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Zwaar probleem

• Slechts 2,5 uur of iets meer…

• Diepgaand of niet?

• Toch zeker niveau

• Veelomvattend

• Te doen voor iedereen?

• Zeker iets van natuur of bio



niet

• Strecker degradatie aminozuur naar aldehyde (veel zuurstof, kartonsmaak)

• fenylalanine en invloed op honingsmaak

• Te veel Leucine en methionine geeft brouwfouten

• Linolzuur en trans-2 nonenal als aromacomponent bij oude bieren

• Ontbinding van iso-alfazuren (kattepis)

• Diacetyl als ranzig smaakje bij gebruik sommige gisten

• Ontstaan van 4vg (4 vinylguaiacol) bij te warme koeling van het wort





inhoud

• Inleiding

• Historiek bier

• Ingrediënten

• Brouwproces

• Soorten bier

• Tussendoor: proevertjes

• Slot(zegen)



Doelstelling

• Raakvlakken bier en natuur in de verf zetten

• Bier promoten, fierheid vergroten op onze eigen producten

• Volgens Kiss-principe

• Enorme diversiteit soorten bier en smaken belichten

• Amusante avond bezorgen

• Onmogelijke opgave: weken nodig…

• Liefde 



proevertjes

• Wetenschappelijk bewezen: Aandacht verslapt na 23 minuten “les”

• Duurtijd uiteenzetting: ongeveer 150 minuten

• 150/23 = ongeveer 5 proefpauzes

• Proeven = genieten in kleine hoeveelheden

• 1 flesje 25 cl per 4 personen

• 1 fles 37,5 cl per 6 personen



proeven

• Drie zintuigen

 - reukzin

 - smaakzin

 - ogen



Tulp



tulp

• Tulipa

• eenzaadlobbige plant

• Uit de leliefamilie

• Tweeslachtig

• zowel mannelijke als vrouwelijke voortplantingsorganen: stampers en meeldraden

• bestuiving

• in het wild in Noord-Afrika en Zuid-Europa tot aan het noordwesten van China

• De aankomst van een vracht tulpenbollen in 1562 in Antwerpen betekende het begin van de 

Europese tulpenteelt



tulpglas



tulpglas

• Aroma’s intenser --- luchtwerveling

• Schuimvorming ondersteunend

• Kan alle biertypes aan

• Belangrijkste: glas goed gewassen, gespoeld en gedroogd (…)

• Wanneer droog of nat glas?



Geschiedenis bier

• Mesopotamië 

• Oudste gekend landbouwersdorp Jarno

• Sporen van gerstcultuur 9000 jaar voor onze tijdrekening

• Bakken brood, brouwen bier = huishoudelijke taken van de vrouw

• De oudst gekende bieren = gegiste brij, afkomstig van verkruimeld brood 

• Bier is de oudst bekende alcoholische drank





Geschiedenis Bier

Muurschilderingen verwijzen naar de teelt van granen en het brouwen van bier



Allereerste bier

Brood
Gerst- en speltkorrels worden 
fijngestampt en geleidelijk verpulverd tot 
meel. Dat wordt vervolgens tot deeg 
gekneed en in de oven geschoven. De 
buitenzijde van het deeg wordt fel verhit, 
maar het kruim moet zijn vochtigheid 
behouden. Eens uit de oven worden de 
broden verkruimeld in een kuip gezoet 
water, waardoor de spontane gisting 
gemakkelijker wordt gestart



Geschiedenis bier



Geschiedenis bier



Eerste plant

• Gerst

• grassenfamilie 

• ofwel eenjarige (zomergerst) of tweejarige (wintergerst) plant

• Aarvormige bloeiwijze

• pm



Gerst



Geschiedenis bier

• De Sumeriërs leefden van ca. 3600 tot 1600 voor Christus in Mesopotamië

• Vooral in het derde millennium voor Christus was de Sumerische beschaving belangrijk op cultuur-

historisch vlak

• uitgebreid bierassortiment met zestien verschillende lichte en donkere brouwsels

• Bier gebruikt als betaalmiddel in natura



Geschiedenis bier

• Dagloon
• arbeiders en bedienden twee liter licht bier

• Leden van de middenklasse en beheerders drie liter zwaar bier

• gouverneurs en hogepriesters vijf liter van het beste en zwaarste bier

• Vrouwelijke hofdienaars en zij die assisteren bij de eredienst, krijgen een gelijkaardige 

hoeveelheid gezoet bier als de leden van de middenklasse.



