Handleiding bij bier brouwen . December 2016
Giststarter aanmaken
Voor het maken van een giststarter hebben we nodig :
wort ( uit diepvries of uit flessen met gesteriliseerde wort genomen tijdens vorige
brouwsessie )
Giststarter ( korrel of vloeibaar (smack-pack ) )
Lege bus(sen) voor het opzetten van de starter
Werkwijze :
Naargelang de hoeveelheid giststarter die we wensen en van welke gist we
vertrekken beginnen we als volgt :
• Smack-pack : 5 dagen voor we brouwen ballonnetje in het pack open drukken en
opschudden , dit pak warm wegzetten, na één dag zal dit pack opgeblazen zijn als
de gist vers is . Per maand na afvuldatum dien je ongeveer één dag bij te tellen .
Vervolgens gaan we 1 liter wort aanlengen met 250 cl water en vervolgens aan
de kook brengen , na 3 minuten koken gieten we de kokende wort in een
gereinigd plastic busje en sluiten dit af met luchtdoorlatende prop( gestreken
zakdoek of keukenrol) en deksel . Na afkoelen ( minder dan handwarm) openen we
het smack-pak na ontsmetten en voegen de gist toe aan de afgekoelde wort en zetten
dit weg bij temp van 20 – 25 ° C .. Regelmatig ( 4-5 x / dag ) schudden zodat de
koolzuur wordt uitgedreven is aan te raden . Na een dag kan je weer één liter
gepasteuriseerde wordt toevoegen ,en dit kan je dagelijks herhalen tot de gewenste
hoeveelheid starter is bereikt ( ongeveer 7-8 liter voor 200 liter bier ) . Voor 70 liter
volstaat ongeveer 3 liter.
• Korrel gist : droge gist langzaam toevoegen aan één liter wort en laten
bevochtigen , vervolgens idem als hierboven
• Van flesje met hergisting vb Rochefort, Chimay , enz Tracht een zo jong mogelijk
bier te vinden. Bieren met hoog alcoholgehalte vermijden (vb beter rochefort 8 dan
rochefort 10 ) Kook 100 ml wort en laat afkoelen . Schenk het bier uit de fles tot
ongeveer 1 cm , giet hierop de gekoelde wort , schud goed op, sluit af met een prop
keukenrol of dergelijke , zet warm en schud regelmatig . Na enkele dagen zie je
langzaam een schuimlaag ontstaan . Vervolgens kan je deze gistende massa
toevoegen aan een halve liter gepasteuriseerde afgekoelde wort , warm zetten en
regelmatig schudden . Verder kan je te werk gaan als boven beschreven . Begin
minsten twee nog beter drie weken voor je wenst te brouwen .Je kan dit proces op
wacht zetten door de fles te sluiten en koel te zetten , nadien zal de gisting snel
terug actief worden bij toevoegen van verse wort .

Beschikbare ( nodige ) materialen en ruimten voor brouwen ,
vergisten, lageren en bottelen:
Verwarmde ruimte voor gisting aan de centrale verwarming
Gekoelde ruimte voor klaren van bier
Het brouwlokaal is uitgerust met twee volledige installaties voor respectievelijk
70 l en 200 liter bier te brouwen . De installatie bestaat uit brouwketel ,
filterketel met filterbodem en spoelwater ketel .

Emmers in roestvrij staal (12 l)
Schrootmolen voor breken van mout met variabele motorsnelheid
Emmers (witte /gele plastic) voor opvangen van geschrootte mout
Emmers (blauwe plastic) voor opvangen van draf
Bakken ronde en rechthoekige ( zwart ) voor spoelen en reinigen
Blauwe gisting - lageringsvaten van 160 l en 120 liter en witte lageringvaten van
210 l
Karretjes voor vaten drie formaten ( klein voor kleine tonnen , middelmaat met
blauwe wieltjes voor grote tonnen , grote rechthoekige voor intern transport van
diverse aard )
Dompelpomp voor reinigen(ontsmetten van vaten en tonnen)
Kleine materialen :
pH papiertjes
Jodiumoplossing( druppelflesje)
Plaat met opstaande randen
Hopfilters( specifiek voor elke installatie , cylinder in gaasdraad )
Sulfiet poeder en citroenzuur
Pompje met vulsysteem voor te bottelen
Grote Hevelpomp
Afsluitstoppen en watersloten
Flessen spoelapparaatjes
Reiniging en ontsmetting producten
ALLE MATERIALEN ZIJN EIGENDOM VAN DE CLUB EN
WORDEN DOOR IEDER VAN ONS GEACHT GOED EN MET ZORG
TE WORDEN GEBRUIKT.

