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INDHOLD AF PAKKEN

dU skal også bruge

•  Fermenteringsflaske 
• Flaske stopper
• Luftlås
• Omhældningsrør
• Hæve slange
• Termometer
• Rengøringsmiddel
• Humle
• Møllebehandlet korn
• Øl gær
• Slange klemme

•   6 liters gryde (en ekstra gryde er også god at have)
• Si
• Tragt
• Stor blandings ske
•   En spand/opvaskebalje til at rense materialer
•   Is pakker til isbad efter kogning (nedkøling)
 •  Rent håndklæde eller køkkenrulle
• Målebæger
• Køkkenvægt

Efter to uger skal du bruge følgende

• Patentprop flasker, eller et øl-flaske-kit med alle de nødvendige produkter

• 25 grams karbonerings tabletter (sukker)

ØL FLASKNINGS KIT + ØL MIKS

• ø ø
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FORBEREDELSE

Læs denne brugsanvisning grundigt inden du starter. Tjek om alt er i pakken. 

Renlighed er yderst vigtigt når man arbejder med at brygge øl. Hvis alting ikke er
å ø ø

Tag en velegnet ren spand eller gryde til at rengøre materialerne du skal bruge. tag 
posen med rengøringsmiddel og opløs indholdet (20g) i 5 liter varmt vand. Det er
meget vigtigt at alle materialer er grundigt rengjort. Den bedste måde at gøre dette på
er at vaske dem grundigt indtil de ser rene ud, skylle dem, og derpå lade dem ligge i 
blød i vandet i mindst 2 minutter. Rengøringsmidlet fjerner forurening som du ikke 
kan se, og bør bruges som sidste skylning. Du behøver ikke tørre materialerne 
bagefter, men blot lad dem tørre ovenpå et rent håndklæde. Ellers risikerer du at 
forurene materialerne igen.

For det bedste resultat, er det vigtigt at rengøre alle produkter der kommer 
i kontakt med din øl, imens du udfører de videre trin. Hvis du gør som beskrevet
ovenfor, og gemmer lidt rengøringsmiddel til hvis du har glemt noget, så minimerer 
du chancen for at få forurenet øl.

BRygge trin 1: Mæskning

å
 termometret fra pakken.

ø
 'indmæskningen’.

 Brug en spatel eller en ske til roligt at røre malt og vand sammen, indtil det hele er
 jævnt fordelt. Der bør ikke være nogle klumper i. Hvis blandingen er for tør, kan der 
 tilføjes lidt varmt vand.

Hold temperaturen omkring 65°C i 60 minutter. Den bedste måde  at gøre dette på, er 
at lægge et låg på gryden, og regelmæssigt tjekke temperaturen. Du kan sætte gryden
på lav varme om nødvendigt. Rør i gryden engang imellem, og tjek temperaturen 
forskellige steder i gryden.

Når de 60 minutter er gået, øges temperaturen til 78°C. Bliv ved med at røre i mæsken 
mens den varmer op. Dette er kendt som 'udmæskning'. Når du har opnået den
korrekte temperatur, kan du gå videre til næste skridt i processen.
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BRYGGE TRIN 2: SKYLNING

Varm 3 liter rent vand op til 78°C.

Placer sien over en passende størrelse gryde. Hæld/skrab den varme mæsk (malt)
ned i sien og  indsaml væsken der løber igennem. Dette er din 'urt'.

Hæld nu langsomt de 3 liter 78°C vand over malten i sien. Sørg for at hælde vandet ud 
over alt malten. Indsaml forsigtigt vandet der løber igennem, sammen med resten af 

urten.

BRygge trin 3: kogning
Fjern sien fra gryden. Malten kan nu smides ud, eller komposteres.

Få urten til at koge. NB: efterlad ikke gryden uden opsyn; Væsken kan danne skum
på grund af proteinerne i urten. Sørg for væsken ikke koger over.

Lad urten koge indtil det 'varme punkt'.  Dette er når proteinerne koagulerer,
og urten skummer mindre. Urten bør koge roligt (mere simre end decideret kogning) 

Lad urten koge i 60 minutter. Hold øje med tiden, så du ved hvornår du skal tilføje de
andre ingredienser. (Rør regelmæssigt i væsken mens den simrer, så du undgår at 
brænde bunden på.)

Ved starten af de 60 minutter: Tilføj 1/3 af humlen.

Efter ca. 50 minutters kogning: Tilføj resten af humlen.