Zoet zuur bitter

Zoetekauw Rotgans 

Rotgans gaat voor zoet 
Vogelbescherming Nederland  
26-jan-2016 - Rotganzen vetten het liefst op door zoete kwelderplanten te eten. Zoute planten 
worden gemeden. Het eiwitgehalte van de planten laat de vogels ogenschijnlijk koud. Dat 
concludeert promovenda Wimke Fokkema op basis van metingen aan planten op de kwelders 
van Schiermonnikoog. Het onderzoek is deze maand gepubliceerd in het tijdschrift Oikos.  
 

 

 



Geschiedenis bier

• De Babyloniërs in mesopotamië van 2050 tot 1300 voor Christus

• twintig bieren

• ware bierkoningen: Hammurabi en Nabuchodonosor

• Koning Hammurabi (1728-1686 voor Christus)  de eerste wetgever uit onze geschiedenis

• wetboek op een zuil ontdekt in susa

• shekel (shé betekent graan) als wettig betaalmiddel

• Eén shekel = 360 graankorrels



Geschiedenis bier

• Wetboek Hammurabi = 360 paragrafen, 3 verwijzen naar bier

• dienster gestraft en in de rivier geworpen als zij het bier niet betaald wil hebben met shekels 

• herbergiers die geketende misdadigers binnenlaten = doodstraf

• priesteressen die een herberg openen of bezoeken = brandstapel



Geschiedenis bier

• Het Oude Egypte tussen 3400 voor Christus en het begin van de Romeinse overheersing rond 30 

voor Christus.

• bier beschouwd als een geschenk van de goden

• viertal soorten, allen op basis van brood:

•  zythum (algemeen verspreid licht bier)

•  dizythum (‘dubbele’)

•  carmi (gezoet bier) 

•  korma (gemberbier)

•  Voegden kruiden toe: saffloer, verversdistel en vruchten van de alruin







Tweede plant

• Gemberplant              Zingiber officinale

• Wortelstok

• De bloemen zijn bleekgeel met purperachtig gekleurde lip met roomkleurige stippen en streepjes

• Uit china of india??

• Specerij

• Oogst herfst 

• bladeren afgestorven



Geschiedenis bier



Derde plant

• Saffloer

• Carthamus tinctorius                   composietenfamilie

• sterk vertakte, eenjarige, distelachtige plant

• bloemen eerst saffraangeel daarna rood

• Bloem: vijftien tot twintig zaden

• soms gebruikt als een goedkope versie van saffraan



Saffloer



Vierde plant

• Alruin                 nachtschadefamilie !!!!

• Mandragora officinarum

• ook liefdeskruid, duivels testikels, duivels appel, pisdiefje 

• In de oudheid bekend voor zijn “toverkracht”

• galgenveld

• Oorspronkelijk palestina

• Zeker googelen

• Bevat o.a. het alkaloide “atropine”

• De wijn in de bast van de wortel wordt gegeven aan hen die een operatie ondergaan zullen 

opdat ze geen pijn zullen voelen in hun slaap.“ (Plinius de Oudere)



atropine

• Symptomen van overdosis

• Atropine heeft bij zeer geringe dosissen al onaangename effecten. Bij kinderen is 1.6 milligram 

fataal gebleken. Oraal (via de mond ingenomen) kunnen bij 5 milligram al ernstige bijwerkingen 

optreden en bij 10 mg al coma

• Oogdruppels

• Atropine blokkeert de werking van de stof acetylcholine (een neurotransmitter) in het hele 

lichaam. Daardoor nemen de speeksel- en zweet productie af en wordt de beweeglijkheid van 

maag-darm kanaal minder. De pupillen verwijden zich waardoor men geen diepte meer kan zien. 

Verder nemen bloeddruk en hartslag toe. Ook is er sprake van onrust, paniek en verwardheid

• Nbc abl “remedie tegen chemisch agens”



alruin



Vijfde plant

• Verversdistel

• Hetzelfde als Basterd-saffraan

• Soort saffloer

• Vooral gebruikt als verfstof



Geschiedenis bier

• Oude Griekenland

• Wijn  

• bier is de drank der armen en barbaren

• handelaars brengen het bier vanuit Alexandrië 

• Omstreeks 400 jaar voor Christus in (Kreta) een muntstuk geslagen met een gerstaar



God van het…

• Aan de hedendaagse toerist die in Griekenland vertoeft, wordt over Dionysos verteld als de 

God van de wijn. Maar diep in zijn hart hield deze Griekse god meer van bier dan van wijn

• Dionysos, die niet van vechten en oorlog hield, probeerde de mensen nader tot elkaar te brengen 

door ze het plezier van de dronkenschap te geven. Omdat hij zelf totaal verzot was op bier, 

heeft hij een gerstaar geplant en de mensen de kunst van het bierbrouwen geleerd

• Nadien wijnrank… variatie



Geschiedenis bier

• In den tijd van de romeinen: wijn

• Julianus de afvallige: “wijn riekt goed, bier stinkt naar de bok”!