Werkwijze
Aan schakelen elektrische circuits
In de gang achteraan boven de vriezer bevinden zich twee zekeringkasten met een aantal
zekeringen . De kast links is gelinkt aan twee circuits nl links en rechts van de gang, deze
zekeringen NOOIT uitschakelen . De kast rechts heeft een aantal zekeringen die benoemd zijn
volgens het circuit dat ze beveiligen . Door het aanschakelen van de hoofdzekering en de
respectievelijke circuit zal deze functioneren .
Hoofd schakelaar circuits brouwlokaal

Brouwdag
Montage van de brouwketel
e brouwketels zijn voorzien van een roerwerk aangedreven door een elektromoter en koelspiralen
voor het koelen van de wort . het roerwerk is via een flens met twee bouten bevestigd aan
de motor . Op beide flens helften is een gele markering aangebracht zodat je kan zien of de
beide flenzen de juiste positie hebben .De flens op het roerwerk is met een centrale imbus bout
op het roerwerk bevestigd , de flenzen worden aan elkaar bevestigd met twee imbus bouten

De motor is gemonteerd op een draagarm die horizontaal kan worden weggedraaid . Links is
het draaipunt welke bestaat uit een bout met borg moer op , rechts zijn twee stiften voorzien en
een bout voor de juiste postitie te bepalen

.

De koelspiralen rusten op dragers welke in de ketel zijn bevestigd zodat het roerwerk onder de
koelspiralen kan doordraaien . De koelspiralen zijn voorzien van draagstijlen die op dragers
rusten

Brouwproces
Er wordt verwacht dat je voorgangers alle materialen afdoend hebben gereinigd
( voor alle veiligheid toch een kleine controle uitvoeren ) en brouwketel en spoelwater ketel
hebben gevuld met het nodige water
Beide brouw installaties zijn uitgerust met temperatuur meetsondes welke in verbinding staan
met een uitlees bord links boven aan de uitgang van het brouwlokaal

Links zijn de uitleeswaarde voor de 70 liter installatie , rechts voor de 200 liter installatie ,
bovenste waarde is voor de brouwketel en de ondersten voor de spoelwater ketel .
Vullen van brouwketel /
De brouwketel dient te worden gevuld of is gevuld door je voorgangers met de aangegeven
hoeveelheid maisch water. Voor het vullen noteer de meterstand (cijfers in het rode

vlak ) van de watermeter op de muur links van de ketels .
Tel de nodige liters water er bij en open de kraan tot deze stand bereikt is .
Dit water dient te worden opgewarmd tot stort temperatuur ( = temperatuur vermeld in het
brouwschema )

Ontsteken van de branders onder de brouwketel
De hoofdkraan bevind zich in de opslag ruimte boven tegen plafond bij het
binnenkomen. deze kraan openen bij aankomst en sluiten bij vertrek na brouwen

Hoofdkraan gas toevoer

De branders zijn voorzien van aardgas aansluiting ,die kan worden geopend en afgesloten met de
kraan op de aanvoerleiding in gang naar de nooddeur

Er zijn vier afzonderlijke branders geïnstalleerd welke apart worden ontstoken , hiervoor druk je
de knop volledig in en draait de knop ingedrukt een kwart toer naar rechts om de gastoevoer te
openen . Je ontsteekt de brander en houdt de knop ingedrukt (+- 10 sec ) tot de veiligheid (
bimetaal) is uitgeschakeld
Voor een juiste temperatuur weergave te hebben dient het roerwerk aangeschakeld te worden .
Schakel de ventilator aan die de verbrandingsgassen naar buiten voert .
( ZEKER NIET VERGETEN ) schakelaar op de muur achter brouwketel , en de toevoer
van verse lucht midden boven de botteltafel .

.
Vullen spoelwaterketel
De spoelwaterketel dient te worden gevuld of is gevuld met aangegeven hoeveelheid water
Noteer de meterstand van de watermeter (rode veld) op de muur rechts achter de ketel.
Tel het nodige water er bij en open de kraan tot deze stand bereikt is. We sluiten de ketel af
met het deksel. Deze ketel wordt verwarmd met een aardgas brander waarvan alleen de twee
binnenste ringen gebruikt worden . Op het bedieningspaneel staat een kraan per cirkel
aangegeven met cirkels welke de grootte van de branders aangeeft .Ontsteken van de branders
; eerst de hoofdkraan openen in de gang van de nooddeur .

