
syndikatet
øl med personlighed



Syndikatet blev stiftet i 2011 af bl.a. Jonas Jacobsen, 
der i 2010 vandt Skandinavisk Mesterskab i Håndbryg.

Syndikatet er et fantombryggeri. Med et glimt i øjet 
kal der vi os gangsterbryggere som selvopfundet syno-
nym til kontrakt-/sigøjner-/nomadekonceptet. Det 
dækker over at vi ikke ejer eget bryghus, men i stedet 
udnytter kapaciteten på eksisterende veldrevne bryg-
huse. Vi brygger altid i Danmark.

Vi har base i Auning på Djursland og øllet sælges i 
specialforretninger over hele Danmark. Du kan finde 
nærmeste forhandler på www.syndikatet.dk

Brygmæssigt er vi kendt for at udfordre stilartsdefini-
tionerne uden at gå på kompromis med den behagelige 
smagsoplevelse, så både entusiaster og almindelige 
øl-elskere kan være med. 

En gennemgående ambition er, at vi ikke “bare” 
skal ramme en stilart. Den skal helst både fornys og 
forbedres i forhold til de klassiske eksempler.

Hver øl repræsenteres ved tegnede personer med 
navne som “Direktøren”, “Sælgeren”, “Håndlangeren”, 
“Elskerinden”, “Politikeren” med flere.

Gennem en ledsagende, ofte satirisk historie på 
etiketter ne dannes en forbindelse mellem øllets navn, 
teg ning, smag og idégrundlag. 
Det er hvad vi forstår ved “øl med personlighed”.

Dette hæfte præsenterer Syndikatets sortiment, der 
for tiden består af 24 forskellige øl. Lejlighedsbryg og 
udgåede øl er ikke medtaget.

Øllene beskrives i nogenlunde kronologisk rækkefølge 
efter hvornår de blev brygget første gang og for samti-
dig at fortælle Syndikatets historie. 

For hver øl oplyses en række tørre fakta som farve 
(EBC), bitterhed (IBU) og styrke (%). Smagsoplevel sen 
beskrives. Ingre dienslisten uddybes og bryg -
gerens bagved liggende tanker og overvejel ser 
afsløres. 

Der gives kon krete 
bud på gastronomisk 
anvendelse.

I fremtiden lanceres endnu flere øl. 

Vi udvikler og eksperimente rer løbende 
med brygning af små portioner, som 

ofte præsenteres som testbryg i 
begrænset mængde ved ølsmagnin-
ger og andre offentlige præsen-
tationer af Syndikatet. 

På Ølfestival® i Lokomotivværkstedet 
i maj 2017 præsenteredes seks nye øl: 
Sælgeren, Journalisten, Baristaen, 
Havfruen, Overhovedet 2017 og 

Diplomaten. Disse er beskrevet sidst 
i dette hæfte.



Begyndelsen: de første fire
1. december 2011 lanceredes Syndikatets første fire øl. 
To “belgiere”: en mørk og en lys. 
To velhumlede øl: en ale og en lager.

Direktøren er baseret på den opskrift, der vandt guld  i 
Belgisk-kategorien ved DM og samlet guld ved Skandinavisk 
Mesterskab i 2010. En stærk mørk ale med præg af mørke 
bær og moden frugt. Den blide og komplekse smag er kry-
dret, vinøs og karamelsød. Hemmelig heden er en kompleks 
maltprofil og udsøgt gær. Ambitionen var at matche nogle af 
de originale belgiske trappistklassikere. Sammenlign selv.

Sekretæren er vores bud på en moderne tolkning af den 
klassiske belgiske trippel. Mere sød, mere smagfuld, mere 
karakter, mere interessant. Stærk og fyldig, vinøs og 
frugtrig, indslag af citrus og melon, kompleks, intens og 
behage lig. Sølvmedalje i Belgisk-kategorien ved DM i 2010.

Belgiske øltyper er 
søde, fyldige og med 
lav bitterhed. Alsidige i 
madlavningen. Mørke øl 
som Direktøren til kraf-
tige retter/simremad, i 
gryde eller stegeso. Lyst 
øl som sekretæren i lyse 
saucer, desserter mv. 
Prøv den i marinader, 
dressinger og pande-
kager.
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Som friske modspillere til de tunge belgiere, lagde vi ud med 
to humledominerede øl. 

Agenten er en kraftfuld IPA, som siden introduktionen 
har fundet sit faste publikum blandt humleelskende ølen-
tusiaster. En ale med så mange intense aromaer af citrus, 
harpiks, frugt, fyrrenåle mv. at du vil opleve den forskelligt 
fra gang til gang, alt efter stemning, sammenhæng, tempe-
ratur, selskab osv. Simpelthen en øl, der holder – og stadig 
en af vores egne mest foretrukne fyraftensøl. 