• Maar ook bier

• Archeologische vondst romeinse villa met aanpalende brouwerij in namen, potscherven met 

opschrift ‘Cervesariis feliciter’

• bas-reliëf museum aarlen met brouwers aan het werk



Geschiedenis bier

• De galliërs

• brouwen hun ‘cervoise’

• samenstelling van cera (graan) en vise (sterkte)

• Uitvinders houten tonnen?

• voordien kruiken, amforen en ketels

• Bij de Germaanse volkeren hebben vooral de Bajuvaren een stevige reputatie op 

het vlak van bierbrouwen en -drinken



gallië



Bijna Heidi in …

• Bajuvaren



Geschiedenis bier

• Naast de vier oerelementen (aarde, water, vuur en lucht) erkennen de bajuvaren ook het bier

• Suggestie: Dringend toevoegen als veertiende aan de dertien geboden van de barbiergidsen



Geschiedenis bier

• vijf eeuwen uit de geschiedenis verdwenen 

• Middeleeuwen

• rond de achtste en negende eeuw komt bier terug boven water

• verandering periode Karel de Grote (771-814) 

• “iedere inwoner moet toezien op de teelt van het graan dat moet gebruikt worden om later bier van 

te brouwen”



Geschiedenis bier

Middeleeuwen
De middeleeuwen zijn het tijdvak 
tussen het einde van het Romeinse 
rijk (ca. 500 na Christus) en het 
begin van de ‘nieuwe tijd’ (ca. 1500 
na Christus)



Geschiedenis bier

• Vanaf negende eeuw ontplooiing  artisanale brouwindustrie

• Wegtrekken van het brouwen uit de keuken

• Eerste keer sprake van “brouwerij”

• Vanaf middeleeuwen ingrediënten mengen in beslagkuip

• O.l.v. monniken

• 800 n.C.: Zwitserse abdij met 3 brouwerijen: 1 voor de paters, 1 voor de bezoekers en 1 voor de 

armen

• Bier i.P.V verontreinigd water (tyfus, cholera)

•

Ingrediënten: gerst, tarwe en gruit
• vanaf 10de eeuw: taksen en cijns  “paancijns”



gruut

Gruit
Een goed gedoseerd kruidenmengsel van 
onder andere duizendblad, salie, gagel, 
gember, komijn en soms zelfs een vleugje 
dennenhars



gruut

• Gruit Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

• Gruuthuzen: “grutta = “leen” van graaf van vlaanderen

• een kruidenmengsel dat wordt gebruikt als smaakmaker bij het brouwen van bier

• In gruit zitten onder meer de volgende ingrediënten: rozemarijn, gagel, salie, duizendblad en 

laurierbessen

• Pas vanaf 13de eeuw hop!

• Eerste vlaamse akte over hop in 1252 (hoptienden, 11de hommelput is voor de “heer”



gruut

Ook mogelijke ingrediënten:

 * gagel 

 * bessen

 * pioenzaad

 * knoflook

 * jeneverbes

 * sint-janskruid

 * o.l.v. bedstro

 * koriander (link actueel bestaand Buggenhouts bier…)





Technische fiche

Naam    

1. Brouwerij    

2. Type    

3. Volume, 
conditionerin
g 

   

4. Alcohol 
volume % 

   

5. Schuim (kleur 
en structuur, ruim, 
stevig, 
wandklevend, 
schuimhoedje) 

   

6. Kleur (kleur zelf, 
helder, CO2) 

   

7. Geur/ 
Aroma 
 

   

8. Smaak 
 (zuur, zoet, bitter, 
kruidig, wijnachtig) 

   

9. Mondgevoel 
(licht tot vol 
CO2 … prik 
Rond…droog) 

 

   

10.Nasmaak 
(kort – lang 
Vloeiend of 
abrupt) 

   

Nuttige inlichting    

 



Eerste proever

• Volgens de Chinese overlevering bevat bier twee elementen: het vloeibare dat neerdaalde en het 

geestelijke dat hen verhief



Naam Oude geuze Boon

Brouwerij Boon Lembeek

Type Geuze

Volume, conditionering 37,5 cl
Champagnefles (halfje)

Alcohol volume % 7

Schuim (kleur en structuur, ruim, stevig, wandklevend, 
schuimhoedje)

Ruim, stevig en kleine bellen

Kleur (kleur zelf, helder, CO2) geelgoud

Geur/
Aroma
 

Zurig, pompelmoes, lichte eik

Smaak
 (zuur, zoet, bitter, kruidig, wijnachtig)

droogzuurachtig en fruitig, appel en pompelmoes, mals

Mondgevoel (licht tot vol
CO2 … prik
Rond…droog)
 

Volmondig en droog

Nasmaak
(kort – lang
Vloeiend of abrupt)

Lang en vloeiend

Nuttige inlichting Als jullie dit bier niet graag lusten, voor mij dik in orde dan heb ik er meer van!



