
Brouwmmeester:
1- Hygiene
2- High attenuation
3- korrelgist uitstrooien
4- omgevingstemperatuur

+
5- korrel- of vloeibare gist
6- Ondergistend
7- giststarter
8- Ph waarde



1- Hygiëne
2- High Attenuation

3- Korrelgist uitstrooien
4- Omgevingstemperatuur

Recap: - wie heeft wat opgestoken van de vorige keer
- wie heeft wat veranderd aan zijn/haar vergistingproces



Vloeibaar- en Korrelgist
Korrelgist: 
Publieksvraag: Wie korrel, wie vloeibaar en waarom?
Rehydrateren, mits hygiëne in acht genomen wordt.

Vloeibare gisten:
Het assortiment is groter dan korrelgist. prijsverschil
Minder cellen per verpakking dan korrelgist, daarom meestal giststarter 
maken. Smackpack Wyeast, WhiteLabs, Imperial Yeast 200billion cellen

Let op de tempbandbreedte, verhouding/keuze/bierstijl en 
Flocculatie versus Attenuation.  (Belgian Ardennes, French Saison)

Pitch hoeveelheid: 1miljoen/ml per 4SG. Theorie 1040SG,10ltr=100Billion
Na 1 maand nog maar 80% viability, 2mndn=50-60%
Pitchen gist: temp onderaan de range van wat voorgeschreven is.



10x water
1x gist

Viability
(levensvatbaarheid)
Direct verpakt: 90%
Afname: 2-4% p/m



Zie Beersmith starter tab

Viabiity (levensvatbaarheid)
Vloeibare gist





Ondergistend
- Ondergistend of Laaggistend, Lagers
- Rond 1890 reincultuur
- Saccharomyces Carlsbergensis
- Vergisting temperatuur tussen 4 en de 12 °C
- Hoofd vergistings tussen de 10 tot 15 dagen 
- Zwavel en diacetyl
- Voor de uitvinding van de koelkast meest gebruikte vergistings

methode op het noordelijk  half front. 
- bierstijlen ondergist

Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D

California Steam
Dortmunder Export 
Münchener Helles 
Oktoberfest
Pils(ener) 

Münchener Dunkles
Schwarzbier

Dortmunder Strong 
Lichte Dubbelbo(c)k 

Baltic Porter 
Dubbelbock



klasse A - Pils(ener)

Budvar

Alcohol 4,4 tot 5 Vol%

Uiterlijke 

kenmerken

Licht blond tot blond. Helder tot briljant. Schuimkraag 

mousse tot romig, glasplakkend. Koolzuurgehalte is hoog

Geurassociaties Neutraal tot licht moutig, hoppig. Licht graan/pilsmout karakter. 

Kenmerkende bloemige/kruidige geur van aromahop. Schoon, 

fruitigheid en diacetyl horen normaal niet aanwezig te zijn, maar 

kunnen toch voorkomen. Soms DMS (afkomstig uit pilsmout) of 

zwavelig (afkomstig van water en/of gist).

Smaak licht moutig, droog. Fris en dorstlessend. Geen diacetyl. Laag 

restsuikergehalte. De hopbitterheid domineert, en blijft hangen. De 

hopsmaak varieert van laag naar hoog.

Basissmaak Matig bitter tot bitter. Soms zoetig.

Body dun tot medium

Mondgevoel droog en fris (soms samentrekkend) , met veel koolzuurprikkeling

Nasmaak is bitter en hoppig en droog het hoge koolzuurgehalte. De nasmaak 

blijft lang hangen.

Opmerkingen Minder vol dan Dortmunder Export (minder restsuikers). 

Ondergistend karakter in vergelijking met Kölsch. Neutraal en dun 

bier. Hierdoor vallen afwijkingen snel op, waardoor het geen 

gemakkelijk te brouwen bier is.

Voorbeelden Heineken, Brand, Budvar, Bavaria, Jupiler, Warsteiner



klasse B - Münchener Dunkles

Ayinger altbairisch/dunkel

Alcohol 4,4 – 5,0 Vol%

Uiterlijke 

kenmerken

Diep koper tot donkerbruin, vaak met rood tinten. Romige licht 

beige schuimkraag. Meestal helder.

