
     
 

       

Namn Tegnér & Son 

Wilckens Fat 

Blossa 

Starkvins-

glögg Vit 

Tegnér & Son  

Biskopens 

Blandning 

Blossa 

Starkvins-

glögg Röd 

Vintra 

Starkvins-

glögg Röd 

Smålands-

glögg 

Dufven-

krooks  

Original 

Snälleröds 

Starkvins-

glögg 

Mando Diao 

Infruset 

Starkvins-

glögg 

Grythy(an 

Skogsglögg 

Lutendrank 

Nr 96002 96519 96659 8505 71914 96205 96510 76206 76262 96460 76198 

Alk.halt 14,5 % 15 % 14,5 % 15 % 15 % 14 % 15 % 15 % 15 % 15 % 17,5 % 

Pris 79 kr 74 kr 69 kr 74 kr 75 kr 79 kr 72 kr 84 kr 70 kr 85 kr 195 kr 

Smak Kryddig do6. 

Fyllig smak, 

nästan sträv. 

Tydlig karaktär 

av karde-

mumma. 

Klassisk glögg 

med inslag av 

pomerans. 

Söt smak 

med lång 

e6ersmak. 

Söt smakrik 

glögg med stor 

do6. Kryddig 

med inslag av 

russin. 

Klassisk glögg-

smak. Fyllig 

och balanse-

rad smak. 

Några känner 

choklad. 

Kryddig do6. 

Lite syrligare 

smak med in-

slag av nejlika. 

Bärvinsglögg 

med karaktär 

av svarta vin-

bär, lingon. 

Sa6ig do6. 

Svag do6, 

men desto 

eldigare 

smak. Kort 

e6ersmak. 

Rå smak av 

tanniner från 

vinet. Någon 

känner smak 

av aska. Klas-

sisk glögg-

smak. 

Spridda betyg. 

Do6 av kanel 

och sa6glögg. 

Smakar kär-

vare och inslag 

av ingefära. 

Annorlunda 

bärvinsglögg 

med kärv 

smak. Mindre 

söt och mil-

dare krydd-

ning. 

Utmanande 

glögg med in-

slag av lingon, 

och cognac. 

Klart mindre 

söt. 

Kommentarer En ekologisk 

glögg med 

smakerna på 

de rä(a stäl-

lena. Väl av-

vägd med 

mycket karde-

mumma. 

Friskare än 

sin röda vari-

ant. Något 

mer mjuk i 

tonen. 

Förra årets vin-

nare placerar sig 

som delad tvåa. 

Tyvärr på betäll-

ningssor>ment i 

år. 

Standarden i 

klassen. Gillas 

av alla. Säljer 

700 000 l/år. 

Saknar dock 

lite ”edge”. 

Rund fin smak. 

Mindre söt. 

Beställnings-

sor>ment. 

Spridda betyg. 

Klart mindre 

söt glögg med 

bäriga toner. 

Mjuk och av-

rundad. Drick 

rykande utom-

hus. 

Spridda be-

tyg. Vissa gil-

lar starkt, 

andra inte. 

Kryddigare, 

men kortare 

smak. 

Vuxen glögg-

smak, lite kär-

vare. Kra6ig 

smak. Ekolo-

gisk glögg. 

Glögg med 

tydliga vinto-

ner. Roligt med 

glögg signerad 

en ar>st. 

Vuxen glögg. 

Annorlunda 

glögg som 

inte passar 

alla. Servera 

rykande varm 

utomhus. 

Hä6ig flaska 

>ll en hä6ig 

glögg. Passar 

dig som tyck-

er vanlig 

glögg är för 

söt. 

Betyg 3,9 3,8 3,8 3,8 3,2 3,0 2,8 2,5 2,3 2,3 2,0 

Läs mer på www.gloggtest.se 
Vi recenserar hela Systembolagets glöggsor>ment. 
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