
              

Namn Tegnér & 
Son  
Biskopens 
Blandning 

Blossa 
Starkvins-
glögg Vit 

Dufven-
krooks  
Jul 2010 

Tegnér & 
Son 
Wilckens 
Fat 

Blossa 
Starkvins-
glögg Röd 

Dufven-
krooks  
Original 

Snälleröds 
Starkvins-
glögg 

Smålands-
glögg 

Lutendrank Grythyttan 
Skogsglögg 

Vintra 
Starkvins-
glögg Röd 

Sandbacka 
Glögg 

Nr 96659 96519 76159 96002 8505 96510 76206 96205 76198 96460 71914 76204 

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

Pris 69 kr 72 kr 129 kr 79 kr 72 kr 69 kr 84 kr 79 kr 195 kr 83 kr 75 kr 98 kr 

Smak Mörk färg. 
Kraftig glögg-
smak, med 
klassisk 
kryddning. 
Rustik. 

Doftar kryd-
dig jul och 
pepparkaka. 
Fräsch smak 
med inslag av 
citrus. Klas-
sisk glögg. 

Fin glöggdoft. 
Fyllig smak av 
traditionell 
glögg. Lång 
smak. 

Stor fin 
glöggdoft. Fin 
kryddning 
med sträv 
eftersmak. 
Balanserad 
sötma. 

Doft av rus-
sin. Tradition-
ell glögg-
smak. Lång 
smak. Lite 
spritig. 

Ingen doft. 
Söt, avrun-
dad smak. 
Traditionell 
glöggkrydd-
ning. 

Fin glöggdoft. 
Inte så söt. 
Syrlig, nästan 
sträv.  

Syrlig doft 
med inslag av 
svart vinbär. 
Bärig, syrlig 
smak, inte så 
söt. 

Bärig, bra 
styrka, mild 
kryddning. 
Smak av 
lingon och 
inslag av cog-
nac. 

Doft av vin-
bär. Syrlig 
smak med 
inslag av vin-
bär. Inte så 
söt. Kärv, lite 
eldig smak. 

Stor, söt 
glöggdoft. 
Smakar lite 
tunnare. 
Traditionell 
glöggsmak.  

Doft av en-
bär och pep-
parkaksdeg.. 
Annorlunda 
glöggkrydd-
ning. Ej söt. 

Kom-
mentarer 

Traditionell 
glögg med 
rejäl smak. 
Tar ut alko-
holsmaken. 

Vit glögg 
med klassisk 
smak. Känns 
piggare är 
Blossa Röd. 

Fylligare än 
de övriga 
Dufvenkroo-
karna, med 
en fin doft. 
Känns exklu-
siv. 

Smakar 
vuxet. Trad-
itionell glögg 
med väl av-
vägd krydd-
ning. Ekolo-
gisk glögg. 

Något av en 
referens 
inom glög-
gen. Trad-
itionell smak. 
Jul på flaska. 

Traditionell 
glögg med 
något mer 
rund smak.  

Ekologisk. An-
norlunda 
kryddning 
som inte är 
så söt. Vacker 
flaska. 

Lätt glögg 
med inslag av 
glühwein. 
Utflyktsglögg 
att ha i ter-
mosen. Frisk. 

Vacker flaska 
med an-
norlunda 
glögg. Utma-
nande. 
Spridda be-
tyg. 

Glögg som 
drar åt 
glühwein. 
Passar dem 
som inte gil-
lar så söt 
glögg. 

Smaken är 
lite svagare, 
vilket gör att 
vinsmaken 
kommer 
fram. Alkoho-
len bryter 
igenom. 

Udda fågel 
med an-
norlunda 
smak. Liten 
vinsmak, 
spritig. 
”Gammel-
dansk.” 

Betyg 4,2 4,1 3,7 3,6 3,6 3,3 3,3 3,2 3,1 3,0 2,8 2,8 

Läs mer på www.gloggtest.se 
Vi recenserar hela Systembolagets glöggsortiment. 
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