6de plant: Duizendblad 

• Achillea millefolium      dubbel veerdelig blad              

• Composietenfamilie

• de bloemschermen en het blad bevatten geneeskrachtige stoffen

• vroeger gebruikt als opwekkend en versterkend middel

• pijnstillend door aanwezigheid van salicylzuur (wilgenbast, aspirine)

• Groene bladeren bloedstelpende functie

• Een omslag van duizendblad bespoedigt de genezing van eerste graads brandwonden en open 

wonden

• …



 Duizendblad



duizendblad

• Volksnamen voor dit kruid: hazengras, hazenkervel, hondenkervel, Duust, witte blomme, 

weversblad, koekenkruid, trendekensbloem,trissem, stoelbloem, tabaksbloem, nesenbloede, 

timmermanskruid, ribbenkwaad, ogenbloem, garte, rijstepapbloem, schapenribbe, velddragon, 

witte reinevaar, zeere, gerwe, cheeskruid

• Historiek: Zowel de Indianen als de Sumeriërs maakten al gebruik van duizendblad. de meeste 

gebruikte toepassing is het stelpen van bloed. In plaats van watjes deed men duizendblad in de 

neus tegen neusbloedingen. Het blad is uitstekend geschikt om een propje van te maken dat in de 

neusopening past. Er werd eerst op de bladeren gekauwd om de bladeren te kneuzen; zo komen 

de werkzame stoffen beter vrij. Soldaten op veldslagen behandelden hun wonden met 

duizendblad. Duizendblad werkt ontstekingsremmend en bloedstollend door de looistoffen en 

alkaloïden die het bevat



7de plant: salie

• Salvia officinalis

• Lipbloemigen

• oorspronkelijk rond de Middellandse Zee – veel zon

• familie van rozemarijn en munt

• De bloeiwijze: twee schijnkransen en vier tot acht bloemen

• Sterk aromatische bladeren

• vlak voor de bloei: scheuten plukken en drogen

• tegen ontstekingen van slijmvliezen (tandpasta!)

• Saliemelk = rustgevend

• Grieken en romeinen: conserveermiddel voor vlees



salie





8de plant: gagel

• katjes en bladeren (bitterstof)

• 1 tot 4 gram per 10 liter bier

• Toevoegen 10 minuten voor het einde van het koken van het wort

• Myrica gale

• gagelfamilie

• bijna uitsluitend in de Kempen           (buitenland: moerasbossen…)

• veelal tweehuizig – wisseling van geslacht 

• toepassing bij kiespijn

• gele vrouwelijke bloemknoppen als verfstof

• Middeleeuwen: “de gedroogde gagel riekt enigszins naar de wortel van rabarber”



Gagel



9de plant: komijn

• Cuminum cyminum

• schermbloemenfamilie 

• Specerij, lichte nootsmaak

• Karwijzaad is licht gebogen, komijnzaden recht

• Midden-Oosten



komijn



10de plant: rozemarijn

• Rosmarinus officinalis                    dauw der zee

• Lipbloemigen

• Groenblijvende heester

• aromatische geur 



rozemarijn



Nog andere kruiden

• Gruut (hopboek guido van der merlaen)

• Gagel, Gentiaan, bakelaer, veldcypres, zedoor, lavendel, bloemen van salie, alantwortel

   * bakelaer = jeneverbes

   * zedoor = indische plant

   * Alant wortel (inula helenium): aromatische geur en bittere olieachtige smaak

   vroeger populair als smaakmaker in vissaus, banket en likeuren. Van oudsher ook

   gebruikt bij klachten van de spijsvertering en de luchtwegen



alantwortel



hop

• Vanaf 13de eeuw

• Vanuit duitsland

• Hildegard van bingen

• Germaanse kant = hop, franse kant = gruut

• Concurrentie boerenbuiten – stedelijke brouwerijen (veel taks)

• Meer hierover bij ingrediënten



Proper en rein

• 1516 wilhelm IV:     reinheitsgebot       beieren

• Enkel water, gerst en hop

• Tot dan: ossepoten, ongebluste kalk, giftige kruiden (bilzekruid!)