De 2de grootste ring ( rechtse knop ) eerst
ontsteken door de overeenstemmende knop op het bedieningspaneel in te drukken en kwartslag
naar links draaien. Vervolgens kan men de kleine ring ontsteken door de knop in te drukken en
volledig naar links te draaien. De vlam van de 2de grootste ring zal zorgen voor de ontsteking.
Elke ring kan via de overeenstemmende regelkraan worden geregeld in vlamsterkte door de
knop naar rechts te draaien . De buitenste ring mag niet worden gebruikt.
Deze ketel moet opgewarmd worden tot max 85 ° C. min 82 ° C

Schroten van de mout ( in gang van de kelder )
Mout is vooraf afgewogen door clubverantwoordelijke en opgeslagen door de
groepsverantwoordelijke. Bij opstart staat de motor in laagste versnelling :
Steek de stekker in het stop contact en drijf de snelheid tot maximum op door het indraaien
van de grote moer op kop van de motor. Als de snelheid op max is, draai dan de moer ¼ terug.

.
Vul de trechter met graan, zet daarvoor bestemde emmers onder de molen en open de toevoer
voor graan. . Bij het einde van het malen dient de moer op de kop van de motor terug te
worden uitgedraaid tot de motor terug aan lagere snelheid draait vöör dat de stekker
wordt uitgetrokken . Vervolgens het apparaat droog reinigen. (afborstelen).
Opmerking : indien je vergeet de moer terug te draaien, gelieve ervoor te zorgen dat je dit toch in
orde krijgt en niet dat de volgende brouwer er een uur moet aan prutsen om de motor in gang te
krijgen. En het gaat niet lukken door de stekker terug in stopkontakt te steken, de motor zal
verbranden. Indien je de moer ¼ hebt teruggedraaid, bij het begin van het schroten, zal het vrij
gemakkelijk zijn deze los te krijgen en de motor terug te starten.

Verloop van het verder brouwproces:
Zodra het maisch water de gewenste temperatuur ( brouwschema) heeft bereikt ,
schakelen we het roerwerk aan en dit mag niet meer worden uitgeschakeld
zolang we maischen .Stopcontact met schakelaar links achter de ketel gekoppeld aan een
beveiligings schakelaar waarop de hopfilter is gemonteerd zodat deze niet in de ketel kan geplaatst
worden en tegelijkertijd roeren .

beveiliging schadelaar
Als het water goed in beweging is storten we de geschrootte mout bij in de maisch ketel. (
langzaam toevoegen zodat het graan mee in beweging gaat ) We warmen verder op tot het
mengsel de gewenste rust temperatuur heeft bereikt ( zie brouwschema , hou er rekening mee dat
de temperatuur nog nog stijgt na uitschakelen van de branders ) , schakelen de branders uit en
start de tijdsmeting. ( tijd noteren op het brouwschema ). In functie van de rusttijd kan het nodig
tussentijds bij te verwarmen , eventueel met één brander terug aan te steken .
Zodra de rusttijd ( zie brouwschema) is bereikt de branders onder de maisch ketel terug
aansteken . Laat de massa opwarmen, tot de volgende rusttemperatuur is bereikt. Zodra deze
temperatuur bereikt is de gas toevoer afsluiten en de tijdsmeting starten .
Deze stap herhalen we tot we alle stappen van het brouwschema hebben doorlopen dit is tot
einde rusttijd 72 ° C
Inmiddels
• zetten wij twee zwarte kuipen klaar waarvan we één vullen met water uit
filterketel dat asepto bevat , één met zuiver water . De te gebruiken
materialen worden in de kuip met P3 asepto gelegd.

•

Maken we de filter ketel leeg en spoelen deze goed na .

•

•

•

Het filterraam is samengesteld uit verschillende delen :

o
o draagstruktuur
o filtergaas
o opstaande pijp met schroefdraad en afsluitdop( ontluchting)
plaatsen en monteren : de draagstruktuur is voorzien van een opstaande
markeerpunt , het filtergaas heeft een uitsparing welke overeenkomt met de
opstaande dop . Deze twee delen op mekaar leggen en de centrale opstaande buis

monteren .
juiste positie : de filterketel heeft een lasnaad rechts achteraan . de opstaande dop
op de draagstructuur en de lasnaad staan op gelijke hoogte van elkaar , zo sluit het

net goed aan tegen de wanden van de ketel.