Kassemesteren var oprindeligt tænkt som et bud på hvordan 
en amerikansk brygger ville forstå en tysk pilsner. Resulta-
tet er en undergæret øl, der med sin rene fermentering lader 
fokus være på de anvendte amerikanske humletyper. Tek-
nisk set en pilsnertype, hvor stilarten kommer under pres. 
Mere bitter, langt mere sprudlende og udfordrende end sine 
central europæiske forbilleder. Undertiden kaldt for en IPA 
for begyndere. Flere gange anmeldt som en perfekt frokostøl.

Vær forsigtig med bitre 
øl i madlavningen. Det 
bliver hurtigt for meget.

Potente IPA’er som 
Agenten drikkes især til 
søde rette, fx barbecue.

Kassemesteren er for-
trinlig til frokostbordet, 
hvor den slukker tørst 
og renser ganen mellem 
retterne.
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Ikke Helt Klassisk Blonde
Maj 2012. Direktøren er allerede brygget tre gange og Kasse-
mesteren to. I forbindelse med genbryg af Sekretæren og 
Agenten lanceredes Syndikatets to næste øl. Den ene af disse 
var klassikernes klassiker: den blonde belgiske abbey ale.

Syndikatets version ligger ikke langt fra de belgiske for-
billeder, men vi hævder alligevel at have tilført stilarten 
noget nyt. Typisk krydres disse ales med koriander og 
appelsin, men her var grundidéen at forsøge at efterligne 
de tyske traditioner og kun bruge de rene råvarer malt, 
humle og gær. Maltprofilen er kompleks og aromatisk med 
en udpræget brødagtig substans. Lys, fyldig, indbydende og 
uden skarpe kanter. På humlesiden er der skejet lidt ud ved 
anvendelse af ret store mængder tjekkisk Saaz humle. Ikke 
for at tilføre bitterhed, men for at opnå en passende krydret 
duft og smag.

Alt i alt ikke helt så uskyldig, som hun ser ud til.

Nonnen er Syndikatets all-
round madøl. Idéel ledsager 
til alle typer varme retter, fra 
kylling og frikadeller til bøffer 
og andre stegeretter. 

Også perfekt som alsidig in-
grediens. Det som ikke bruges 
i maden, drikker kokken med 
fornøjelse under tilbered-
ningen. Og du kan sagtens 
servere den samme øl som 
ledsager til måltidet.  
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Nattens sidste øl
Den anden nyhed i maj 2012 skulle være Syndikatets hidtil 
heftigste øl. Store sorte imperial stout. Førsteudgaven var 
9,2%. Siden har vi skærpet den en smule med lidt mere kaffe 
og også hævet styrken en anelse.

Imperial Stout er vel nok en af de løsest definerede stil arter. 
Her har bryggeren rige muligheder for at bruge fantasien, og 
det skal selvfølgelig udnyttes. 

Vores bud er en øl med meget humle, høj bitterhed i balan ce 
med høj restsødme. En virkelig fyldig krop. Voldsom, sort og 
ristet. Men udført på en måde, så den er til at håndtere. 

Kompleks med 6 slags malt og 6 slags humle. Havre for 
at styrke strukturen. Espressokaffe for at understrege de 
hårdt ristede malte. Habanero-chili brugt som smagsfor-
stærker, men ikke i en mængde, der brænder.

Vi lover en stor, delikat oplevelse, der er til at fordøje.

Håndlangeren står fint alene, 
f.eks. som godnatøl (man ser ham 
oftest først, når det er for sent).

Begår sig glimrende som ledsager 
til kraftige anretninger, f.eks. med 
ost. Der er ikke mange øl, der giver 
passende modspil til de helt stærke 
blåskimmeloste. Håndlange ren gør.

Brug den til braissering eller med 
forsigtighed i kraf tige gryderetter.
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Den velsignede jul
Julen 2012. For første gang forsøger vi os med en jule-
bryg. Målet var en smagfuld, letdrikkelig øl, uden for 
meget kant, men stadig interessant – og som samtidig passer 
til det varierede udbud af julemad. 

Mere traditionelt end originalt gik vi efter noget mørkt og bel-
gisk. Med udgangspunkt i Direktøren, skruede vi lidt op for 
farven, ned for styrken, dobbelt op på krydderierne appelsin-
skal og korianderfrø. Restsødme og humle justeredes også. 

Resultatet blev en blid og kompleks vinterbrownale med kryd-
ret aroma præget af frugt og mørke bær. Karamel- og kandis-
sød med delikate indslag af lakrids og chokolade.

Som de fleste belgiskinspi re-
rede ales, kan Frelseren nemt 
indgå som ingrediens i maden. 
Forvent lidt mere krydring end 
med en almindelig brown ale.

Som ledsager er den alsidig og 
kraftig nok til at matche det 
varierede julebord og alle de tra-
ditionelt ret fede retter, vi sætter 
til livs i december. 
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Den lette afdeling
Efter over et års spekulationer og mange testbryg var den 
endelig klar i november 2012: En smagfuld øl med lav styrke. 
Uden brygmæssig snyd eller alkoholafdamp ning er det lykke des 

at komponere en både vel smagende og interes-
sant lavvoltsøl. 

