
   

     

 

  

Namn Blossa Ving-
lögg 

Tegnér & son 
Tradi�on 

Herrgårds-
glögg Vit 

Ripa Dufvenkrooks 
Vinglögg 

Herrgårds-
glögg Röd 

Herrljunga 
1911 

Ripa - utan �ll-
sa# socker 

Åkesson 
Glühwein 

Nr 4000  96726 96000 96007 96506 96358 75493 96008 96477 

Alkoholhalt 10 %  10 % 12,5 % 10 % 10 % 12,5 % 10 % 12 % 8,5 % 

Pris 62 kr  59 kr 59 kr 69 kr 59 kr 139 kr (2000 ml) 56 kr 59 kr 49 kr 

Smak Tradi�onell 

glöggsmak. Söt. 

Kryddnejlika och 

kanel. Stor do'. 

Kra'ig karde-

mummasmak. 

”Annorlunda 

kryddning”. Svag 

smak av citrus & 

ingefära. 

Frisk lång smak & 

do'. Inslag av 

fläder, citrus och 

frukt. Har glögg-

karaktär trots 

allt. 

Påminner om 

Tegnér Tradi�on, 

men med run-

dare glöggsmak. 

Svag do' med 

inslag av smör-

kola. 

Mycket svag do'. 

Svag men tradi-

�onell glögg-

smak med inslag 

av vanilj. 

 Syrlig do'. Sva-

gare glöggkrydd-

ning. Drar nästan 

åt glühwein. 

Smakar strävt, 

lite beska. Dru-

vor. Do' av jord-

gubbe. 

Inte lika kra'ig 

smak som den 

normala Ripan. 

Inte heller lika 

söt. 

Syrlig vinsmak, 

sparsamt kryd-

dad.  Ingen 

sötma. 

Kommentarer Tradi�onell glögg 

som får jämna 

höga betyg av 

testpanelen. En 

klassiker som står 

sig utan a? s�cka 

ut. 

Blandade betyg, 

men flertalet 

uppska?ade den 

annorlunda 

kryddningen. 

  

Go? och uppfris-

kande alterna�v 

�ll den tradi-

�onella röda 

glöggen. 

God, men något 

avvikande från 

tradi�onell glögg-

kryddning. Ekolo-

giska druvor. 

Tradi�onell 

glögg. Kunde ha 

tagit ut svängar-

na mer. Godkänd. 

Lite annorlunda 

kryddning som 

passar den som 

söker en mindre 

söt glögg. Inte 

lika mäk�g a? 

dricka. 

Tradi�onell glögg 

som inte når rik-

�gt ända fram. 

Liknar självklart 

Ripa, men några i 

testpanelen upp-

levde en e'er-

smak av Cola 

light. 

Är ingen glögg, 

men kan vara e? 

alterna�v �ll 

varm choklad i 

vinterkylan. 

Betyg 3,8 3,5 3,4 3,2 3,1 3  2,7 2,7 Ej betygsa# 

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