•
•

Spoelen en ontsmetten wij de gistingsvaten die we gaan gebruiken
o 200 liter brouwsel : 2 x 160 l ( blauwe ) ton
o 70 liter brouwsel : 1 x 120 liter blauwe ton
Controleren we regelmatig de temperatuur van het spoelwater

Zodra de wachttijd bij 72 ° C is verlopen voeren we de jodiumtest uit om de omzetting van
zetmeel naar suiker te verzekeren
Hiervoor nemen we met een koffielepel een beetje maisch massa en leggen dit op een klein
bordje. Vervolgens brengen we met behulp van het druppelflesje één druppel jodiumoplossing
op deze massa . Indien de kleur geel tot geelbruin blijft is alle zetmeel omgezet . Indien de
kleur naar blauw tot blauwzwart omslaat moet de wachttijd bij 72 ° met 5 minuten worden
verlengd en doen we de test opnieuw.
Als de jodiumtest goed resultaat toont warmen we de massa verder op tot 78 ° C .
Als 78 ° C is bereikt schakelen we de gastoevoer uit . We leggen een inox plaat op de vloer
onder de uitloop kraan en nemen de twee emmers met voetrand en plaatsen deze onder de
afvoer kraan We openen de kraan volledig , en sluiten de kraan weer voor ongeveer 1/5 .
Indien het uitstromen vermindert de kraan terug even verder openen . Zodra de emmer vol is
wisselen we de emmer zonder de kraan te sluiten. De gevulde emmer wordt snel op het
filtergaas gegoten en zo wordt de ganse massa overgebracht in de filterketel Op het einde
tappen we twee maal warm water (+- 3 liter) en spoelen hiermee de maische ketel, Zodra alles
is overgezet de filterketel onmiddellijk afsluiten met het deksel .
TIP : in geval van verstopping rubber stop nr 12 met darm erin om tegen stroom in te blazen ,
na enkele pogingen en eventueel wat extra water krijg je de boel weer aan de praat .

Vervolgens spoelen we de maisch ketel uit met leiding water . Verwijderen van de draf
restanten volstaat .en we maken de roestvrijstalen emmers proper .We plaatsen eerst het
roerwerk en dan de koelspiralen , eerst de grote ring en dan de kleine ring ,

leg het deksel erop , draai de motor over de ketel en monteer
de roerder op de flens . Sluit de water toevoer en afvoer aan op de koelspiralen , open de kranen
voor de afvoer leidingen zodat tijdens het koken geen water op de branders drupt en er geen
druk wordt opgebouwd tijdens het koken

.
Nu kunnen beginnen met filteren , Om dichtslibben van de filterkoek te voorkomen draaien we

sluitdop van de opstaande buis .
Plaats een emmer onder de afvoerkraan en open de kraan tot max 50 % open .
NOOIT volledig open dit resulteert in slechte filtratie en onvolledig uitwassen van de suikers;
Het eerst deel ( ongeveer 1,5 emmer ) gieten we terug in de filter ketel via verdeel plaat die
we juist boven de massa houden zodat we het filterbed niet verstoren

We wisselen de emmers weerom zonder het sluiten van de kraan .
We gieten de wort in de maisch ketel. Zodra 2 emmers wort zijn overgebracht ontsteken we
de branders van de maisch ketel. Zo filteren we tot het oppervlak in de filterketel begint
droog te komen . Inmiddels hebben we de opening van het deksel gepositioneerd onder de
uitloop kraan van de warmwater ketel en de verdeel plaat aangebracht met behulp van de platte
lat . en kunnen we door het openen van de uitloopkraan spoelwater laten lopen, we zetten de
kraan open en dicht in functie van de filtratie d w z dat er laagsgewijs ongeveer evenveel
spoelwater word toegevoegd als er wort wordt afgefilterd Op het einde van de filtratie meten
we de densiteit bij 25 ° C van de geoogste wort en noteren dit op het brouwschema .Bij
goede filtratie bereiken we hier een waarde tussen 1015-1025