Belgiske specialmalte giver en let brødagtig 
grund smag, som krydres pikant af den 
amerikanske humle-
blanding. Bryggeren 
er flere gange hørt 
udtale, at det faktisk 
er den af alle hans 
øl, han er mest 
tilfreds med. 

Let sag. Stor smag.

Saftige frikadeller: 
Udblød 50 g rasp 
eller brødkrumme i 
1 dl Mekani keren. 
Efter 10 minutter 
blandes med ½ kg 
hakket gris, 1 revet 
løg, 1 æg, 1 tsk salt 
og ½ tsk peber.
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India Pale Ale
Vi har spioneret ihærdigt på amerikanske principper og 
brygget med europæisk malt og humle fra Austra lien og New 
Zealand. En sprudlende IPA, der når verden rundt. 

Selvsikker og kompleks aroma med masser af tropisk frugt 
fulgt op af en afrundet forfriskende smag og en 
velafstemt tør bitterhed. Klassisk IPA, og alligevel 
helt sin egen. 

Lanceret januar 2013, hvor den samme år op-
nåede nominering som Årets Ølnyhed.

Hver gang spionen brygges er det med en ny op-
skrift baseret på det aktuelle udbud af humle fra 
Australien og New Zealand. Version 1 var domi-
neret af Galaxy-humle. Version 2 med Nelson og 
Waimea. Version 3, brygget efterår 2016 er med 
Dr Rudi, Waimea og Southern Cross. 

Det er endnu uvist hvad version 4 (sommer 2017) 
kommer til at smage af.
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Bock passer godt til det 
kolde bord. Vi drikker 
den meget gerne til påske-
frokosten, til somme rens 
grillretter, efterårets kål-
ret ter og om vinteren til 
gule ærter. Også et godt 
match til en god bøf.

I madlavningen er mu-
lighederne utallige: mari-
nader, sirup, braissering, 
øl-is osv.

6 EBC
20 IBU
5,0 %
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I april 2014 lykkedes det. Syndikatets første 
hvedeøl. Bryggerne var modvillige, ingen af 
dem synes af hvedeøl er særligt fantastisk, 
men efterhånden indfandt overbevisnin-
gen sig om at vi aldrig ville opnå et bredt 

sortiment uden en øl, baseret på hvede. 

Skulle vi forsøge med en klassisk tysk weißbier 
med svag maltaroma, nul humle og fenoliske 
banan estere udover det hele? Hvordan fornyes 
eller forbedres den slags? 

Nej. Så vi kiggede mod Belgien. Og USA. Endnu 
en gang. Og endnu engang med et interessant 
resultat. 

Udgangs punktet er en klassisk belgisk witbier med lige dele 
lys bygmalt og umaltet hvede. Vi tilføjede 5% havre for at give 
øllet yderligere struktur. Præcist som de belgiske forbilleder 
er den krydret med korianderfrø og appel sin. Og den er gæret 
som en belgier med en gærstamme fra Flandern. 

På humlesiden har vi skejet lidt 
ud ved at opgradere fra let til 
moderat bitter hed og bruge to 
amerikanske humletyper med 
noget mere karakter end man 
normalt oplever i denne øltype.  
Vi har endda også tilsat lidt 
tørhumle i gærtanken. 

Øllen byder på nye oplevelser 
for entusiaster, samtidig med at 
andre ølelskere nemt kan være 
med. Elegant og velsmagende 
sommerøl. 

“Brygger du ikke en bock?”
Vi har egentlig altid ment at Bock er lidt 
“endimensionel, tysk, undergæret og smager 

bare af karamel.” 

Over tid opstod inspirationen til hvordan 
denne tyske klassiker kunne forfines 
med dét tvist, der gør den til en værdig 

del af Syndikatet. En doppel bock defineres 
af en gennemtrængende kara mel smag, 
opnået med en 
bygmalt ristet 
hårdt nok til 
at give smag og 

aroma, men 
ikke hårdere 

end at den stadig kan fungere 
som basismalt og udgøre op til 
80-90 procent af den samlede 
maltmængde. Vores tilføjelse 
til denne klassiker udgøres af 
8% hvedemalt og et par procent 
mørk belgisk chokolademalt, så 
det traditionelle karamelpræg 
suppleres med ekstra fyldighed 
og dybe nuancer af toffee og chokolade. Dermed mener vi at 
have brygget en klassiker uden at det er blevet kedeligt, og 
som har ualmindeligt mange anvendelsesmuligheder. Drik 
den alene eller sammen med næsten hvad som helst.

Nordtysk oprindelse (Einbeck ca. 1200 til 1620). 

Genopfundet og brygget i Sydtyskland (München siden 
1800-tal let). 