• Gist? --- spontaan---

• Iedereen compleet gaga, bisschoppen niet akkoord



bilzekruid

• Kortbroek

• Pijnverdovend…

• Roesopwekkend

• De gehele plant is zeer giftig. De belangrijkste gifstoffen zijn de zogenaamde tropane alkaloïden 

scopolamine, hyoscyamine, atropine

• Vergiftiging

• Hallucinogeen

• Heksenkruid, heksenzalf

• dolkruid en malwillempjeskruid

• hamlet – wraaktrilogie – koning denemarken – broer Claudius ---- rip---



Schoonmoeder 



schoonmoeder



Geschiedenis bier

• Tussen zeventiende eeuw en Tweede Wereldoorlog

• bierbrouwen gaat zich sterker differentiëren

   *  bieren van Antwerpen, Lier en Vlaanderen met gerst 

   *  Brabantse bieren met tarwe

   *  Vanaf 1700: glazen flessen

   *  onderscheid door gebruik van plaatselijk water en ingrediënten

   *  sterk lokaal georiënteerd

   *  brouwerspaarden…

   *  spoorwegen…



Geschiedenis bier

• 1842: eerste pils

• Lange periode van koeling en 

lagering

• Daarvoor: bier troebel

• C.e. hansen voor Carlsberg: 1ste 

reincultuur, onderzoek gist

• Gist uit de lucht gehaald en 

afgezonderd

• Sacharomyces carlsbergensis         

pastorianus



Geschiedenis bier

• 1880, louis pasteur: studie over gist

• Pasteurisatie (alle organismen dood boven 70°C)

• Linde: uitvinding koelkast

• Stoommachine

• Hydrometer (meten suikergehalte in de wort)



Geschiedenis bier

• Rond 1900 telt België ongeveer 3.200 brouwerijen

• W.O. I: koperen ketels: aantal brouwerijen gehalveerd

• Investeren en samenwerkingsverbanden

• in 2001 nog 117 brouwerijen

• Nu: +- 150



Geschiedenis bier

• Eerste belgische pils: christal alken (1928)   lage gisting

• Pils is zuiverder, meer schuim

• Verdringt andere bieren hoge gisting (troebel, zurig)

• Lancering concurrent van hoge gisting (de coninck, palm, vieux temps, type special belge)



Geschiedenis bier

• 1986: jaar van het bier

• Nieuwe dynamiek

• Opnieuw wat fierheid eigen bier

• Witbier

• Ontwikkeling segment abdijbieren

• Vernieuwing segment sterk blond

• trappisten



6 januari



Tweede proever

Schuim en bier…



• Inleiding

• Historiek bier

• Ingrediënten

• Brouwproces

• Soorten bier

• Tussendoor: proevertjes

• Slot(zegen)



Ingrediënten

• Basisingrediënten

• Andere ingrediënten

• Brouwtechnische ingrediënten



basisIngrediënten

• Water

• Mout

• Hop

• gist



Ingrediënten

•Water

•Drager van het bier   95% 

water, 5% alcohol

•Smaak

•Burtoniseren - corrigeren 

van de hardheid van 

brouwwater door 

toevoeging van 

brouwzouten.

•Veel nitraat, slecht bier

•Hardheid

  * zacht water – pils

  * hard water  - pale ale

Regionale specialiteiten 

(vb. Hoegaarden)     



Ingrediënten

• Mout (graan)
• Gerst

• Tarwe, spelt

• Mais

• Rijst

• Haver

• Rogge

• Gierst

• Boekwiet

• sorghum



Ingrediënten

• Mout

  *  zetmeel

  * eiwitten

  * smaak en kleur



Ingrediënten

• Mout

• Meest rendabel: 2-rijige gerst

• Zetmeel

• Gelijke korrels



gerst



Ingrediënten

• Mouten in 4 stappen

 * reinigen en sorteren van het graan (stof, kaf, andere granen en

   onkruidzaden verwijderd

 * Het weken van het graan, onder water, vochtgehalte stijgt van 12 à

   16 procent tot ongeveer 45 procent, koolzuur ontsnapt, beluchten

 * Het kiemen van het graan, ongeveer 6 dagen, vorming van enzymen, 

                zetten het zetmeel in de kiem om in vergistbare suikers

 * Eesten (drogen) van het groenmout, kiemproces stilgelegd

 

 
 



Ingrediënten

• Mouten

• Kiemproces juist niet in gang zetten

• Hoe meer eesten hoe donkerder

• Ebc-waarde     europian brewery convent

• Van 1 tot … 

• Hoe hoger de waarde hoe donkerder

• Vroeger elke brouwerij eigen mout

• Nu: enkele in België

 



Ebc van mout

OMSCHRIJVING VAN EBC INTERVALLEN

EBC-interval Kleur bier

6-9 Bleek / Licht blond

9-12 Blond / Geel

12-20 Goud

20-30 Amber

30-45 Koper

45-75 Donker koper / Bruin

75-120 Zeer donkerbruin (doorschijnend)

