finfine 86,5 poeng grunnet at beste og dårligste
score strykes. Tørket frukt, karamell og malt, samt en søt ettersmak
var karakteristikkene denne fikk.

Andre som skulle vise seg å falle i smak var
Delirium Christmas, Mikkeller Fra via til,
Nøgne Ø Special Holiday Ale, Nøgne Ø God Jul,
Haandbryggeriet Bestefar, Nøgne Ø Underlig
Jul, Berentsens Jule Avec og til dels Ægirs Ylir.

Dagens største nedtur ble ellers utmerkede
Amagers Secret Santa, som fremsto som alt for
søt, nesten udrikkelig søt. Haandbryggeriets
Nissemor skuffet også litt, og fremsto som for
tynn i kroppen. Dagens særeste var Gouden
Carolus Christmas, som var en skikkelig
lakrisbombe, for mye av det gode var juryens
enstemmige dom.

Til slutt ble det klart at kampen om seieren ville stå mellom før
nevnte Kinn Tomasmesse, Nøgne Ø God Jul og Haandbryggeriets
Bestefar.

På tredje plass kom Kinn Tomasmesse med
sine 86,5 poeng. Vrient å skulle skille to så
fantastiske øl som Bestefar og God jul, og
det slapp vi heldigvis også! På toppen av
pallen troner disse nydelige og
velsmakende juleølene sammen med sine
88 av 100 poeng! Verdt å nevne her er at
det er 2013 årgangen av Bestefar som er
testet, mens God Jul altså er årets utgave.

Om God Jul kan sies at den er mørk brun med et lite
rødskjær i seg. Medium høyde på det lysebrune
skummet. Skummet synker etterhvert, men blir "aldri"
helt borte! Herlig aroma av kaffe, mild sjokolade og
røstet malt. I smaken er det kaffe, humlebitterhet, noe
sjokolade, røstet malt og antydninger til alkohol.
Fløyelsmyk i munnen. Småbitter avrunding med kaffe i
ettersmaken også. Godt balansert brygg.

Den andre vinneren får denne dommen: Brygget er
helt mørkt med høy skumføring. Spennende og
innbydende aroma av mild sjokolade, kaffe, vanilje og
mild røykaroma, eventuelt noe lær. Smaken er jo rett
og slett umulig og ikke like, her er det bitter kaffe, malt
og antydninger til tørket frukt, med litt bål og lær i
bakgrunnen. Lun bitterhet i ettersmaken. Sjarmerende
brygg dette!

Her er resultatlisten i sin helhet:
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Bryggeri
Haandbryggeriet
Nøgne Ø
Kinn
Nøgne Ø
Nøgne Ø
Mikkeller
Delirium
Berentsens
Ringnes
Ægir
Haandbryggeriet
Gouden Carolus
Mikkeller
Herslev
7 fjell
Haandbryggeriet
Brasserie Du Bocq
Amager

Navn
Bestefar
God Jul
Tomasmesse
Underlig Jul
Special Holiday Ale
Fra Via Til
Christmas
Jule Avec
Julebokk
Ylir
Nissefar
Christmas
Santas Little Helper
Stjernebryg
Syv sorter
Nissemor
Julemandens Trøst
Secret Santa

Poeng
88
88
86,5
83,5
83,5
83,5
82,5
80
80
79,5
77,5
73
72
71
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70
70
63,5

Det er også verdt å huske at de fleste av disse juleølene bare
blir bedre med noen års lagring, så kjøp inn noen ekstra flasker
av dine favoritter og la de ligge kjellerkjølig og mørkt frem til
neste jul. Dette vises greit da jeg selv likte
2013 årgangen av Bestefar bedre i år enn i
fjor, da den fortsatt var litt «fersk».
Gratulasjoner til Nøgne Ø, som med sin
God Jul to år på rad kommer ut som vinner
av Øljetongens Juleøltest, dog med
Haandbryggeriets Bestefar ved sin side i år.
Alle juleølene som ligger på topp ti kan
trygt anbefales! Da gjenstår det bare for
undertegnede å ønske alle en velsmakende,
hyggelig og rolig jul!