Nyfortolket og brygget af Syndikatet siden februar 2013.

Klassisk ledsager til 
forårs- og sommerretter. 
Velegnet fx når menuen 
står på fisk, asparges, 
salater, omelet, tærter, 
lyse retter med citrus 
og urter osv. Også fin til 
lyse, friske oste.
Dejlig ingrediens i fx 
grøntsagssupper, saucer 
og dressinger. Eller når 
som helst man ønsker 
at tilsætte en forholdvist 
neutral øl til sin ret.



Dessertøl længe undervejs
Syndikatets brygmester arbejdede i fire år på udviklingen 
af en særlig stout, på opfordring fra sin kone. Hun havde 
en original idé om en helt ny slags, utraditionel dessertøl: 
Vanilje, fløde og karamel. Det blev starten på et hjemligt 
samarbejde, som efter mange grublerier, eksperimenter, 
diskussioner, testbryg og prøvesmagninger, endelig i foråret 
2015 var nået til at vi kunne forsøge med en større portion. 
Vi bryggede 400 liter som fadøl og lancerede den som nyhed 
på Ølfestivalen samme år, hvor der blev udskænket cirka 
1200 glas. Hun blev modtaget med stor opmærksomhed 
og po pu laritet. Og opnåede iøvrigt andenpladsen i det års 
festival konkurrence, hvor temaet var “kvindeøl”. 

Det hele gik op i en højere, men tragisk, enhed. Sagen var 
nemlig at idékvinden bag denne øl prøvesmagte den endelige 
version den 7. maj. Hun var så tæt på at være tilfreds, som 
hun nogensinde kunne være. Vi konkluderede 
at den var perfekt, færdigudviklet og meget hel-
støbt. Og vi besluttede at der aldrig må ændres 
ved den, fordi hun ikke længere selv kunne 
deltage i udviklingen. Renate Jacobsen afgik 
ved døden tre dage senere, efter næsten fem års 

kamp mod sin kræftsygdom. 

Efterhånden har denne Imperial 
Vanilla Milk Stout etableret sig 

som en hjørnesten i sortimentet. 
En kraftfuld, afbalanceret, elskelig 
dessertøl. Tænk sprødristet toffee, fløde 
og verdens sødeste vanilje, samlet i en 
helt ny slags ølople velse.

Denne øl er dedikeret til kvinden, der 
skabte den.
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Peter Bennike er salgschef i 
Syndikatet. Han elsker de 
bitre, aromatisk IPAer, og 
det kan ikke blive vildt og udfordrende 
nok. I 2013 præsenterede han Syndika-
tets brygmester Jonas Jacobsen for en 
udfordring: “Du kan ikke brygge en øl, 
der er for bitter til mig.” 

Handsken blev taget op. Der blev studeret 
og testbrygget med sigtekornet indstillet på  
en virkelig bitter Pale Ale, gerne ude af ba-
lan ce men ikke uden at det giver mening.

På Ølfestivalen i 2014 forsøgte Jonas så på en 
hemmelig fadølshane med 80 liter proto-
type at overrumple både Peter og festivalgæsterne med denne 
vanvittige øl. Navnet gav sig selv og i smug havde Syndikatets 
faste illustrator Torben Iisager begået en tegning af Peter 
til fadølsskiltet - og sidenhen til etiketten. Første glas blev 
skænket til idémanden selv, som med sit sædvanlige skæve 
smil kundgjorde at det var godt forsøgt, men den var altså 
ikke for bitter. Publikum var også begejstrede nok til at de 80 
liter var udsolgt halvvejs inde i festivalen. 

I 2015 skaffede vi de cirka 50 kg humle, der 
skulle til for at brygge 1000 liter. I første om-
gang kun som fadøl. Sådanne humlemængder 
er en udfordring når det kommer til at tappe på 
flasker. Men den slags er jo blot et spørgsmål 
om teknisk udvikling, så siden starten af 2016 
har du kunnet finde Psykopaten på hylderne 
hos vore forhandlere af flaskeøl. Udviklings-
processen var lang, og vi er stolte af resultatet. 

21 EBC
500 IBU*

5,8 %
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Ekstreme øl, bitre eller 
søde, kræver forsigtighed, 
når de bruges i madlav-
ningen. En god idé er at 
begynde med at reducere 
en halv liter øl sammen 
med en tsk sukker til 
cirka en deciliter sirup, 
der så kan benyttes i 
dressing, marinade osv.