>120 Zwart (niet doorschijnend)



Niet abc maar ebc



Ingrediënten



Mouterij dingemans
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ANNO 1875

Pilsen 
Organic
Caramelised
Roasted
Speciality malts 

made from barley & wheat

The full range 
 of Belgian malts



Met soorten

Mouterij Dingemans 
• Basismouten 

• Aromamouten 

• Tarwe- en roggemouten 

• Caramelmouten 

• Roostmouten 

• Speciaalmout

• Vlokken 



ingrediënten

• Hop   Linnaeus humulus lupulus    vroeger        humulus              salextanus 

                                                                                 wolf (canis lupus)        wilg

• Lupuline = hopoliën, hopharsen

• Voor bewaring van het bier, stelt bederf uit

• Voor de aroma’s – bitterheid

• Graad bitterheid   EBE europese bitter eenheid

•                                  EBU european bitterness unit

• International Bitterness Unit (IBU)  = EBU,  vooral in de Verenigde Staten

• Eén EBU = 1 milligram iso-alfazuur per liter bier

• Alfazuren uit hopolie geven bitterheid



ingrediënten

• Hoe meer alfazuren hoe bitterder

• zwak bittere bieren = 5 – 15 EBU

• sterk bittere bieren = EBU-waarde van 40 of meer

• Bittere pils = 25 EBU

• Tripels tussen 15 – 25 EBU

• Imperial stout tussen 50 – 80 EBU

• “zoetere bieren”: overjaarse hop



hopbitter



ingrediënten

• Mogelijkheden hopgebruik

  * bitterhop: begin brouwproces

  * aromahop: einde brouwproces ---- gagel ----

  * dubbeldoelhop: zowel begin als einde 

Bloemen hop = hopbellen



Hop in vlaanderen

• Poperinge

• Regio Aalst- asse

• Niet de beste brouwhop…?

• Oudste afbeelding hop: 1120 encyclopedia lambertos

• Hommel: hemelse plant (groeit naar de hemel)



Soorten hop

• Saaz, styrian golding, hallertau, hersbrücker

• Amerikaanse soorten: amarillo, chinook, simcoe, cascade, citra, sorachi ace, galaxie,…

• Meer dan 150 soorten ondertussen, elk jaar meer cultivars

• Biobier brouwerij de plukker poperinge: met eigen hoppen



hophop

• plant uit de hennepfamilie

• tweehuizige, meerjarige, rechtswindende klimplant

• vijf natuurlijke variëteiten

    * Humulus lupulus var. lupulus - Europese hop  

    * Humulus lupulus var. cordifolius (Miquel) Maximowicz - Japanse hop

    * Humulus lupulus var. neomexicanus A. Nelson & Cockerell - Amerika (noordwestelijke staten) en Canada

    * Humulus lupulus var. pubescens E. Small - Amerika (midden- en westelijke staten)

    * Humulus lupulus var. lupuloides E. Small - Amerika (oostelijke staten)

• HEEL veel verschillende cultuurvariëteiten



hophop

• Hopwortel: to 3 meter in de grond

• Schiet uit in derde jaar

• Goed voor vrouwen in de overgang

• Middeleeuwen: witte, rode en groene hop

• 1371: brouwers van vlaanderen en brabant krijgen toelating om met hop te brouwen

• 1583: Matthias l’obel plantenkruidenboek



Druivenrank - hopplant

• Rubens 1599

• Adam en eva



hop



bmi



gist

• ééncellig micro-organisme

• zorgt voor de “eigenheid” van bier

• 1680, microscoop van leeuwenhoek, 1ste waarneming

• Vooraleer kennis gist:  “bier behekst”!

• Vroeger “mysterie” in de gistkuip

• gistcellen zetten suikers om tot alcohol en koolzuurgas

• geslacht Saccharomyces

• diameter van 5–10 micrometer



Saccharomyces



Eigen kweek of niet?

• Saccharomyces Carlsbergensis geschikt voor lagegistingsbieren

• Saccharomyces Cerevisiae aangewezen voor hoge-gistingsbieren (meest)

• Kweken in reincultuur (hansen denemarken)

• 1ste keer: Aanduiden gistsoorten en giststammen 1842 (!)

• Saccharomyces cerevisiae: 23% van het genoom gemeenschappelijk met dat van de mens



Eigen kweek of niet?