Geurassociaties Zoetig, broodachtig aroma door het gebruik van Münchener 

mout. Toetsen van chocolade, noten en karamel mogen er in 

voorkomen. Op de achtergrond fijne hopgeuren van edele 

aromahopsoorten.

Smaak de smaak wordt gedomineerd door het rijke en complexe van 

Münchener mout die ook doet denken aan broodsmaak. Matig 

zoet, met eventueel milde karamel- en toastsmaken. Hopsmaak 

blijft op de achtergrond, de mout is overheersend. Een schoon 

ondergistend karakter.

Basissmaak Zoetig tot zoet, bitterig (soms iets zoutig door hard brouwwater).

Body Medium tot vol.

Mondgevoel Niet plakkerig, matige koolzuurprikkeling, zwak samentrekkend 

van alle donkere mouten.

Nasmaak Moutig, maar de moutigheid neemt af en wordt gevolgd door 

hoppigheid.

Opmerkingen Münchener Dunkles lijkt op een Duitse Doppelbock maar is 

minder sterk van smaak en minder zwaar van alcohol. Het is 

minder gebrand en zoeter dan Schwarzbier.

Voorbeelden Ayinger Altbairisch Dunkel, Hacker-Pschorr Münchner Dunkel, 

Paulaner Alt Münchner Dunkel, Weltenburger Kloster Barock-

Dunkel, Ettaler Kloster Dunkel, Hofbräu Dunkel, König Ludwig 

Dunkel.



klasse C - Dortmunder Strong  

Alfa super dortmunder

Alcohol 6,5 tot 7,5 Vol%

Uiterlijke 

kenmerken

Blond tot amberkleurig. Helder tot briljant helder (commerciële 

versies zijn gefilterd). Onregelmatige tot soms romige 

schuimkraag, inzakkend tot een blijvend ringetje. 

Koolzuurgehalte is normaal.

Geurassociaties Moutig, zoetig aroma. Soms iets hoppig, maar de hoppigheid 

overheerst nooit. Geen fruitige of kruidige aroma's. Geen DMS, 

soms zwak diacetyl.

Smaak Moutig, zoetig, licht hopbitter. Geen fruitige esters, hogere 

alcoholen of kruidigheid van de gist. Diacetyl komt soms voor, 

maar mag alleen bijdragen aan de volmondigheid en het romige 

mondgevoel. Diacetyl mag nooit overheersen.

Basissmaak zoetig tot zoet, bitterig, soms bitterig tot bitter.

Body medium tot tamelijk vol.

Mondgevoel plakkerig, alcoholwarmend.

Nasmaak Zoetig, bitterig. De zoetigheid neemt af en de bitterheid neemt 

toe naarmate de nasmaak langer uitvloeit. 

Opmerkingen Biertype heeft geen relaties met de klasse A-Dortmunder. 

Dortmunder Strong is het volmoutige, zware broertje van een 

Nederlandse Pilsener.

Voorbeelden Gulpener Dort, Amstel Gold, Alfa Super Dortmunder, De Prael

Tante Leen



klasse D – Dubbelbock  

Weihenstephaner korbinian.

Alcohol 7,0 tot 8,0 Vol%

Uiterlijke kenmerken Diep amber tot donker (rood)bruine kleur. Helder tot briljant helder. 

Stabiele mousse schuimkraag. Koolzuurgehalte is gemiddeld.

Geurassociaties Zowel ondergistend als bovengistend gebrouwen. Typische karamel-

moutgeur is duidelijk aanwezig, soms een herkenbaar aroma van 

gebrande mout. Weinig hoparoma. Geen diacetyl. Een matig fruitig 

aspect (pruimen, rozijnen of druiven) kan aanwezig zijn in een donkere 

versies. Een zeer licht chocoladeachtig aroma kan aanwezig zijn in 

donkere versies, maar licht geroosterde of karamelaroma's moeten 

altijd aanwezig zijn.

Smaak De smaak is in evenwicht met de geur. Bitterige, zoete smaak met 

duidelijke karameltoetsen. Soms bovengistend met herkenbare esters 

in de smaak. Zeer rijk en moutig. Donkerder versies zullen door de 

aanzienlijke hoeveelheid melanoiden iets geroosterd smaken. Een zeer 

lichte chocoladesmaak is mogelijk. Lichte fruitigheid (pruimen, druiven) 

is mogelijk. Tamelijk alcoholisch. Hogere alcoholen zijn niet of 

nauwelijks aanwezig. Hopbitterheid is matig. De meeste versies zijn vrij 

zoet.

