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test af hvid gløgg

N år vi i denne måned mødes til al-
skens julekomsammener, vil det
som oftest være gløgg, der hæl-

des i glassene. I gennemsnit drikker en
voksen dansker i løbet af december to
glas af den varme juledrik, og sidste jul
købte vi for hele 52 millioner kroner
gløgg alene i supermarkederne, viser
tal fra Nielsens dagligvareindeks. Den
krydrede, vinholdige drik er nemlig en
vaskeægte juleklassiker. 

En populær variant er den hvide
gløgg, der i modsætning til den klassi-
ske rødvinsgløgg er tilberedt på hvid-
vin, fortæller Trine Hahnemann, der er
kok og står bag flere julekogebøger, og
som Politiken nu har sat stævne for at
teste syv varianter af hvid gløgg. 

»De sidste ti år har der været en stor

efterspørgsel på den hvide gløgg op til
jul, fordi folk gerne vil prøve noget lidt
andet«, siger Trine Hahnemann, der de
sidste mange år ikke mindst har tilbe-
redt masser af gløgg til firmaarrange-
menter. 

Hendes meddommer Thomas Ilkjær,
der er vinskribent og står bag Vinakade-
miets sommelieruddannelse, er også
selv glad for den hvide gløgg: 

»Den hvide gløgg har en anden frisk-
hed end den klassiske røde, så den er
god at variere med, når man i løbet af
måneden skal igennem flere gløggom-
gange. Og så er den god til dem, der
godt kan lide gløgg, men ikke bryder
sig så meget om rødvinssmagen«. 

Vin, spiritus og julekrydderier
Ret beset er gløgg bare en opvarmet,
krydret og sødet vin, som ofte tilsættes
et skvæt cognac eller brændevin. Gløgg
blev først en juledrik i 1800-tallet, men
var allerede århundreder inden kendt
som Glühwein i Tyskland og glögg i Sve-
rige, hvor man fandt på at opvarme vin
og tilsætte forskellige krydderier for at
holde varmen i de kolde vintermåne-
der og for med krydderierne at forebyg-
ge sygdomme. 

Selv om der altså findes et utal af må-
der at lave gløgg på, skal en god gløgg
først og fremmest have balance i vinba-

NANNA MARTENSEN OG MARTIN LEHMANN
(FOTO)

Fra syrligt friske og
saftagtige til tungt søde
og krydrede. Der er store 
forskelle på hvid gløgg,
mener Lørdagslivs 
dommere. 

sen, en bund i form af det ekstra skvæt
alkohol og så en god krydring, mener
testens to dommere: 

»Gløgg er en krydret drik og skal der-
for have smag af det, som vi i Danmark
kalder julekrydderier. Varme krydderi-
er såsom kanel, nelliker, kardemomme
og stjerneanis«, forklarer Trine Hahne-
mann. 

Saftagtigt og sirupsagtig
Men netop krydderierne viser sig at væ-
re en mangelvare blandt testens ud-
valg, hvor kun en enkelt variant lever
op til dommernes generelle gløggkrite-
rier:

»Der er ikke meget at vælge imellem
med krydderier i. Flere af dem er helt
saftagtige, hvor man mangler selve
gløggfornemmelsen«, siger Trine Hah-
nemann 

Thomas Ilkjær er enig:
»Hvis det skal være en gløgg som er-

statning for en klassisk rødvinsgløgg,
er der kun en – højst to – at vælge imel-
lem«, siger han og peger først på udga-
ven fra Kudsk, der ender som testvin-
der, og derefter på grænsetilfældet Ma-
lenes gløgg, der kommer ind på en an-
denplads. 

»Det her er klart den mest julede, og
den der minder mest om en gløgg«, si-
ger han så om Kudsks hvide gløgg, der

HVID JULEGLØGG EKSTRAKT
Producent: Kudsk
Forhandler: Le Gateau, legateau.dk
Pris: 60 kroner
Indhold: 0,33 liter 
Literpris: 70,7 kroner (når den 
blandes med to flasker chardonnay)
Andet: Skal blandes med to flasker
hvidvin

Kok og madskribent Trine Hahnemann:
Den her er en af de få, der nærmer sig en
egentlig gløgg. Den er godt krydret og
tilpas sød, og man kan smage julekryd-
derierne med nelliker og kardemom-
me. 
Sommelierskoleleder og vinanmelder
Thomas Ilkjær: Den er klart den mest
julede og den, der minder mest om en
gløgg. Man får den syrlige friskhed fra
vinen og krydderierne oveni. Den er
godt balanceret. 

MALENES HVIDVINSGLØGG
Producent: Malene Smidt Hertz
Forhandler: Meny
Pris: 80 kroner
Indhold: 0,75 l
Literpris: 106,7 kroner

Trine Hahnemann: Den har en lidt 
jordslået duft til at starte med, men den
smager bedre, end den dufter; 
smagen er god. Den er mere frisk og 
syrlig end de andre, men den er stadig
sød. Meget let julekrydring. 
Thomas Ilkjær: Den er lækker, frisk og
balanceret med en citrusagtig tone. 
Et friskere alternativ til rød gløgg. 
En af dem, der smager bedst, men 
lige på grænsen til ikke at leve op til 
forventningerne til en gløgg. 

NATURENS KØKKEN HVID GLØGG
Producent: Naturens køkken, Nordisk
jul
Forhandler: Landmad.dk
Pris: 60 kroner
Indhold: 0,25 liter
Literpris: 129,5 kroner 
Andet: Skal blandes med en flaske 
hvidvin

Trine Hahnemann: Den dufter meget
lidt og er svag på krydderier. Den 
smager mest som en varm æblesaft
light, og man kan ikke smage meget
hvidvin. Den mangler et krydderi-
element for at være en gløgg. 
Thomas Ilkjær: Den er meget æbleagtig
– og smager sådan set dejligt og er 
fint harmonisk. Men den har slet ikke 
krydderiet til at være en julet gløgg 
og mangler lidt alkohol. Som varm 
drik i oktober er den god. 

