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Namn Lutendrank Tegnér & Son 
Wilckens Fat 

Blossa 
Starkvinsglögg 
Vit 

Blossa 1895 Blossa 15 
Earl Grey 

Tomtemors 
Starkvinsglögg 

Morberg 
Starkvinsglögg 

Lucia Choklad 
Starkvinsglögg 

Nr 76410 96002 96519 96003 76760 30746 76581 76504 
Alkoholhalt 15% 14,5% 15% 18% 15% 15% 14,5% 15% 
Pris 133 kr 79 kr 83 kr 129 kr 99 kr 96 kr 86 kr 71 kr 
Ekologisk Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
Sockerhalt - 186 gr/l 178 gr/l -  142 gr/l -  
Smak Stor, bärig doft. 

Syrlig smak med 
liten beska. Svaga 
toner av cognac. 
Lite stäv på 
tungan. 

Klassisk glögg, 
utropar någon. 
Härlig doft och 
fyllig, kryddig smak 
med drag åt 
kardemumma. 

En friskare variant 
av den klassiska 
Blossan. Svag doft 
men kraftig smak. 

Mustig, fyllig glögg 
med alla klassiska 
komponenter. Lite 
för stark tycker 
någon. Lyxig smak. 

Mindre söt glögg 
med en liten 
beska. Fungerar 
lika bra kall som 
varm. 

Vinös smak med 
klassisk kryddning. 
Flera kommenterar 
den väl avvägda 
sötman. 

Fruktig doft. 
Kryddig smak med 
inslag av aprikos. 
Flera tycker den 
skulle tjänat på 
mindre sötma. 

Dofta av mandel. 
Mycket söt fyllig 
glögg. Chokladen 
kommer mest fram 
som kall eller 
ljummen. 

Kommentarer Lutendrank har 
uppdaterat sitt 
recept en aning 
och levererar en 
mindre söt bär-
glögg. Härlig 
flaska! 

Tegnér & Son ännu 
en gång på pallen 
och aldrig varit 
sämre än fyra. 
Stabiliteten själv! 
Modern klassiker. 

Blossa Vit är en 
återkommande 
medaljör som dock 
missade förra årets 
stortest. Bästa 
Blossan! 

Tjusig glögg i 
begränsad 
upplaga. Test-
panelen hoppas på 
återkomst nästa 
år! 

Årets glöggsnackis! 
Både buteljen och 
innehållet 
levererar. Panelen 
är lite kluven i 
smaken, precis 
som det ska vara. 

Favorit på 
beställnings-
sortimentet. 
Bevisar för tredje 
året att Tomtemor 
kan koka sin glögg! 

Storsäljare som 
levererar stabila 
betyg.  

Klassiker i glögg-
sammanhang. 
Kräver kanske en 
choklad älskare för 
att ta hem 
toppbetyg. 

Betyg 4,5 4,3 4,2 4,0 4,0 3,8 3,7 3,4 
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Namn Snälleröds 
Starkvinsglögg 
Vit 

Grythyttan 
Skogsglögg 

Blossa 
Trestjärnig 
Glögg Spetsad 
med Rom 

Blossa 
Trestjärnig 
Glögg Spetsad 
med Cognac 

Blossa 
Starkvinsglögg 
Röd 

Tomtemors 
Roséglögg 

Dufvenkrooks 
Original 
Starkvinsglögg 

Nr 90595 96460 96518 96517 8505 30748 96009 
Alkoholhalt 15% 15% 21% 21% 15% 15% 15% 
Pris 85 kr 88 kr 89 kr 89 kr 79 kr 109 kr 77 kr 
Ekologisk Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
Sockerhalt 182 gr/l 149 gr/l 166 gr/l 158 gr/l 206 gr/l 137 gr/l 160 gr/l 
Smak Svag doft. Vinös 

smak med 
kryddning av kanel 
och nejlika. Inte så 
julig, säger någon. 

Ljusare färg och 
bärig doft. Svagare 
kryddning och inte 
så söt. Fräsch, med 
lite beska. Sotig, 
säger någon. 

Doft och till viss 
del smak av 
punsch. Något 
spritig. Fräsch i 
tonen. 

Klassisk, stor doft. 
Cognacen 
förstärker den 
klassiska Blossa-
kryddningen. Lång 
eftersmak.  

Kraftig doft av 
klassisk glögg och 
torkad frukt. 
Mycket söt smak 
av russin och 
pepparkaka. 

Vinös glögg med 
lite för skarp smak 
enligt flera.  

Liten doft med 
inslag av kanel. 
Kryddig smak av 
nejlika och 
ingefära som 
övergår i vanilj.  

Kommentarer Det enda riktiga 
vitvinsalternativet. 
Stabila poäng i 
mitten. Tjusig 
flaska. 

Storsäljare på 
bolaget i skuggan 
av Blossa. Delar 
panelen 
betygmässigt.  

Klassiker som inte 
riktigt går hem i 
året panel. Vissa 
tycker den smakar 
för mycket alkohol. 

Blossas flaggskepp 
som faller igenom 
fältet i år. 
Tillfällighet, med 
återkomst i toppen 
2016? 

Även 2015 sjunker 
Blossa röd i 
resultatlistan. Flera 
tycker den är lite 
unken. För mycket 
torkad frukt? 

Nykomling för i år 
som kan behöva 
ett år till för att 
mogna. 

Årets skräll. 
Storsäljaren 
floppar i årets 
panel. Sticker inte 
ut i mängden. 

Betyg 3,2 3,0 3,0 2,7 2,3 2,1 2,1 
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