Letvægtsøl i særklasse
Vores bud på en velfungerende øl med lav 
styrke, der kan indtages uden at den giver 
uheldig indflydelse på din dømmekraft. 
Markedet for smagsfulde 
letøl byder hovedsageligt 
på mørke frokostøl. Så vi 
gik i den anden grøft: Helt 
lys pale ale med en svækket maltprofil, 
en markant bitterhed og et velsammensat 
humleprogram. Her er masser af aroma 
og smag, som går i retning af tropisk frugt 
som mango og citrus. Oplagt til serve-
ring i Snapstinget og andre steder, hvor man indtager 
gode frokos ter med kalkuleret politisk risiko og minimal 
chance for bagefter at falde af taburetten. 
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Lys farve, stor smag
Stilarten Saison stammer fra det sydlige Bel-
gien, hvor denne type øl historisk har været 
serveret til sæsonarbejdere i landbruget. 
Tørsten var stor, og man havde krav på op 
til fem liter øl hver arbejdsdag, men for 
stadig at kunne passe det hårde arbejde var 
alkoholstyrken holdt på beskedne 3-3,5%. 

Siden begyndelsen af 1900-tallet har 
en typisk Saison Ale holdt sig omkring 

5-6% alkohol. Det særligt spændende ved 
ølstilen er at den trods sit lave spritindhold, 
formår at levere en læskende og spændende 
oplevelse. Forklaringen ligger i gæren. Saison-
gærstammer gærer langt ud og efterlader den 

færdige øl med lav restsødme og højt indhold af smagsgivere. 
Der findes masser af Saison’er på markedet, som er brygget 
på helt typisk vis: lys, let, læskende skylleøl på cirka 5%. 
Og langt de fleste er glimrende. Så sådan en behøver vi jo 
ikke at brygge. I stedet fik vi den idé at spænde buen og lade 
Saisongæren arbejde med en ekstra stærk øl, hvor maltbasen 
udgøres af hele fire slags korn. Hippien er således brygget på 
både lys bygmalt, hvedemalt, rugmalt og havre. Derudover 
har vi givet den ret meget gas med smags- og aroma humlerne 
Citra og Simcoe. Tørhumlet er hun også.

Farven er gylden. Tør, men ikke for tør. Bitter, men ikke for 
bitter. Kompleks, men alligevel nem at gå til. Læskende og 
trods sin styrke lader hun sig nemt indtage i store mængder.

Vi kan jo kalde det for en Imperial Multigrain Hoppy Saison. 
Du må gerne forvente en behagelig øloplevelse udover hvad 
du troede var muligt for så lys en øl.
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Mascotten
Pandaen er vores mascot, som render rundt og laver løjer 
på Ølfestivalen. I 2016 søgte vi mod græsrødderne og lod 

Alexander Janku (som er den hemmelige person inde i 
pandaen) inspirere os til Syndikatets første 
dyreøl (altså bortset fra Strandløven). 

Han bad om noget så naturstri digt 
som en sort øl med hvidt skum.  
Resultatet blev denne Dark IPA 

fyldt med asiatiske islæt, såsom 
humle fra Stillehavsregionen og 

citrongræs fra Kina. Og så er den 
yderligere beriget med pandaens 
yndlingsspise, bambus. En finur-

lig mørk øl, der ikke smager mørkt. 
Gateway drug to stout.P

a
n
d
a
en
	

S
or
t/
h
v
id
	I
P
A

60 EBC
60 IBU
5,8 %



Skal der være fest?
Ja, vist skal der så! 
Martin Bo Petersen er hele 
den danske bryggeri-
branches festabe nummer 
et og som belønning for at 
være en fast Syndikatet hang-
around, fik han i sommeren 2016 
lov til at brygge denne øl sammen 
med os.

En festlig smagsbombe, der helt 
sikkert får humøret frem hos de 
fleste. 

Maltprofilen er det fest ligste, vi har set i en stout. Og 
samtidig har vi brygget med de allerfestligste humletyper 
på markedet. Toppet op med jumborosiner og sidst men 
ikke mindst: et solidt skvæt eksklusiv rom specialblended 
af Kristian Busk fra “Hos Walter” i Ebeltoft. 
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Gæstebryggeren
Lasse V. Hansen præsenterer sin vinderøl fra 

det skandinaviske mesterskab i håndbryg 
2016: “Munkebo 004 gærens fersken- og 
abrikosaroma, gav mig lyst til at brygge 

en frisk og letdrikkelig lys øl. Jeg tog afsæt 
i en klassisk Farmhouse Ale, brygget på 
byg- og hvedemalt. Mæskning ved lav 
temperatur for at få en tør og læskende øl. 
Gæret ved høj temperatur for at fremhæve 

gærens potentiale. Opal-humlen giver en let 
krydret citronaroma. Prikken over i’et udgøres af 
tørhumlingen med amerikansk Citra-humle.”
En frisk og læskende øl, der er bleg som en 
dansk bondes overarme.

Sælgerens foretrukne øl
I august 2016 ansatte vi vores første kørende sælger. Claus 
Bolunds opgave er at passe og forkæle vores cirka 100 
loyale forhand lere rundt om i Danmark, og samtidig udvide 
salgskanalen både i ind- og udland. 