HVIDVINSGLØGG FRA IRMA
Producent: Irma
Forhandler: Irma 
Pris: 50 kroner
Indhold: 0,75 l
Literpris: 66,7 kroner 

Trine Hahnemann: Den generer ikke
nogen, men den smager mere af varmt
saftevand end af gløgg. Den er tæt på 
ikke at være en hvidvin, og smagen er
også tæt på at være for sød. Den dufter
ikke af meget. 
Thomas Ilkjær: Den er ret anonym og
kedelig. Smagen er saftagtig og lidt til
den søde side. Den blegner lidt, fordi
den også mangler krydring og duft –
der er kun en snert af brunkage til at
starte med. 
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får karakteren fem. 
»Den er godt balanceret med krydde-

rierne. Den har smagen af brunkager,
nelliker og kardemomme, som man får
oven i gløggens syrlige friskhed«, fort-
sætter han om varianten, der findes
som ekstrakt og derfor er blevet blan-
det op med en hvidvin – en chardonnay
fra Irma. 

Resten af testudvalget er vidt forskel-
ligt og spænder smagsmæssigt fra det
saftagtige til det meget krydrede og til
det syrligt friske og tungt søde. Gløg-
gen fra Juice Organic, der er testens ene-
ste alkoholfrie variant, synes dommer-
ne mest bare smager af saftevand og
æbler, mens den svenske starkvins-
glögg fra Blossa er så krydret med nelli-
ker, at man kun dufter og smager dem.
Endelig er Nicolas Vahés hvide gløgg så
sød, at det ifølge dommerne nærmer
sig en gæret sødme: 

»Man får simpelthen et sødmeattack.
Den har nærmest en vingummitone og
er meget sirupsagtig«, siger Trine Hah-
nemann om testens taber, der ender
med bundkarakteren 1. 

Research: Liva Polack og Isabel Aziz
lordagsliv@pol.dk

STARKVINSGLØGG
Producent: Blossa
Forhandler: Meny og vinhandlere 
Pris: 70 kroner
Indhold: 0,75 liter
Literpris: 93,4 kroner

Trine Hahnemann: Her skal man 
virkelig kunne lide nelliker. 
Den smager og dufter kun af nelliker,
som fuldstændig overdøver resten, og
giver en eftersmag af tør nellike. Den er
også lidt for sød og klistret. 
Thomas Ilkjær: Den er ubalanceret og
har en meget voldsom duft og smag af
nelliker. Fordi nellikerne er så gennem-
trængende, bliver smagen meget 
endimensional og kraftig. Den er lidt
for sød. 

ØKOLOGISK HVID GLØGG 
Producent: Juice Organic
Forhandler: nemlig.com 
Pris: 29,95 kroner
Indhold: 0,75 liter
Literpris: 39,9 kroner 
Andet: Uden alkohol 

Trine Hahnemann: Jeg ville aldrig 
tænke, at det var en gløgg, snarere en
varm æblesaft. Dufter og smager 
fuldstændig af æble og kun en lille
smule af kanel. Den er grumset og 
ligner en ufiltreret æblemost.
Thomas Ilkjær: Den dufter og smager
kun af æble og en smule kanel. Men det
er ikke friske æbler, snarere sådan 
nogle overmodne nogen. Den slutter
nærmest vandigt og er meget 
tyndbenet. 

WHITE GLØGG EXTRACT
Producent: Nicolas Vahé
Forhandler: Magasin
Pris: 50 kroner
Indhold: 0,25 liter 
Literpris: 119,5 kroner (når det blandes
med en enkelt flaske chardonnay)
Andet: Skal blandes med 1-2 flasker
hvidvin

Trine Hahnemann: Den dufter af vin og
er svagt krydret og lidt perlende. 
Smagen er super sød og sirupsagtig
med en nærmest vingummiagtig tone.
Den giver simpelthen et sødmeattack.
Thomas Ilkjær: Den dufter meget 
hvidvinsagtigt – men man bliver snydt,
for den smager slet ikke vinagtigt. Den
er simpelthen så sød og stort set uden
syre. Den mangler både balance og 
julekrydderi. 

Sådan gjorde vi 
Lørdagsliv anskaffede 7 varianter af
hvid gløgg og bad to erfarne smags-
dommere om at blindsmage: 
Trine Hahnemann, kok, madskribent
og indehaver af Hahnemanns Køkken.
Står bag kogebøgerne ’Nu er det jul’ og
’Scandinavian Christmas’ og står hvert
år for julecatering, hvor hun blandt an-
det serverer masser af hvid gløgg. 
Thomas Ilkjær, daglig leder af og un-
derviser på Vinakademiets sommelier-
uddannelse, vinskribent på Politiken
samt en række vinmagasiner i Skandi-
navien. 
Dommerne blev bedt om at vurdere de
forskellige varianter på smag, duft og
mundfornemmelse. Dommerne blev
også bedt om at give en samlet bedøm-
melse mellem 1 og 6, hvor 6 er bedst. 
Karaktererne her på siderne er oprun-
dede gennemsnit af de to dommeres
bedømmelser. I de tilfælde, hvor flere
varianter har opnået samme karakter,
står de oplistet efter literpris med den
billigste gløgg først. 
De varianter, der findes som koncen-
trat, blev blandet op med hvidvinen In-
spire Chardonnay til 69,50 kroner i Ir-
ma, og det er derfor også med brug af
denne vin, at literprisen er udregnet. 


