
• Før kurset bør du ha

• Ryddet lauget så det ser streit ut

• Tatt frem malten som skal brukes

• Satt på vann til varming (70-80 liter, avh. av maltmengde)

• Satt opp maltkverna og sjekket at du får i gang en liten slant malt

• Funnet fram øl til servering og satt kaldt.
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• Velkommen til kurs i ølbrygging!
• Praktisk og teori innimellom
• Blir mye teori, men heng med
• Vi er selvlært, så ta det vi sier med en klype salt, men vi har tross alt vunnet NM og 

brygget på Nøgne Ø, så litt peiling har vi…
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• Hvem veit hvilke ingredienser som finnes i øl?

• Tyske renhetsloven fra 1516 – vann, humle, byggmalt. Senere fikk gjær også være 
med.

• Vi følger ikke renhetsloven og putter hva vi vil i ølet

• Men det er ingen grunn til å gå overboard – utrolig mye forskjellig øl som kan lages 
bare av de fire ingrediensene!
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• Maltingsprosessen
• Stivelsen i kornet er i utgangspunktet ikke nyttig for gjæren – eller for de 

fleste dyr, slik at de ikke gidder å spise korn
• Derfor må vi omdanne stivelsen til sukker
• Heller ikke spirene som skal danne nye korn er i stand til å bruke energi fra 

stivelse til å vokse – de trenger sukker
• Derfor dannes enzymer i maltet når spiren skal vokse
• Enzymer er proteiner som kan katalysere en spesifikk reaksjon – for 

eksempel spaltingen av stivelse til sukker
• I praksis når kornet blir bløtt!
• Etter omtrent 3 dager er spiren ca like lang eller litt kortere enn kornet – da 

er enzymene stort sett dannet
• Deretter stoppes prosessen ved forsiktig tørking

• Send rundt malt for å smake! (rød boks med maltsorter)
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• Send rundt smakeboksen

• Stor variasjon i smaker vi kan få fra malt:

• Korn, grønnsaker

• Sødme, karamell

• Røstet, ristet brød

• Brent, sjokolade osv.

• Høye temperaturer ødelegger enzymene – viktig med stor nok andel basismalt!

• Spesialmalt kan ikke konvertere seg selv!

• Farge: Fortell om EBC – måleenhet for farge på malt

• 3-5 EBC: Helt lyst pilsmalt

• 1200+ EBC: Kølsvart

• 10% av dette gir et kølsvart øl
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• Bygg brukes mest fordi

• Det er bra til øl (pga tjukt skall)

• Det dårlig til brød (lite gluten)

• Farlig med for mye hvete og havre (tett mesk)

• Kan i prinsippet hive oppi potet, gresskar, hva som helst med stivelse

• Enzymene fra resten av maltet tar stivelsen…

• Men det er viktig å ha en høy nok andel basismalt med enzymatisk kraft
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• Nå er det på høy tid å få deltagerne til å begynne å måle opp maltsortene dere skal 
bruke!
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• Få deltagerne til å knuse malten!

• Vis frem kornet etter knusing og vurder om det er passe knust (ingen hele korn)

8



• Meskevann: 2-5 liter vann pr kilo malt. 
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• Etter at du har fått i gang meskinga: Ta middagspause! 

• Sett på HERMS dersom du skal bruke dette – men husk å ikke ha for rask 
gjennomstrømning!

• Før middagspausen er det viktig å sette i gang skyllevannet – 80-100 liter

• Bruk kun et element

• Ikke forlat lauget mens bryggeriet er på!
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• Når man smaker på øl:
• Lyst til mørkt
• Svakt til sterkt
• Fordi vi ikke vil slite ut smaksløkene!

• Mange drikker ølen sin alt for kald! Da smaker den mindre. 
• Lys øl 6-8 grader
• Opp mot 12-14 for mørke, sterke øl

• Ikke glem å lukte!
• Øl dømmes tradisjonelt i henhold til typedefinisjoner

• Eksempel: Nobryggs øltypedefinisjoner
• Bedømming av om ølet treffer klassen fremfor om det smaker godt!

