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Namn Saturnus  
God Jul Röd 

Saturnus 
Hallon & 
Lakrits 

Blossa 
Lättvinsglögg 

Saturnus 
Lusseglögg 

ICA Glögg Dufvenkrooks 
Original 

Saturnus 
Pepparkaks-
glögg 

IKEA glögg Saturnus  
God Jul Vit 

Alkoholhalt 0,0 % 0,0 % 2,2 % 2,2 % 2,2 % 2,25 % 2,2 % 0 % 0 % 
Smak Söt och smakrik 

glögg med 
klassisk smak. 

Väldigt söt! De 
flesta hittar 
lakritssmaken. 

Traditionell och 
kryddig, aningen 
söt. 

Flera upplever 
en smak av 
saffran, 
kombinerat med 
kanel och russin. 

Traditionell 
kryddning som i 
testet upplevs 
som mildare än 
t.ex. Blossa. 

Många förvånas 
över den milda 
doften. “Smakar 
betydligt mer än 
den luktar.” 
”God” 

Saftig med smak 
av svarta vinbär. 

Något syrlig. 
Flera känner 
smak av äpplen 
och lingon. 

Smaken upplevs 
olika, allt från 
kanelbulle till 
hjortron och 
äpple. 

Kommentar Jämna hög 
betyg! Saturnus 
har alltid legat i 
toppen med sin 
helt alkoholfria 
glögg. 

På topp 10 finns 
bara glögg med 
klassisk 
smaksättning, 
utom denna. Bra 
jobbat Saturnus! 

En klassiker som 
förmodligen 
aldrig kommer 
att gå ur tiden! 

Ny glögg för i år 
från Saturnus 
som på direkten 
slår sig in i 
toppskiftet. 

Förra årets test-
vinnare som 
tappar flera 
placeringar i år. 
Har brygg-
mästaren på ICA 
slarvat med 
kryddningen i 
år? 

Dufvenkrooks 
har med många 
sorter i årets 
test, men ingen 
av dem hamnar i 
toppskiktet. 

Ojämna betyg 
som delar 
testpanelen, lika 
många tvåor 
som fyror. 

IKEAs glögg är 
precis som deras 
möbler, inte 
bäst men inte 
heller sämst… 
Ojämna betyg. 

Jämna 
mellanbetyg, 
men Saturnus 
God Jul Röd slår 
brorsan på 
fingrarna. 

Betyg 3,7 3,5 3,4 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0  
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Namn Blossa Vit Lätt 
Vinglögg 

Dufvenkrooks 
Hjortron 

Dufvenkrooks 
Fikon & 
Portvin 

Kullabygdens 
Musteri Äpple 
& Rabarber 

Herrljunga 
Svart Vinbär 

Saturnus 
Päronglögg 

Vistakulle 
Äpple 

Dufvenkrooks 
Lättvinsglögg 
KRAV 

Blossa Frisk Dufvenkrooks 
Chili Choklad 

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

Russin & 
plommon, 
något söt. 
Varierande 
betyg och 
precis som för 
Saturnus är 
den röda i 
familjen mest 
populär. 

Aningen skarp 
smak med 
framtoning av 
vinbär och 
hjortron. 
Väldigt ojämna 
betyg, allt från 
botten till 
toppen. 

Ingen favorit 
där flera i 
testpanelen 
känner av 
lakrits snarare 
än fikon eller 
portvin. 

Smakar äpplen 
och körsbär, 
varm saft. 
Mild. Upplevs 
mer som varm 
saft än glögg. 
Barnens 
favorit? 

Blaskig svarta 
vinbärssaft. 
Nykomling 
från 
Herrljunga 
som tyvärr 
inte gör någon 
succé. 

Fruktig, endast 
en i panelen 
känner smak 
av päron. 
Saturnus 
briljerar i år, 
men denna 
päronglögg 
blev ingen hit. 

Söt med smak 
av äpplen, 
äpplejuice. En 
något okänd 
glögg som 
hade premiär 
2012. I år 
lanserar de 
även en 
starkvinsglögg 
på äpple. 

Smaklös och 
blaskig. 
Sockerlag. En 
KRAV-märkt 
glögg från 
Dufvenkrooks 
som inte alls 
föll panelen i 
smak. 

Kort smak där 
förslagen på 
smak var lika 
många som 
antalet i 
testpanelen… 
Årets nyhet 
från Blossa 
som gör en 
totalflopp! 

Vädligt söt där 
chokladsmake
n är tydlig, 
Kommentar: 
På pappret en 
intressant 
smaksättning, 
men panelen 
gillar den inte 
och delar ut 
låga betyg. 

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