Manden i marken har mere end nogen andre fingeren på 
pulsen og fornemmelse af hvad der efterspørges af nye øl fra 
Syndikatets kunder. Vi vidste egentlig godt at vi manglede 
en brown ale i sortimentet, men nok ikke helt hvor meget 
den har været savnet. Efter et møde med grundig drøftelse 
(og prøvesmagning af konkurrerende produkter) nåede vi 
frem til at afsættet skulle være engelsk. Udgangspunkt i den 
gode engelske Maris Otter malt og afslutning med en delikat 
gærstamme fra London. Med frit slag til brygmesteren på 
alt deri mellem: karamel malte fra Belgien, skotsk tørvemalt, 
3 slags amerikansk humle og et finish af ristet egetræ fra 
Frankrig.

Alt i alt en brown ale, der skiller sig 
ud fra mængden. Lidt mere krydret 
og skarpere trukket op end de fleste 
brown ales, og stadig med et gen-
kende ligt resultat: en lækker sym-
foni af toffee, nødder og ristet brød. 
En nydelse for alle, der ønsker en 
øl, der er rund og blød, behagelig og 
imødekommende. 
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40 EBC
35 IBU
5,5 %

Klassisk ledsager til efterårsret-
terne. Perfekt både sammen med 
og som ingrediens, når menuen 
står på grill, pølser, rodfrugter 
osv. Og fantastisk sammen med en 
god fast ost som fx emmentaler.

80 EBC
80 IBU
10,0 %
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Siden 2013 har vi hvert år givet 
bryggerne lov til at slippe fantasien 
og kreativiteten helt løs. Her giver 
vi os selv lov til at eksperimen-
tere uden skelen til prisen på 
råvarerne eller andre kommer-

cielle hensyn. Det er der kommet 
spændende og unikt øl ud af, nogle 
år mere vellykket end andre. 

I 2017 prøver vi at eftergøre den 
mest feterede øl af alle: Westvle te ren 
12 fra det belgiske trappist kloster 
St. Sixtus. Selv den bedste efterlig-
ning resulterer dog altid i noget nyt.

Maltblandingen er klassisk med 
blot tre forskellige typer belgisk 

kvalitets malt og under kogningen har vi tilsat to forskellige 
slags mørk sirup, også hentet i Belgien. 

Øllet er gæret på den samme gærstamme som bruges til for-
billedet til denne øl. 

Har vi så ramt samme smag som forbilledet? Nej, det gør 
man heldigvis aldrig. Men vi påstår at resultatet er en 
fantastisk og vellykket øl, som vil få kenderne til 
at overveje om den burde 
have haft en gul kapsel. 

I denne øl vil du fornemme 
duft og smag af malt, kara-
mel, rosiner, stenfrugter, 
kandis og meget andet. En 
stor, kompleks og karak-
teristisk øl. 

Potentiale som gemme-øl. 

Sværvægtsøl er generelt 
bedst egnede som nydelses-
øl og til desserter. 
Perfekt ledsager til fx 
chokolademousse eller 
Stilton-ost. Kan dog også 
begå sig sammen med 
hovedretter med meget 
smag, fx med røget kød.

Den perfekte øl til fisk
Mange vil mene at den 
oplagte ledsager til fiske-
retter er hvidvin, gerne en 

tør Chablis. En svær erken-
delse for en øl entusiast! 

Men det kan være ganske 
udfordrende at finde en øl at 

sætte sammen med maden, når 
hovedingrediensen er fisk eller 

skaldyr. Oftest en der det med en 
pilsner eller hvedeøl uden særlig 
meget smag. Den sarte smag fra 

havets frugter overdøves nemt hvis 
drikkevarerne smager af for meget. 

Men i stedet for at skulle nøjes med øl uden 
en smag der forstyrrer din fisk, har du her mulighed for at 
skylle fiskemåltidet ned med en smagfuld øl, der supplerer og 
understøtter maden.

Med nøje udvalgte malttyper og ved en brygproces med fokus 
på lang udgæring og dermed lav restsødme opnås et relativt 
tørt og vinøst resultat. Ikke sur-tør som vin, og 
heller ikke bitter-tør på helt samme 
måde, som det normalt opleves med 
øl. Men tør og rolig med plads til 
samspil med maden. 

Vi har brygget havfruen uden tilsæt-
ning af krydderier. Den for øl lidt 
utraditionelle smag kommer hoved-
sageligt fra den japanske Sorachi Ace 
humle, der bi  drager med aroma og 
smag i retning af dild, citron græs og 
citrus.

75 EBC
35 IBU
10,2 %
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Nydes kold 
sammen med 
f.eks. fisk, skaldyr, 
sushi, salater og 
frisk ost.
Som ingrediens i 
maden? Nej, det 
vil næsten være 
synd - den fine 
flaske skal da på 
bordet!



Breaking news
De 6 nyheder, beskrevet på de ba gerste 
sider i dette hæfte, havde premiere 18. 
maj 2017. Dermed har Syndikatet i 
alt bryg get 40 forskellige øl.