Basissmaak zoetig tot zoet, (mout)bitterig.

Body medium tot vol.

Mondgevoel plakkend en alcoholwarmend. Zachte smaak, niet wrang of 

samentrekkend.

Nasmaak zoet en goed in overeenstemming met de geur en basissmaken: 

moutig, karamel, iets gebrand met een enigszins uitvloeiende 

moutbitterheid. Duitse versies zijn voller en zwaarder, en soms iets 

hoppiger.

Opmerkingen ondergistende (Duitse) versies. Veel Dubbelbocks hebben namen die 

eindigen op "-ator" als een eerbetoon aan het prototype Salvator.

Voorbeelden Paulaner Salvator, Andechs Doppelbock Dunkel, Weihenstephaner

Korbinian, Christoffel, Mommeriete



kenmerken ondergist t.o.v. Bovengisting

- Minder gevoelig  voor infecties
- Langere vergistingstijd
- Helderder
- Koeling nodig
- Schoner, crispy van smaak
- Geen Esters, Fenolen 
- Zwavel en diacetyl
- Meestal laag in alcohol op een paar uitzonderingen na. 
- Meest gebruikten gist bij grote brouwers
- Ondergist ook bruikbaar op kamertemperatuur
- Langer houdbaar
- Vergist Maltotriose beter dan Ales



De stappen voor lagervergisting zien er als volgt uit:
1) Maak een giststarter.

2) Zet je vergisting op 18 graden, als je ziet dat de eerste 
vergistingsverschijnselen erzijn, dan je vergisting op 7-9 graden 
brengen. (warm pitchen)

3) Na ongeveer 10-15 dagen hoofdvergisting (80%SG), brengt je je 
vergistingstemperatuur terug naar 17-20 graden. Dit wordt een 
Diacetyl-rust genoemd. Je moet je vergisting hier 3-4 dagen houden.

4) Begin daarna met 5 graden per dag je vergisting terug te brengen tot 
ong. 4 graden. Lager voor ongeveer 6 weken. Voorstel is om door te 
gaan met het naar beneden brengen van je temperatuur helemaal tot 0 
of 1 graad als je kunt. Doe dit met de 5 graden per dag verlaging.

5) Bottelen als ale (bovengistend). Maar na 2 maanden vergistingstijd 
wat extra bottelgist gebruiken. 2-3 dagen 18C dan weer geleidelijk 
terugbrengen tot lager-temp. Dit voorkomt dat extra diacetyl. Duur: +/-
3 weken



Giststarter

Voorkeur: ALTIJD. Omdat je de LAG fase verkort en garantie dat je gist goed op 
gang komt. Verhogen van je VIABILITEIT van het GIST
Zorg wel dat de giststater goed op gang is. Begint deze minder actief te 
worden zet hem dan in de koelkast. En haal hem eruit de dag dat je gaat 
brouwen
Als je zeker bent van de versheid van je korrelgist tht en bewaard in de 
koelkast.
Pitching rate t.o.v. begindichtheid van het wort (begin SG).
Vuistregel
0,5 gram korrelgist per liter wort bij 1050 g/l en 
1 gram korrelgist per liter wort bij 1100 g/l.

Maak gebruik van de hulpmiddelen (software/online) om de hoeveelheid gist 
te berekenen. Als je het biertype zo dichtmogelijk wil benaderen.



Hoe maak je een giststarter.

Begin SG 1040. Je wilt alleen het vermeerderproces en geen alcohol/CO2

Kraan Water - Vitens webside

Moutextract

Gist

voor de pro

Gistvoeding

Magneetroerder

en de belangrijkste 

Denk altijd aan de hygiëne en werk schoon.



Wat heb je nodig?



Giststarter maken voor 10 l bier heb je 300 ml en 10 g korrelgist nodig
- moutextractpoeder oplossen (10 g op 100 ml water);
- de oplossing 10 minuten koken;
- de gekookte oplossing in een fles gieten;
- de fles afsluiten met een rubberen stop;
- de oplossing laten afkoelen tot zo'n 25 ºC;
- Korrelgist toevoegen.

