MAT & DRYCK GLÖGGTEST

DN har smakat 22 glöggsorter på en
kväll, för att du ska slippa. Bäst i test
blev svenska Dufvenkrook. Den ständiga favoriten Blossa verkar ha tappat
stinget medan Vintras starkvinsglögg
är en överraskande utmanare.
TESTLEDARE: ULRIKA NYSTRÖM L JUNG

Årets bästa glögg
FOTO: FREDRIK FUNCK

ALKOHOLFRI

LÄTTGLÖGG 10%

GOD JUL
21 kr för 75 cl, 0,3%
nr 94666

ÄPPLEGLÖGG
24 kr för 75 cl, 0,0%,
nr 92011

DUFVENKROOKS
EKOLOGISKA VINGLÖGG
69 kr för 75 cl, 10%, nr 96552.

DUFVENKROOKS
VINGLÖGG
59 kr för 75 cl, 10%, nr 96506

HERRLJUNGA 1911
54 kr för 75 cl, 10%, nr 96855

3.

Karaktär: Vit glögg med
tallbarr och
nybakad
varm pepparkaka i
doft. Mjuk, söt glögg
med citrusbeska i
eftersmak.

2.

4.

4.

3.

Kommentar: Okej,
men inte julig. Den
låga julfaktorn drar
ner betyget.

Kommentar: ”Vuxensmak”. Ovanligt
lyckad produktutveckling. Som sin
systerglögg fast
kryddigare, fruktigare och kravmärkt.
Bäst i sin kategori.

Kommentar:
I panelen hördes
”Nu är det äntligen
jul”, ”Inget som
överraskar.”

Kommentar:
”Smakar som kryddat dåligt rödvin.”
Testa i stället
Herrljungas box
med fyra smaksatta lättglögg,
2,25%, som ﬁnns i
livsmedelshandeln.

Karaktär: Ganska lätt
smak med
söt saftkänsla och smaker
av pepparkaka.
Kommentar:
Någon tycker att
den ”förlorar sin
friska smak då den
värms”, andra gillar
den.

Karaktär: God doft av
kardemumma och ﬁna
smakstråk
av grapefrukt och
nejlika.

Karaktär: Glögg med
torkad frukt, apelsin,
katrinplommon, russin i doft
och behaglig beska
i smak.

Karaktär: Tunn doft
av kanel i doft och
mjuk, saftig
sötma i smak.
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LÄTTGLÖGG 10%

STARKVINSGLÖGG

BLOSSA
VINGLÖGG
59 kr för 75 cl, 10%, nr 4000

ÅKESSON
VINGLÖGG, VIT
59 kr för 75 cl, 10% nr 96857

TINDRA
VINGLÖGG UTAN
TILLSATT SOCKER
59 kr för 75 cl, 10% nr 96474

BLOSSA STARKVINSGLÖGG, RÖD
69 kr för 75 cl, 15%, nr 8505

GRYTHYTTAN
SKOGSGLÖGG
83 kr för 75 cl, 15%, nr 96460

VINTRA STARKVINSGLÖGG, RÖD
75 kr för 75 cl, 15%, nr 96485

3.

3.

2.

4.

4.

4.

Karaktär: Låg doft av
vört och lätt metallisk
i smak.

Kommentar: ”Platt”, ”spritig
trots låg alkoholhalt”,
”klibbigt
parfymerad.”

Karaktär: Glögg med
ﬂäder och kanderade
apelsinskal i såväl doft
som smak.
Kommentar:
”Gärna med
is, men inte
som julglögg.”
”Mer som söt
Martini.”

DUFVENKROOKS
JUL 2010
129 kr för 50 cl, 15%, nr 94624

DUFVENKROOKS
ORIGINAL
45 kr för 37,5 cl, 69 kr
för 75cl, 15%, nr 96510

3.

5.

Karaktär: Diskret doft
av bland annat enbär,
kardemumma, kanel
som fortsätter i smak tillsammans med
katrinplommon.
Kommentar:
Lyxig, men
saknar sting.
Undrar vilka
smaker som
ska mogna
vid lagring.
För övrigt
ganska dyra
årgångsdroppar.

Karaktär:
Ganska tunn
doft, men
smaken är mustigt välbalanserad med stråk
av ﬁkon, aprikoser och
apelsin som spelar på
olika aromsträngar.

Karaktär: Traditionell
glöggsmak med doft
av nejlika och ingefära.
Kort eftersmak och ger spritstick då den värms.
Kommentar:
Sockerfri
glögg som gläder diabetikern
men skrämmer
bort aspartamhataren.
I panelen
hördes
”kemisk”,
”besk
träsmak”,
”syntetisk”.