æ
Du kan have mindre urt end det tilbage, afhængig af hvor bred din gryde er, 
intensiteten af din kogning, og temperaturen på din bryggedag. Dette er dog ikke 
noget problem, da du vil have mulighed for at tilføje mere vand i det næste skridt i 
processen.
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BRYGGE TRIN 4: KØLING

ø
is og ispakker til vandet.

Placer gryden midt i isbadet. Væsken skal køles til 21 grader så hurtigt som muligt.
På dette tidspunkt er det også yderst vigtigt, at de materialer der kommer i kontakt 
med din urt er helt rene.

FERMENTering (gæring)

Rens din fermenterings beholder med det resterende rengøringsmiddel. Sørg for at
sien/sigten er blevet skyllet, og lagt til tørring på et rent håndtørklæde. 

Placer sien over din tragt, og hæld din nedkølede væske (urt) igennem, ned i
å æ

æ
( / å )

Åben pakken med gær og hæld det hele ned i fermenterings beholderen. Vi kalder
denne fase for 'aktivering/podning af urten'

Skyl silikone proppen og luftlåsen med rengøringsmidlet. Saml det igen og fyld
ø æ æ å silikone proppen, og 

put den ned i åbningen i beholderen.

Stil nu forsigtigt din øl et mørkt sted. Rum temperaturen skal helst være stabilt omkring 
20 grader. Hvis du ikke har et mørkt rum med den rette temperatur, kan du også
tildække din beholder, og beskytte den mod lyset. For meget lys kan give din øl en 
'lysnedbrudt smag', dvs. en meget dårlig smag.

Det meste af fermenteringsprocessen vil være overstået efter to til tre dage. Du kan 
ø å ø

'skyet' ud, og du kan se skumdannelser i den øverste del.

Lad din øl stå ved rum temperatur et mørkt sted i to til tre uger, indtil det er tid til at 
komme det på flaske. Du skal bruge flasker til dette. Du kan godt bruge nogle gamle
patentprop flasker, og rense dem med rengøringsmidlet. Du kan også bestille vores 
'Øl Flaske Kit', som indeholder nye flasker, en kapselpåsætter, og kapsler fra 
www.brouwland.com
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FLASKNING

Skyl dine flasker grundigt indtil de ser rene ud. I en spand/opvaskebalje opløser du
noget af det medfølgende rengøringsmiddel, ligesom i starten. Lad flaskerne ligge i 
midlet i et par minutter, for at sikre at alt forurening er fjernet.

Hæld rengøringsmidlet i en gryde som er stor nok til øllet. Sørg for minimum to 
minutters kontakt tid, for at sikre gryden er ren. Hæld rengøringsmidlet tilbage i 
spanden, da du skal bruge det igen senere.

Opløs 25 gram sukker i en halv kop varmt vand. Hæld dette ned i den rene gryde. 

Nu er det tid til at overføre din bryg til gryden. Vi udfører dette ekstra trin for at
sikre, at din bundslam nederst i din fermenteringsbeholder ikke ender i dine flasker. 
Det er nemlig døde gærceller som vi ikke ønsker i vores øl. Når du overfører din bryg, 
så sørg for at din hævert ikke stikker for dybt ned i beholderen, så den får uønsket 
slam med op.

Dyk hæverten sammen med røret fra pakken ned i rengøringsmidlet.

Placer slangen over den korte ende af hæverten. Fyld slangen med rengøringsmiddel,
og knib så den lukker. Fjern silikone proppen fra fermenteringsbeholderen, og put 
den ned i beholderen, lige over bundfaldet. Sørg at din fermenteringsbeholder altid 
er et stykke højere oppe, end gryden hvortil du overfører din øl. ø

å å ø
ø å ø å  med din sukker opløs-

ning. Når du nærmer dig enden, kan du tilte beholderen, men vær forsigtig med at få 
så lidt bundfald med som muligt.

Nu er det tid til at komme øllet på flaske. Gør dette ved at bruge hæverten på samme 
måde som før. Fyld flaskerne til 4 cm under kanten.

Luk flaskerne med deres propper, eller med en kapsel ved hjælp af kapsel 
påsætteren. Sørg altid for at du rengører dine kapsler først med det medfølgende 
rengøringsmiddel.

Stil flaskerne på lager et køligt og tørt sted, i mindst to til fire uger. Dette vil give øllet
ekstra tid til at modnes, og til at forme kulsyre og ekstra alkohol.

Stil øllet i køleskabet aftenen før du ønsker at nyde din øl.

Nyd det alene eller sammen med venner.
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