Om een betere giststarter te krijgen kun je:
- 1 g complexe gistvoeding per liter oplossing toevoegen voor het koken
- de fles met afgekoelde wort na het afkoelen openen, lucht bij laten, de stop er weer op 

en goed schudden. Herhaal dat 3 keer. Het beste koel je dan de oplossing tot zo'n 17 à 
18 C zodat er meer zuurstof kan oplossen in de oplossing.

- Magneetroerder

Maak de giststarter de avond
voordat je gaat brouwen!

Youtube: 
https://youtu.be/S6AzxQ1mhUk

Video giststarter

https://youtu.be/S6AzxQ1mhUk






pH waarde
- Aanpassen in maisch proces. Rendement en fermentabelen neemt toe. 
- Ph-strookjes versus digitale meter (mooi vaderdagkado)
- Bereken mbv brouwsoftware hoeveelheid melk-fosfor zuur op het op peil te 

krijgen
- Positiever op lauteren en helder wort
- Betere voedingsstoffen voor het vergistingsproces. 
- Bierstijlen onder te verdelen en bijbehorend ph bereik.



11- Invloed van pH (de zuurgraad)

De pH waarde die bij aanvang brouwen al belangrijk is, is niet de pH waarde van 
je brouw water, maar de pH waarde van je beslag!

-Tijdens het maischen komen amino-zuren vrij, die samen met andere mineralen  
zeer belangrijke bouwstenen vormen voor gistcellen. Dit is van grote invloed op 
het vergistingsproces en uiteindelijk smaak en geur van je bier.

- Corrigeer je maischbeslag eens met 0,2pH en laat het proces de rest doen.
“Een onsje voorkomen is een pond genezing waard!”





vienna, 
munich,
aroma

Cara’s

Choco,
zwart





• 4 factoren die het maischen beinvloeden:
1. Fijnheid van malen: 0,5 en 1mm gap= 1% AAL verschil
2. Verhouding water/mout: 1% AAL verschil

• bij meer dan 4L/1kg enzymen verdunt, wat langer maischen. Maar meer 
fermentabelen doordat enzymen niet uitschakelen door hoog suikers gehalte. 
Eenstaps maisch

• 2,5-3L/1kg hogere concentratie suiker, minder fermentabelen, zoeter en 
moutiger bier. Meerstaps maisch (minder heftig voor enzymen)

3. Maisch tijd: afhankelijk van andere 3. 
• eerste 20min het meest. 
• Max 60min. Geeft hogere mate van fermentabelen. Langer zinloos. Afhankelijk 

van verhouding water/mout 3-4L/1kg
• Jodiumtest zegt niets over verhouding fermentabelen, alleen einde maisch

4. pH waarde beslag: grootste impact!
• Op rendement en fermentabelen
• Tussen 5,0 en 6,0
• Onder 4,5 beta amylase stopt. Troebel wort
• Boven 6,0 tannine extractie neemt aanzienlijk toe uit moutvlies. Bijsmaak bier
• vb: van pH5,5 naar pH5,3 is verhoging van ong. 8% rendement. Calsium niveau 

verdubbeld!
• FAN(stikstof voeding) hoeveelheid neemt significant toe
• Lage pH verminderd effect water/Kg ratio op rendement en fermentabelen
• Lage pH verminderd oxidatie van vetzuren waardoor langere smaak stabiliteit



Fijnheid malen Water/mout verhouding

Maisch tijd



• Maisch pH, na temperatuur het, het belangrijkste voor enzymen 
activiteit

• Maisch pH= Mout chemie + Water chemie!
• pH water is niet echt belangrijk
• Hardheid water verlaagd pH, Alkaliteit verhoogd pH
• De combi van beide=Rest Alkaliteit. Hoeksteen maisch pH
• Een generiek uitgangspunt ligt tussen de pH 5,2 e 5,6 (25C)
• Pale betere smaak pH5,2-5,4, Donkere pH5,4-5,6
• ATC pH-meter werkt niet optimaal en verkort levensduur node



33

2,8

119

25

RA=72

Amersfoorts
Water, Hogeweg



Ca 100

Mg 10

EH 77

100

RA=25
Belgian Pale Ale
Klooster
Brouwdag



Vragen
en of

Opmerkingen?

….namens Rene en Andre, 
bedankt voor jullie aandacht.