Het filtreren wordt gestopt zodra de vloeistof melkachtig troebel wordt . Noteer de eindtijd
Hierna kan de filter ketel worden leeggemaakt en gereinigd .We scheppen de draf in
daarvoor bestemde blauw emmers en voeren de draf weg
o ofwel eigen gebruik ( kippen of tuin of ?

o ofwel gaan ledigen bij landbouwbedrijf Patrick Van Olmen Feynend 66 Mol ( weg
Millegem naar Achterbos ) .Rechts van de stalling ( grote poort ) op het beton plein
rechts tegen de opstaande wand. Emmers uitspoelen en omgekeerd stapelen zodat ze
kunnen uitlekken.
We reinigen de ketel en het het filterraam
Inmiddels zal in normale omstandigheden de wort bijna koken. Opgepast voor

overschuimen

Zet de buis zoals op de afbeelding boven de opening van de ketel voor maximaal afzuigen
van de waterdampen . Koken met open deksel .
We noteren begin tijd van koken op het brouwschema
tijdschema voor toevoeging van Hop en Kruiden .

en volgen vervolgens het aangegeven

Na de laatste hop/kruiden gift zullen we nog ongeveer 5 minuten koken
Na beëindigen van de kooktijd stoppen we de gasbranders .en openen we de kraan van de koud
watertoevoer naar de koelspiralen , één voeding voor twee circuits . En een uitgang voor twee
circuits dit wel zeggen dat der circuits parallel worden gevoed met koud water . Opgepast het
eerst uitstromend water is kokend heet .
Indien je nog extra suiker dient toe te voegen is het interessant hier nu heet water op te
vangen in emmer (1.5 l / kg suiker ) en de nodige suiker hierin op te lossen. Als de suiker is
opgelost giet je deze in de vergistingsvat(en) . PAS OP VOOR BRANDWONDEN .Voor het
vullen van de ketels sluiten we de flexibel aan , niet met een snelkoppeling maar met een

metalen koppeling
, we leggen de flexibels respectievelijk in
de filterketel voor het brouwwater (175 l )en in de spoelketel voor het spoelwater (135 l ) . We
noteren de meterstand en tellen hier 175/135 liter bij om de ketels te vullen . Tijdens het
koelen sluiten we het deksel van de kookketel en we koelen tot lager dan 30 ° C . Noteer begin
en eind van de koeltijd . Het water in de filterketel zal na reinigen van brouwketel over gezet
worden naar brouwketel met emmers of hevelpomp. Zodra de ketels gevuld zijn met de nodige
liters leiden we het resterende koelwater naar de uitgiet bak onder de botteltafels door de
blauwe kranen in de juiste positie te plaatsen .

vullen van de ketels

afvoeren naar uitgietbak

OPGEPAST VOOR BESMETTING : zodra we beginnen te koelen moeten we alle materialen
die we nog gaan gebruiken en in aanraking komen met de wort goed reinigen en ontsmetten .
Indien we het gistingsvat nog niet hebben gereinigd en ontsmet is het nu hoog tijd om dit te
doen . In de gang staan twee zwarte kuipen met hierin één met water waarin asepto en één met
oxonia ( zie plaatje ) Door even je hand te bevochtingen en te ruiken kan je vaststellen of er nog
voldoende product in aanwezig is . Asepto geeft een chloor geur en vettige aanvoelen , Oxonia
heeft een azijnzure geur.

We leggen het deksel in het vat , plaatsen de dompelpomp erin, keren een leeg vat hier
omgekeerd over en steken de stekker in het stop contact. We laten ongeveer 20 minuten
rondpompen. Na reinigen zetten we de vaten op daarvoor geschikte karretjes zijnde karretjes met
blauwe wielen voor de grote vaten ( blauwe gisting en witte lageringsvaten , ) kleinere vaten op

de karretjes met kleine wieltjes

Vanaf het moment dat we de gewenste temperatuur hebben bereikt, stoppen we de koud
watertoevoer en het roeren en plaatsen de hopzeef boven de uitloop opening.