• spontane gisten of Brettanomyces --- lambiek

• geen reincultuur

• Over de brouwkuip “strijken”

• 1921: ontdekking B. bruxellensis en B. lambicus



Hoger-lager

Globaal kan je de gisten onderscheiden in twee variëteiten, lage en hoge gisten. Lage gisten zijn actief bij lage temperaturen (6-12°C) en 
zakken op het einde van de gisting naar de bodem. Hoge gisten zijn actief bij temperaturen tussen 15 en25°C en drijven op het einde van 
het gistingsproces aan de oppervlakte 

Lage en hoge gisten 



gist

• 1000-den gistsoorten

• Angstvallig bewaard door brouwers (westmalle…)

• gisten zweven ook in de lucht, contaminatie…

• Eencellige, Voortplanting door celsplitsing

• Vermenigvuldiging in Aërobe omgeving



gist

• vegetatieve voortplanting door knopvorming

• Celmembraan --  uitstulping (knop) – celkern deelt en verhuist naar knop, om de 80 minuten…

• Omzetting in alcohol, koolzuur in anaërobe omgeving (gesloten brouwkuip)

• Verantwoordelijk voor smaak en aroma’s

• concentratie van ca 100 miljoen (!) gistcellen per mililiter

• Duurt een tijdje – verschil in brouwerij…



Wilde bret



Wilde bret



Tamme Saccharomyces 



Tamme Saccharomyces 



ingrediënten

• Water

• Mout

• Hop 

• Gist

• ++++



Gezond leven



Extra’s

• Kruiden

• Vruchten



Lekkere toevoegsels

• Jeneverbes, kaneel, gember, kruidnagel, foelie, zoethout, kardemom,

   Koriander, curaçao, rozemarijn, steranijs

• Suikers: Honing, karamel, kandij

• Houtlagering 

• Chicorei, vlierbloesem

• Fruit: kriek, framboos, perzik, aardbei, banaan, veenbes, pruimen



Schaarbeekse krieken

• “zure kers”

• Schaarbeek = dorp tot 19de eeuw --- boomgaarden

• Bijna verdwenen

• Alternatief: Gorsemse kriek (NL) variant van Duitse ras Fanal

• Bv. Oude kriek driefonteinen (>30%)



Schaarbeekse krieken



Technische toevoegsels

• Klaringsmiddel: vroeger vislijm, nu: iers mos

• Zuren: melkzuur, fosforzuur

• Gistvoeding

• Schuimversterkers (--ijzersmaak--)



Camorsil de carperkabeljauw

• Vislijm

   * stof van gedroogde zwemblazen van vissen

   * soort collageen

     *  eiwit/bindweefsel

     *  steur– Kabeljauw

     *  tot 2009

     



Iers mos

• soort rood zeewier of alg

• Chondrus crispus 

• Superfood! Beter dan vislijm 

• vordert het coaguleren (samenklitten) van eiwitten in het wort waardoor deze neerslaan 

• een zeewier langs de kust van de Atlantische Oceaan

• polysachariden -- versterken van ons immuunsysteem !

• P.n.



Iers mos



smaken

• Smaak: één van de vijf klassieke zintuigen

• Smaakreceptoren: tong

• Bij mensen bestaat het smaakzintuig uit smaakpapillen op de tong en achterin de mondholte, die 

'smaakknoppen' bevatten welke daarop aangetroffen chemische samenstellingen omzetten in 

actiepotentialen naar drie van de twaalf hersenzenuwen

• smaak een perceptie van de interactie van de fundamentele smaken van zoet, zuur, bitter, zout, 

en umami



Smaken

• Zuur = azijn

• Zoet = rietsuiker

• Bitter = kinine  (remember EBU!)

• Zout = keukenzout

• Umami = glutamaat

• Smaakpalet = mengeling van vijf bovenstaande smaken



biermond



Smaken proeven





biobier

• België koploper biobier

• Meer dan 75 soorten

• enkel met biologisch geteelde ingrediënten

• Duurder

• Bio Certificatie = 1000 euro









boeken

• Overzicht Belgische Biobieren
• Korte geschiedenis van bier

• Waarom bio?

• Overzicht van alle Belgische biobieren

• Hoe je bieren bij je gerechten gebruikt

• Manieren hoe je met bieren kan koken

• 17 overheerlijke recepten met bier

• 180 pagina's tellend mooi geïllustreerd e-book



boeken

• Slechts €17 

• Bonus: gratis printbare en inktbesparende versie van de recepten 

• Bonus: Levenslang gratis updates van het boek.

• Bonus: Gratis e-boek "17 verrassende manieren om bier te gebruiken





Mijn beste bier ooit

• Biobier

• Scott organic van Brasserie La Binchoise

• 7 maanden op whiskyvaten gerijpt

• troebel goudblond bier

• fruitig (kiwi en banaan) aroma

• geur van vanille en frangipane

• Straf = 10,5 %

• Duur: 18 euro voor 75 cl.