Akkurat som i nyhedsbranchen 
bliver det sværere og sværere at finde 
på nyheder. Ej, pjat vi har masser af 
planer i ærmet. Men man skal jo ikke 
tro på alt hvad man læser, og da slet 
ikke i nyhederne!

Da vi for nyligt smagte den 
karakterfulde Motueka-humle fra New 
Zealand kom vi så i tanker om at der 
var noget, vi endnu ikke havde prøvet. 
En simpel ting: en single hop pale ale. Normalt foretrækker 
vi at sammensætte flere humlesorter og lade deres samspil 
give kompleksitet. Og hvis du er fan af Syndikatet, så synes du 
sikkert at vores normale praksis er en god idé. 

Men netop denne humle er så speciel at trangen meldte 
sig til at bryde traditionen med komplekse opskrifter og i 
stedet udvikle en øl, hvor du er velkommen til kun at læse 
overskriften og suse hurtigt videre. 

For første gang introducerer vi hermed en øl, hvor der kun 
bruges én type humle. 

Sammen med en korrespon derende maltblanding fra England, 
Belgien og Tyskland opnåede vi en lys, læskende og delikat øl, 
som nok skal få den medieomtale, den fortjener.

Manuskriptet til denne øl er skrevet af Syndikatets mediespe-
cialist Alexander Janku, der til dagligt arbejder som tv-jour-
nalist.
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Dobbelt op på humle
Indtil foråret 2017 har Syndikatet haft et bredt udvalg af vel-
humlede øl. Men nu nøjes vi ikke længere med IPA, IPL, IPA 
Ekstra, Dark IPA og Sindssyg IPA. 

Vi har haft et lille hul i sortimentet mellem Agenten (Halv-
anden IPA) og Psykopaten (uden for kategori). Vi manglede 
Dobbelt IPA’en. Også kendt som Imperial IPA, DIPA mm. 

Der hvor den bitre IPA bliver så stærk at den næsten får ka-
rakter af Barley Wine. Mange vil mene at det er på høje tid at 
Spionen og Agenten får en overordnet. 

Som en Double IPA skal være, intens i aroma og smag. For at 
maltsødmen kan byde humlebitterheden et taktisk modspil 
har vi brygget med dobbelt-mæskning, hvor der mæskes to 
gange på det samme vand. På den måde er ikke kun humle-

siden men også maltbunden fordoblet.

Dette en dog stadig en meget bitter øl, 
forbeholdt inkarnerede humleelskere. 

20 EBC
100 IBU
9,0 %

Vi elsker IPA’er. Men for 
at være helt ærlige så er de 
sjældent førstevalget som 
ledsager til et måltid. Deres 
humleintensitet og bitter-
hed er for overvældende og 
barske til at ret mange slags 
mad kan matche dem.

Bitterheden kan dog ud-
nyttes til at fremhæve mad 
der er rigt på salt. Også 
storsmagende retter med 
grillet kød og barbecuesauce 
kan ledsages af denne øl.
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Ølsmagning
For større eller mindre grupper præsen-
terer vi med for nøjelse Syndikatets øl, 
ledsaget af en beskrivelse af tan kerne bag 
hver enkelt øl. Vi fortæller om hvordan, 
hvornår og hvorfor Syndikatet opstod. 
Basisviden om øldrik ning, forskellige øls 
holdbarhed, diverse bryggerskrøner osv.

Vi kommer ind på hvilke øl, der egner sig 
med hvilken mad, som ledsager og som 
ingrediens i maden.

I lærer om de enkelte stilarter og deres 
historie, som ofte går århundreder tilbage. 
På hvilke punkter, vores øl passer eller 
måske ikke passer med traditionerne.

Vi dykker ned i det tekniske, beskriver og 
forklarer oplys ningerne på etiketterne. 
Vi forklarer hvordan øllet brygges, også 
gerne indgående for dem, der besidder en 
særlig trang til indsigt. Vi er jo bryggere, 
og udbreder os gerne om al den magi, vi 
har hænderne i til dagligt.

Normalt præsenteres 5 eller 6 forskellige øl, udvalgt under behørige 
hensyn til årstid, sæson, aktuelle nyhe der og sammenhæng. Indivi-
duelle øns ker er velkomne. 

Arrangementet afholdes hos jer. I sørger for lokaler, evt. snacks og 
vand til mundskyl. Skåle til sjatter er også godt.

Hvis ønsket, kan vi levere glas: et pænt all-round ølglas påtrykt Syn-
dikatets logo til specialpris på 30 kr./stk. Vi sørger også for notatark, 
kuglepen og informationsmateriale til alle deltagere. 

Arrangementet varer 1½-2 timer. Ca. 1 liter øl pr. person. 

Om ønsket kan medbringes ekstra øl, som kan købes efter foredraget.

Pris pr person: kr. 150 inkl. moms ved minimum 25 per so  ner. Er I 
færre end 25, så indhent individuelt tilbud.

