
Nu kan endnu flere 
få glæde af Herslev Bryghus

Drinx indleder nu et strategisk partner-
samarbejde med det økologiske mikrobryggeri, 
Herslev Bryghus. Sammen med Drinx kan 
Herslev Bryghus komme endnu bredere ud til 
caféer, barer og restauranter, som efterspørger 
lokalproducerede økologiske øl. Hos Drinx 
glæder vi os over at indlede et samarbejde med 
en helt særlig, bæredygtig og dansk lokal øl-
producent. 

Frederikshavn 11. april 2021 – Herslev Bryghus 
på Sjælland har brygget og distribueret øl fra 
”gårdbryggeriet” til on-trade segmentet siden 
2004. Gennem tiden har Herslev Bryghus oplevet 
en stigende efterspørgsel på deres øl-produkter 
og har nu helt konkret et behov for at nå endnu 
bredere ud i København og på Sjælland. Som et 
led i bryghusets nye strategi tager Herslev Bryg- 
hus et stort, vigtigt skridt ved at indgå i et partner-
setup med Drinx.
 
–Drinx er et godt match i den nye strategi, vi har 
lagt. Vi ser et stort potentiale i at øge kundebasen 
med de rigtige kunder, og Drinx kan hjælpe os 
med at komme i kontakt med flere nye caféer, 
barer og restauranter, som efterspørger produkter 
med en grøn og økologisk profil, fortæller Jacob 
Hermannsen, salgsdirektør hos Herslev Bryghus.
 
Smag for lokalproducerede, økologiske øl 
Herslev Bryghus har en unik tilgang til økologisk 
ølproduktion. Alle øl er brygget med korn fra 
egne marker, som ligger side om side med 
bryggeriet, samt på andre lokale råvarer fra 

samarbejdspartnere på egnen, som bruger 
hinandens overskudsprodukter i et cirkulært 
fællesskab. På grund af bryghusets forankring i 
fjordlandet, brygger Herslev Bryghus deres ”naturøl” 
efter terroir-principper, som man kender fra 
traditionsrige vingårde: øl brygget på landskabets 
smage. Resultatet af dette er der fremover endnu 
flere, som kan få glæde af.
 
–Vi rammer ind i en tid, hvor vores kunder, deres 
gæster og branchen generelt efterspørger danske, 
lokalproducerede øl. Ved at indgå et strategisk 
partnerskab med Drinx, hvor vi bliver den foretrukne 
økologiske specialøl, kan vi arbejde sammen om 
dette marked, så flere får adgang til den type øl, vi 
producerer, siger Jacob Hermannsen.
 
Klar til salg hos Drinx
Drinx fører allerede nu samtlige 6 øl-serier fra 
Herslev Bryghus inkl. alle øltyper fra de klassiske 
bryg, hvedeøl, pilsner og IPA i Harmoni-serien til 
de mere “specielle”, sæsonbetonede øl; hybenøl og 
birk, hvedeøl med asparges, spontanfermenteret 
hø-øl mfl. i Sæson-serien. En portefølje på over 25 
forskellige typer specialøl på flaske og fustage! Du 
finder alle øl fra Herslev Bryghus i vores webshop.
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