Vervolgens wachten we nog een 5tal minuten zodat de hop kan bezinken en een filterlaag vormen
rond de filter .
We plaatsen de roestvrijstalen ontsmette emmers onder de kraan op de inox plaat .
We openen de kraan tot maximum 30 % De eerste ¾ emmer wort zullen we terug in de filter
ketel gieten , die bevat nog hopbellen
Zodra emmer vol is vervangen we deze door een lege emmer zonder de kraan te sluiten.
We verdelen de wort over twee ontsmette nagespoelde blauwe gisting vaten . Zodra we enkele
emmers in het vat hebben gestort voegen we de giststarter toe na deze goed te hebben
opgeschud. We houden een kleine hoeveelheid over en voegen hier een halve liter wort aan
toe voor de labo gisting. We schudden dit mengsel goed op zodat voldoende zuurstof wordt
ingebracht en brengen deze kleine hoeveelheid over in een fles van 75 ml en sluiten deze af
met een doorlaatbare stop(stukje keukenrol ) . We maken vervolgens het busje goed proper .

Als de wort is afgefilterd en in het gistingsvat is gebracht sluiten we dit vat onmiddellijk af
met deksel en waterslot gevuld met water en plaatsen het vat in de gistingcel
.Gebruik voor het vergisten steeds de grote watersloten, minder kans op overschuimen en
verstoppen en voor het lageren de kleine versies of de zwanenhans modellen

Hang steeds een label aan het vat met namen en datum
Nu rest ons nog het grondig reinigen van alle gebruikte materialen en ketels. Na reinigen van de
brouwketel het water in filterketel overzetten in de brouwketel met emmers of hevelpomp. De
rooster kan nu terug in de filterketel.
We reinigen alle gebruikte materialen met water waarin P3 asepto is opgelost en met
spons (metaal)
Emmers en kuipen worden gereinigd en open weg gezet zodat ze kunnen drogen

( nooit in mekaar stapelen )
De vloer reinigen en spoelen met ruim veel water zodat suikers worden weg gespoeld . Het
water zal aflopen naar het rooster en putje in de deur . De pomp zal het water afpompen naar
het vuilwater circuit .
Het is aangewezen de eerste dagen 2de en 3de dag te controleren of de vaten niet overgisten ,
zo ja deksel en watersloten vervangen met propere exemplaren.
HEVELEN
Na een week gisting is in principe de wort uitgegist en kunnen we over bier spreken. Dit
moet nu overgeheveld worden om te klaren en te scheiden van de droesem om te voorkomen
dat slechte smaken in het bier komen. Voor dat we gaan hevelen controleren we de densiteit
van de labo gisting en van het gegiste bier .
De labo gisting zal de laagste waarde geven ; het bier mag maximum 5 eenheden meer
hebben. Zoniet wachten met hevelen of de suiker toevoeging voor hergisten aanpassen.
We hevelen het bier over in een wit lagerings vat ( 210 l ) . We reinigen en ontsmetten vooraf
dit vat op dezelfde manier als de gistingsvaten .

Tegelijkertijd ontsmetten we ook de hevelpomp welke is opgehangen links bij het betreden van
het brouwlokaal

.
Zodra de tijd voor ontsmetten is verlopen zetten we het vat op een karretje . Halen de pomp
uit het ontsmettingsvat en houden deze angstvallig verwijderd van eventuele besmettingsbronnen
( tip : zet de pomp in het ontsmette lageringsvat ) . Vervolgens kan het bier worden geheveld
uit de gistingsvaten waarbij de droesem in de gistingsvaten achterblijft .
Na beëindigen van het hevelen het lager vat onmiddellijk afsluiten met deksel en een
zuiver gevuld waterslot. Hang steeds een label aan het vat met namen en
brouwdatum.
Vervolgens rest nog het reinigen van het gebruikte materiaal met P3 Asepto .
Gebruikte en gereinigde vaten steeds omgekeerd op deksel zetten zodat ze kunnen
opdrogen of uitlekken in de lageringsruimte
TIP :
Om de hergisting op fles al reeds af te stemmen : neem drie 33 cl flesjes en vul deze met
uitgegist bier . Voeg respectievelijk 2 , 2.5 en 3 gr suiker toe (of minder ), sluit af met
kroonkurk , markeer ze en zet ze warm weg ( in de gistingsruimte goed geïdentificeerd ) niet
op de centraleverwarming .(te warm ) . Deze suikerdosering stemt overeen met 6 , 7.5 en 9
gram suiker per liter .