• Vi kommer til å spørre hvordan ølet smaker. Det er ikke lov å si
• Godt
• Vondt
• Øl

• Beskriv heller ølet med et adjektiv. Ikke prøv å vær fancy, si heller det første som 
faller deg inn.
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• Jeg pleier å hive oppi mineraler uten å gjøre noe nummer ut av det for deltagerne, 
og så heller nevne det når jeg har det oppi skyllevannet…

• Dette er fordi man har dårligere tid og mye annet å snakke om når det skal meskes 
inn

• Hovedgrunner til å justere vann
• Kalsium er et hjelpestoff for enzymer og gjær som det ofte er for lite av
• pH kan måtte justeres ned, særlig for lyse øl
• Ulike mineraler kan fremheve ulike deler av smaksbildet

• Sulfat – maltsødme
• Klorid – humle

• Vannjustering er «prikken over i-en» - vannet i Norge er helt fint av seg selv
• Vi anbefaler å bli god på resten av bryggeprosessen før dere introduserer 

flere usikkerhetsmomenter gjennom vannjustering.
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• Målet med skyllingen er å ha et par cm «overvann» på toppen av maltsenga 
gjennom skyllinga

• Viktig å la malten renne helt av seg over i kjelen, altså stoppe skyllingen slik at det 
ikke blir så mye vørter igjen i kjelen

• Noen bryggere praktiserer «utmesk», de varmer opp mesken til f.eks 78 grader før 
de begynner skylling

• Dette kan bidra til bedre effektivitet

• «låser» sukkersammensetningen i vørteren ved å ødelegge enzymene –
særlig hvis det tar lang tid før vørteren koker i store bryggerier kan 
enzymaktiviteten fortsette uønsket lenge.
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• Vis frem hydrometer og refraktometer!

• OG: Original Gravity

• FG: Final Gravity

• Kan også måles i Appearent extract %, Plato, Brix
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Hva kan påvirke vørtersammensetningen:

• Valg av maltsorter

• Mesketemperatur

• pH
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• Oversikt over prosessen fra malt til ferdig øl.
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• Uønskede smaksstoffer: DMS – dimetylsulfid

• Smaker og lukter som nyåpnet hermetisk maisboks.

• Kommer fra malten

• Ekstra mye i pilsnermalt

• Damper relativt lett bort

• Kok uten lokk og med en kraftig kok. Vi skal ikke småputre
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• Send rundt humle for lukting og smaking!
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• Alfasyre – fra 2% - 20%

• International Bittering Units

• Dårlig måleenhet, men det beste vi har

• Ikke spesielt god representasjon av opplevd bitterhet

• Tar ikke hensyn til balansen mellom sødme og bitterhet!

• En søt øl med 100 IBU kan oppleves mye mindre bitter enn en tørr 
øl med 60 IBU!

• I tillegg er det en rekke forskjellige formler for å regne ut IBU

• Rager, Tinseth, Noonan, BeerCalc

• Tidvis svært forskjellig resultat, særlig av effekten av sene 
humletilsetninger

• Stor forskjell i faktisk bitterhet på forskjellige bryggeoppsett, særlig med 
tanke på hvor rask nedkjølingen er

• Dette gjør at IBU egentlig bare gir mening når du snakker med bryggere 
som bruker samme formel og brygger på samme oppsett som deg!
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• Husk å få deltagerne til å måle opp humlen i god tid!

• I tilleg finnes «Nye verden»-humler fra New Zealand, Australia og resten av 
Oseania.

• Likhetstrekk med amerikanske IPA-humler

• Mer tropisk – papaya, kiwi, solbær osv
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• Andre tilsetninger

• Krydder tilsettes som oftest 1 min før slutt

• Bær og frukt tilsettes mot slutten av koketiden eller etter halvgått gjæring
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• Vasking og desinfisering er to forskjellige ting!

• Vasking har som hensikt å fjerne organisk materiale (som kan sitte fast)

• Vi bruker ofte kaustisk soda eller ulike varianter av såpe

• Desinfisering har som hensikt å drepe bakterier

• Vi bruker primært StarSan, som er basert på Fosforsyre
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• Vis frem tørr- og våtgjær
• Ekstremt viktig å tilsette nok gjær
• Her synder mange hjemmebryggere!
• For de fleste øl må du dyrke opp større mengder gjær enn du får fra en pakke

• Dette gjøres med såkalte «startere»
• Små batcher med øl der man lar gjæren formere seg noen dager før 

bryggingen
• Dersom du ikke får dyrket opp gjæren, er det bedre å bruke tørrgjær!
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• Svært viktig med rene og desinfiserte flasker!
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HUSK Å

• Gi deltagerne kursbevis

• Samle inn deltageravgift (200/100 kr pp)

• Få deltagerne til å fylle ut deltagerskjema til FOLK

• Signere deltagerskjemaet og sette det i kurspermen.
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