BÄST
I TEST!

Karaktär: Bärig söt
doft och mild typisk
glöggsmak med toner
av Tokajvin.
Kommentar:
”Så här ska
en glögg
smaka.”
”K-märkt
glöggsmak.”

Kommentar:
”Tänker på
skog, tomtar
och troll.” ”Mer
ljuvlig än julig.”

Karaktär: Glögg
med frisk citrus- och
bärdoft. Välbalanserad
smak med stråk av granbarr.

Kommentar:
”En uppstickare” och ”farlig
utmanare”
tycker en enig
panel.

FARLIG
UTMANARE!

SNÄLLERÖDS
EKOLOGISKA STARKVINSGLÖGG, VIT
79 kr för 75 cl, 15%, nr 96830

VINTRA STARKVINSGLÖGG, EKOLOGISK
85 kr för 75 cl, 15%, nr 96828

BLOSSA STARKVINSGLÖGG, VIT
69 kr för 75 cl, 15%, nr 96519

2.

2.

1.

Karaktär: Tydlig doft
av gran och syrlig
citron. Smaken är rund,
jämn och glöggtypisk.
Kommentar:
”Den kalla
doftar Päronsplitt och krusbär.” ”Ingen
julkänsla.”
”Bättre varm
än kall.”

Kommentar: ”Perfekt” ”
god” och ”ej påträngande”.
Kan även fungera med
en påse glöggkryddor då
smaken är fruktbaserad. Bra
med två olika storlekar. Bäst
i test.

Karaktär: Klar bärdoft
av torra lingon i kall
variant.
En blåbärssmak
växer fram med
ökad värme.
Mafﬁg stor
smak som ett
amaronevin.

Karaktär: Glögg
med aromer av bland
annat konserverade
körsbär, vanilj, pomerans och
pepparkaka.
God, men smakerna faller inte
riktigt samman.
Kommentar:
Splittar panelen.
Några tycker
den är okej,
andra inte.

Karaktär: Russin i kall
doft, torkade äppleringar i varm och med
smak av ﬂottig sockerlag.
Kommentar: ”Skulle
må bra av
en stänk
whisky.”
”Passar
julhatare.”
”Motsats
till rund och
välbalanserad.” ”Fy.”

SMAKSATT STARKVINSGLÖGG
HERRGÅRDS STARKVINSGLÖGG, LAKRITS
89 kr för 75 cl, 15%, nr 96830.

DUFVENKROOKS
CHOKLAD
69 kr för 75 cl, 15%, nr 96504

BLOSSA TRESTJÄRNIG
GLÖGG, ROM
79 kr för 50cl, 21%, nr 96518

LUCIA
CHOKLAD
69 kr för 75 cl, 15%, nr 96463.

BLOSSA TRESTJÄRNIG
GLÖGG, COGNAC
79 kr för 50 cl, 21%, nr 96517

KIVIK ÄPPLEGLÖGG,
APELSIN OCH SAFFRAN
74 kr för 50 cl, 15%, nr 96854

2.

3.

Karaktär: Vit starkvinsglögg med arrak
och romrussin i doft.
I smaken slår
rund rom
igenom.

3.

3.

2.

1.

Kommentar:
”Kanske för
den som inte
gillar glögg.”

Kommentar:
Italiensk glögg
i snygg ﬂaska,
men tradition och
glöggkryddor
saknas. Oenig
panel.

Karaktär: Stora lakritsaromer i såväl knäckig
doft som smak som
landar snyggt
i glöggens
nejlikor.

Kommentar:
”Supergod”,
”som lakritsshot”, ”noll
julkänsla.”
(Betyget är för
den låga julkänslans skull.
Smaken ﬁck
näst högsta
betyg.)
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Karaktär: Chokladglögg med låg
kakaodoft. Mild apelsin
och choklad
i smak.

Kommentar:
”Som en
pralin”, ”en
saffransbulle skulle
vara gott
till”, ”nästan
nougatsmak.”

Karaktär: Kakao och
svenskt vinteräpple i
doft. Rund chokladsmak som klingar
ut försiktigt i ballerinakaka.

Karaktär: Ekfat i doft.
Spår av cogac och
russin i smak.

Kommentar:
”Spritig smak.”
”Ganska julig
ändå.”

Karaktär: Äppelcider
i doft och relativt hög
sötma i smak.

Kommentar:
”Vilken doft,
man vill inte
ens smaka.”
”Gummimatta.”

R