BOTTELEN
Na minimum een week klaren is het bier goed om te worden gebotteld
Hiervoor gebruiken we ofwel 75 cl flessen ( sekt of champagne flessen met uitgeholde
bodem : geen vlakke bodems ) of 33 cl flessen zoals trappist, vleteren en duvel type flesjes
welke we vooraf thuis grondig hebben gereinigd.
Grondig reinigen is : flessen onmiddellijk na ledigen uitspoelen zodat geen resten
achterblijven in de fles(sen) en vervolgens reinigen met borstel en P3 asepto, omspoelen
met zuiver water en laten uitlekken en drogen. Indien we de flessen weg stapelen afdekken
tegen stof inval.
Op deze manier gereinigde flessen dienen alleen nog met sulfiet water te worden gespoeld
voor dat we ze gaan gebruiken.
Voor dat we het bier kunnen bottelen dienen we nogmaals over te hevelen vanuit het
lageringsvat in een zuiver en ontsmet vat . Reinigen en ontsmetten zoals hogerop beschreven

Inmiddels ontsmetten we ook de hevelpompen en heveldarmen.

Tijdens het ontsmetten van het vat kunnen we de flessen spoelen met sulfiet water.
Hiervoor vullen we een grijs bakje voor de helft met water en voegen een koffielepel
sulfiet en een koffielepel citroenzuur toe en spoelen de flessen hiermee met behulp van
het aquarium pompje

Uitgespoelde flessen niet terug boven mekaar zetten (invallen van vuil ).
Als het vat en de pompen zijn gereinigd kunnen we het bier hierin overhevelen, We
kunnen inmiddels onze proefhergistingen evalueren en bepalen hoeveel suiker we zullen
toevoegen . we koken 1.5 liter water (met waterkoker), gieten dit kokend water in een
kookpot en lossen hierin de toe te voegen suiker op.
We controleren de densiteit nogmaals en hevelen het bier over , we houden de hevelpomp
juist ondergedompeld in het te hevelen bier en gaan rustig mee naar de bodem van het
vat , probeer een klein beetje gist mee te nemen voor het bier te hergisten .
Als de suiker goed is opgelost gieten we deze oplossing bij het begin van het hevelen
zodat dit reeds goed kan mengen. Als het bier is geheveld hangen we het daarvoor
bestemde dompelpompje met terugvoer darm en vulstuk in het vat met bier en laten
voldoende rondpompen zodat de suiker homogeen gemengd is . Inmiddels kan het
lagervat worden gereinigd ( met P3 asepto en na spoelen met zuiver water

Nu kunnen we gaan bottelen met behulp van pompje en het hevelsysteem met
terugvoer
en vulpijp zoals getoond op
onderstaand foto .Het onder weergegeven systeem kan met een haakje aan de rand van

het vat worden opgehangen , het pompje reikt tot juist aan de bodem . Uiteinde
vuldarm steeds diep genoeg in de fles steken om zuurstof inslag te voorkomen .

terugloop
Vullen

pompje

Zet het pompje aan, breng het stevig eindstuk tot op de bodem van de fles om zo
weinig mogelijk luchtinslag en schuim te vormen
Vul de fles(jes) tot minimum 3 centimeter van de opening, neem de geschikte
kroonkurken ( 29 mm voor 75 cl flessen ; 26 mm voor de andere formaten ). Deze zijn
voorradig in verschillende kleuren en staan in kartonnen dozen op het rek links in de kelder
achter aan rechts Stempel voor kroonkurken is ofwel gemonteerd op apparaat of hang op aan
haak tegen de muur achter het kroonkurk apparaat .

De kroonkurken DROOG gebruiken ( sulfiet water zal de kroonkurken doen roesten )
NOOIT KROONKURKEN NAT WEGBERGEN  KROONKURKEN ROESTEN
Als de fles gevuld en gesloten zetten we deze in de uitgiet bak en spuiten we deze af
met zuiver water .
Nu dienen we nog te zorgen dat de gebottelde flesje voor ruim tien dagen kunnen worden
warm gezet ( 20 – 25 ° C )
Na het hergisten kunnen we het bier gaan stockeren in een koele ruimte en laten rijpen.
De wachttijd is in principe één week per graad alcohol of een bier van
6 ° alcohol moet 6 weken rusten vooraleer het “ op dronk “ is. Om toch de evolutie van
het bier te leren kennen kunnen we reeds vroeger ons bier proeven. Indien we
voldoende aandacht besteden aan zuiver werken en alle spelregels respecteren en
toepassen dan is het bier meerdere jaren houdbaar en zal alleen in kwaliteit verbeteren

-------PROOST------