Mijn slechtste bier ooit

• Brouwerij De Rijcke 

• 3,6 % Alc

• Kokosnoot 

• Delirium tremens…



Brouwproces

• Inleiding

• Historiek bier

• Ingrediënten

• Brouwproces

• Soorten bier

• Tussendoor: proevertjes

• Slot(zegen)



Brouwproces

• Mouten

• Schroten

• Het beslag

• Filteren

• Koken

• Koelen

• Gisting

• Lagering

• afvulling







Brouwproces

• Mouten

 * tweerijige gerst (Frankrijk)

 * kiemen …. Groenmout

 * eesten (branden) … EBC



Brouwproces

• Schroten = grof malen           in schrootmolen

 * kaf

 * grove gries

 * halffijne gries

 * Fijne gries

 * Fijne gries

 * griesmeel

 * poedermeel



schroten



Brouwproces

• Mouten

• Schroten

• Het beslag

• Filteren

• Koken

• Koelen

• Gisting

• Lagering

• afvulling



Brouwproces

• Beslag   maischen

• Het eigenlijke brouwen, 

• Geplette mout vermengen met water en verwarmen

• Dubbel, tripel, quadruppel

• Op 52°C worden de eiwitten geknipt na 10 min

• Op 62 °C wordt Beta-amylase actief … zorgt voor vergistbare suikers (ook 10 min)

•  vorming van suikers: glucose, maltose en maltotriose

• Op 72 °C wordt alfa-amylase actief… zorgt voor onvergistbare suikers dextrines (1hr) 



Brouwproces

• Na 1 uur 72°C jodium-test: druppeltje jodium in koffielepel brouwsel, indien verkleuring nog 

zetmeel aanwezig (mag niet)

• Boven 82 °c:  RIP enzymen

• Vergistbare suikers worden omgezet tot alcohol en CO2



Maischkuip            water en mout



Brouwproces

• Mouten

• Schroten

• Het beslag

• Filteren

• Koken

• Koelen

• Gisting

• Lagering

• afvulling



Brouwproces

• Filteren   wort en draf scheiden

• Filter zit onderaan de kuip en draf kan er niet door

• Heet water op filter spuiten om gelijkmatige suikers uit draf te spoelen

 * wort = suikerrijke vloeistof --- basis van het bier

 * draf of bostel = ronddrijvende vaste bestanddelen (veevoeder)



Wort en draf



Brouwproces

• Mouten

• Schroten

• Het beslag

• Filteren

• Koken

• Koelen

• Gisting

• Lagering

• afvulling





koken

• Gefilterde wort een uur koken

• Na 10 min: bitterhop toevoegen (vluchtige bestanddelen)

   ---- bacteriostatisch karakter----

• Na 50 min: aromahop toevoegen

• Einde kookproces: kruiden toevoegen

• Isomerisatie van hop: de vaste bestanddelen van hop blijven in oplossing, na het koken   -- 

gehopt wort



       ko              zeer warm



Brouwproces

• Mouten

• Schroten

• Het beslag

• Filteren

• Koken

• Koelen

• Gisting

• Lagering

• afvulling



koelen

• Koelen en filteren

• Eiwitten en hopresten er uit halen

• Hopfilter

• whirlpool



hopfilter



Wijmen - stuikmand



Brouwproces

• Mouten

• Schroten

• Het beslag

• Filteren

• Koken

• Koelen

• Gisting

• Lagering

• afvulling



gisting

• Gist aanbrengen in een proper vat --- daar de wort over gieten

• Tussen 17 en 28°C, meestal 22°C

• In een CCT (cilindro conische tank)

• Lage gisting: onderaan cct (sacharomyces cerevisiae)  5-10°C

• Hoge gisting: bovenaan cct (sacharomyces pastorianus) 15-25°C

• Anaeroob proces: de gist eet de suikers op, omzetting in CO2 en alcohol



cct



CCT



Brouwproces

• Mouten

• Schroten

• Het beslag

• Filteren

• Koken

• Koelen

• Gisting

• Lagering

• afvulling



lagering

• Rijpen en uitklaren

• Coaguleren van de eiwitten – uitvlokking

• Eiwittrub

• optimale lagertijd bij 15 tot 20ºC ligt tussen de een en vijf weken

• Hoe lager de temperatuur des te langer er gelagerd moet worden

• Meer koolzuur

• Smaak verfijnt



Brouwproces

• Mouten

• Schroten

• Het beslag

• Filteren

• Koken

• Koelen

• Gisting

• Lagering

• afvulling



afvulling

• Fles

• Vat

• Helderbiertank   vast omhulsel plastiek binnenin



bierstijlen
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