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Namn ICA Glögg Blossa 
Lättvinsglögg 

Saturnus  
God Jul 

Dufvenkrooks 
Original 

Blossa 
Alkoholfri 
Glögg 

Vinfabriken 
Äppelglögg 

Saturnus 
Hallon & 
Lakrits 

Saturnus 
Päron 

Herrljunga 
Apelsin & 
Choklad 

Alkoholhalt 2,2 % 2,2 % 0,0 % 2,25 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,2 % 2,2 % 
Smak Härlig klassisk 

smak med 
framtoning av 
russin och 
kardemumma. 

Typisk 
"Blossasmak" 
skriver flera. 
Klassisk 
kryddning som 
alltid fungerar. 
Söt. 

Mustig och 
kryddig. Klassisk 
kryddning med 
smak av kanel. 

Söt klassisk 
kryddning som 
upplevs som 
något mild av 
flera. 

Mjuk och mild 
klassisk 
kryddning. 
Upplevs lite 
blaskig av några. 

Fruktig doft med 
smak av äpple 
och nejlika. Söt 
men lätt. 

"Först hallon 
sedan lakrits", 
vingummi/hallon
godis. Väldigt 
söt. 

Vissa hävdar att 
den varken 
smakar eller 
luktar glögg. 
Andra hittar 
kardemumma 
och nejlika. Söt 
äppeljuice. 

Mörk choklad, 
söt, skarp, 
romerska bågar, 
inslag av klassisk 
kryddning. 

Kommentar Favorit hos de 
flesta i 
testpanelen med 
jämna höga 
betyg. Mycket 
god! 

En originalglögg 
som förmodligen 
aldrig kommer 
att gå ur tiden. 
Men 
kokurrensen är 
stenhård i 
toppen. 

Fjolårets vinnare 
som även 
presterar bra i 
år. Helt 
alkoholfri 
dessutom! 

Dufvenkrooks 
har en snygg 
design på sina 
flaskor. En faktor 
som påverkar 
många vid sitt 
val av glögg. 

Lillebror till 
Blossa 
Lättvinsglögg. 
Helt alkoholfri, 
ligger detta 
bakom den 
mildare smaken? 

Första smaksatta 
glöggen som 
placerar sig 
bakom en tung 
topp 5 med 
klassisk 
kryddning. 

Hallon och lakrits 
var de flesta 
överens om. 
Jämna 
medelmåtta 
betyg över hela 
testgruppen. 

Splittrad panel 
med väldigt 
spridda betyg. 
Bottenbetyg 
blandas med 
toppbetyg. 

Debutant på 
lösflaska i år. 
Fanns tidigare 
endast med i 
Herrljungas 
glöggprovarlåda. 

Betyg 3,9 3,8 3,7 3,5 3,0 2,9 2,8 2,8 2,7 
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Namn Dufvenkrooks 
Blåbär & 
Lingon 

Vinfabriken 
Vinterglögg 

Dufvenkrooks 
Hjortron 

Kivik Äpple & 
Kanel 

Dufvenkrooks 
Chili Choklad 

Dufvenkrooks 
Choklad 

Kivik Tranbär Saturnus 
Delicatoboll 

Kullabygden 
Äpple & 
Lingon (IKEA) 

Alkoholhalt 2,25 % 0,0 % 2,25 % 2,2 % 2,25 % 0,5 % 2,2 % 0,0 % 0,0 % 
Smak och 
kommentar 

Lingon, blåbär, 
hallon, väldigt 
söt och saftaktig. 
"Varm saft" 
enligt flera. 

Mild med 
smaker av 
pepparkaka, 
svag hallonsmak 
och russin. 

Smak och lukt av 
hjortron och 
vinbär, "Bassets 
svarta 
vingummin". 

Äpplekaka med 
kanel, luktar mer 
än den smakar. 
Mild. 

Söt chokladsmak 
med doft av 
mandel. 
Pepparkaka 
tycker några. 

Mustig, söt, 
bränd choklad. 
Något fruktig, 
"kemisk" enligt 
vissa. 

Saftkaraktär med 
smak av lingon, 
blåbär, svarta 
vinbär. Bärig och 
syrlig. 

Nötig doft med 
smak av 
delicatoboll, 
pepparkaka och 
arrak. Kaffe 
tyckte någon. 
Mild. 

Saft med smak 
av lingon, 
tranbär, blåbär 
och svarta 
vinbär. Något 
syrlig. Ingen 
favorit. 

Betyg 2,6 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,8 
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