Vi er fleksible og leverer et arrangement, der passer til anlednin-
gen, uanset om den er opvarmning til firma fest/julefrokost/polter-
abend, afrunding efter temadage, et arrangement for vennerne eller 
månedsmødet i foreningen af Danske Ølentusiaster.

Ølsmagning
For større eller mindre grupper præsen-
terer vi med for nøjelse Syndikatets øl, 
ledsaget af en beskrivelse af tan kerne bag 
hver enkelt øl. Vi fortæller om hvordan, 
hvornår og hvorfor Syndikatet opstod. 
Basisviden om øldrik ning, forskellige øls 
holdbarhed, diverse bryggerskrøner osv.

Vi kommer ind på hvilke øl, der egner sig 
med hvilken mad, som ledsager og som 
ingrediens i maden.

I lærer om de enkelte stilarter og deres 
historie, som ofte går århundreder tilbage. 
På hvilke punkter, vores øl passer eller 
måske ikke passer med traditionerne.

Vi dykker ned i det tekniske, beskriver og 
forklarer oplys ningerne på etiketterne. 
Vi forklarer hvordan øllet brygges, også 
gerne indgående for dem, der besidder en 
særlig trang til indsigt. Vi er jo bryggere, 
og udbreder os gerne om al den magi, vi 
har hænderne i til dagligt.

Normalt præsenteres 5 eller 6 forskellige øl, udvalgt under behørige 
hensyn til årstid, sæson, aktuelle nyhe der og sammenhæng. Indivi-
duelle øns ker er velkomne. 

Arrangementet afholdes hos jer. I sørger for lokaler, evt. snacks og 
vand til mundskyl. Skåle til sjatter er også godt.

Hvis ønsket, kan vi levere glas: et pænt all-round ølglas påtrykt Syn-
dikatets logo til specialpris på 30 kr./stk. Vi sørger også for notatark, 
kuglepen og informationsmateriale til alle deltagere. 

Arrangementet varer 1½-2 timer. Ca. 1 liter øl pr. person. 

Om ønsket kan medbringes ekstra øl, som kan købes efter foredraget.

Pris pr person: kr. 150 inkl. moms ved minimum 25 per so  ner. Er I 
færre end 25, så indhent individuelt tilbud.

Vi er fleksible og leverer et arrangement, der passer til anlednin-
gen, uanset om den er opvarmning til firma fest/julefrokost/polter-
abend, afrunding efter temadage, et arrangement for vennerne eller 
månedsmødet i foreningen af Danske Ølentusiaster.

Øl med kaffe
Meget kaffe endda. 

Vores vildeste eksperiment i 2017 er at 
forsøge at brygge en øl, der kan være 
ølentusiastens valg, når andre får sig 
en god kop mocca. Ikke sort som de 
helt store stouts. Ikke skarp som det 
lille espressoshot. Bare herlig at drikke 
ved enhver lejlighed, lidt ligesom en 
cappuccino. Velskænket i et glas ligner 
den endda en italiensk café longo med 
crema skum og det hele.

Aromaen efterlader ingen tvivl, her 
er der kaffe. Når du sipper til øllen 
oplever du en kompleks men letløbende 
brown stout, hvor afdæmpet bitterhed, 
underliggende sødme og velintegreret 
kaffesmag går hånd i hånd. Oplevelsen 
varierer alt efter serveringstemperatur, 
så du må nok arbejde lidt med at finde 

din helt egen dybde.

Hver eneste ingrediens er udvalgt 
med henblik på optimalt at supplere 

hoved ingrediensen: kvalitets espresso 
fra Brasilien, Columbia og Sumatra, 
ristet i Danmark mindre end en uge før 
brygdagen og kværnet umiddelbart før 
brygningen.

Som den sidste detalje for at nærme 
sig cappuccinoen er der tilsat et skud 
mælkesukker. 

Alt i alt er denne øl ikke mindre delikat 
end god øl og god kaffe hver for sig.

Her er flere mu-
ligheder end man 
skulle tro, specielt i 
dessertafdelingen.
Reducér en flaske 
til en halv deciliter 
sirup og brug den 
fx i tiramisu.
Fantastisk til øl-is. 
Prøv den også ved 
stuetemperatur 
med en kugle 
vaniljeis.

70 EBC
70 IBU
8,0 %
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syndikatet
øl med personlighed

Vores passion er øl. Luksusøl. 

Vi brygger det bedste øl inden for 
aner kendte stilarter. Vi presser 
grænserne for det mulige, uden at 
tage dine smagsløg som gidsler.

Du vil sjældent høre nogen 
kalde vores øl for kedeligt eller 
ligegyldigt. 
Men hvis du gør, så fortæl os 
hvem...

Vi er gangsterbryggere –  
kompromisløse, modige
 og selvsikre.

www.syndikatet.dk

salg@syndikatet.dk

facebook.com/syndikatet

m
aj

 2
0

1
7


