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• De aller fleste ølkonkurranser handler ikke om å brygge den beste ølen, men å brygge 
den beste typeriktige ølen!

• Som øldommer må du derfor først vurdere om en øl treffer den øltypen den utgir seg 
for å være med hensyn til

• Sødme og fylde (OG/FG)
• Alkoholstyrke
• Maltkropp
• Humlebitterhet, -smak og –aroma
• Karakteristiske lukter og smaker

• Dommerskjemaene som benyttes har en totalskala på 50 poeng, som fordeles på
• Utseende (3 poeng)
• Boquet/aroma (12 poeng)
• Smak (20 poeng)
• Munnfølelse (5 poeng)
• Drikkbarhet / generell vurdering (10 poeng)
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Byggkornet består av følgende deler som vi skal forholde oss til:
• Embryo, et slags «plantefoster» som på sikt kan bli til en plante
• Endospermen, et ikke-levende lager av stivelse
• Aleurone-laget og scutellum, som består av levende celler som kan danne enzymer
• Skallet
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• Hvis vi zoomer inn i endospermen finner vi stivelsesgranuler
• Disse kommer i to størrelser:

• De store (22-48 mikrometer) utgjør ca 20% i antall, men 80-90% i vekte
• De små (1,7-2,5 mikrometer) utgjør resten

• Stivelsesgranulene inneholder primært to polymerer av glukose:
• Amylopektin
• Amylose
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• Amylose
• Et polymer (kjede av) 1600-1900 glukosemolekyler holdt sammen av 

α(1→4) bindinger. 
• Jod-test gir svartblå farge.
• 20-26% av stivelsen

• Amylopektin
• 10-20 ganger så mange glukosemolekyler som amylose. 
• Mange greiner: 6-7 % av alle bindinger er α(1→6) . 
• Jod-test => brunrød farge
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• Byggeklossene i amylopektin og amylose er karbohydrater
• Mange karbohydrater (f.eks amylose) består av kjeder med enklere karbohydrater 

bundet sammen med såkalte glykosidbindinger

8



• Glukose:
• Definitivt den viktigste monoskkariden i ølbrygging
• Byggekloss for stivelse!

• Fruktose
• Lite viktig i mesking siden det ikke finnes noe særlig i malt
• Med mindre man tilsetter fruktjuice o.l. i meskingen?

• Galaktose
• Ikke vesentlig i brygging med mindre du tilsetter laktose, f.eks i Milk Stout
• Laktose består av galactose og glukose
• Galaktose er ikke forgjærbart, og dette er grunnen til at laktose tilsettes i milk 

stout!
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• Her ser vi en vanlig fremstilling av et glukosemolekyl.
• Karbonylgruppen er merket i rødt – denne kan potensielt binde seg til andre 

monosakkarider
• (karbonylgruppen til glukose er en aldehydgruppe, ikke la deg forvirre av 

dette)
• Mange karbohydrater finnes i to konfigurasjoner (se tegning 2 og 3) som

• Forskjellen med dette er ikke vesentlig før molekylet binder seg til andre 
monosakkarider

• Da kan konfigurasjonen blir permanent, og bare en av de to variantene kan 
brytes ned av enzymer og gjær

• (dette har lite praktisk betydning i brygging)
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• Disakkarider er et molekyl som består av to monosakkarider!
• Karbonylgruppen på det ene kan binde seg OH-gruppen på det andre
• Når en slik binding formes vil molekylet «låses» i konfigurasjonen det hadde – såkalte 

alfa- og betakonfigurasjoner
• Bare alfa-bindingene kan brytes ned av enzymene!

• Når to monosakkarider binder seg sammen dannes det en reduktiv og en ikke-
reduktiv side av disakkaridet.

• Sukkerarter med en fri karbonylgruppe kalles reduktive
• Bare disse kan reagere videre med monosakkarider og lage lengre kjeder!
• Enzymene virker forskjellig på de reduktive og ikke-reduktive sidene av en 

lang kjede med karbohydrater!
• Også vesentlig for maltingsprosessene!

11



• På tegningen: 1: Maltose, 2: Cellubiose
• Maltose

• Det viktigste sukkeret i brygging!
• To glukosemolekyler bundet sammen med α(1→4)-bindinger
• Dersom glukosen var i beta-konfigurasjonen heter det tilsvarende polymeret 

cellibiose. 
• Byggestein i cellulose
• Dette er ikke forgjærbart!
• Kan føre til tett mesk

• Sukrose
• Vanlig bordsukker
• Består av glukose + fruktose
• Små mengder i malt
• Ikke-reduktiv

• Laktose
• Melkesukker – brukes i milk stout

• Mellibiose (og raffinose)
• Disakkarid (trisakkarid)
• Finnes i liten grad i malt (ingen grad for raffinose)
• Lagergjær kan bryte ned mellibiose og raffinose
• Alegjær kan ikke bryte ned 1/3 av raffinose og ingen mellibiose
• => (den eneste?) måten å finne ut om du har en ale- eller en lagerstamme!
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• Maltotriose / tetralose / pentalose: 3, 4, eller 5 glukosemolekyler i kjede
• Lineære dekstriner

• Bidrar med munnfølelse og fylde
• Limit dekstriner

• Greinene er knyttet sammen med α(1→6)-bindinger
• Disse må brytes opp av limit dekstrinase!
• Mer om dette senere

13



14



15



• La oss ta beta-amylase som et eksempel
• Reaksjonen som skjer er at (f.eks) et oligosakkarid reagerer med vann og danner to 

disakkarider
• Maltotetralose+vann=2 maltose

• Beta-amylasen katalyserer denne reaksjonen:
• Enzymet fester seg til maltotetralosen (beta amylase passer bare på enden av 

slike karbohydrat-kjeder)
• Dette gjør at reaksjonen kan skje ved lavere temperatur

• Etter at prosessen er ferdig slippes enzymet løst igjen, og kan katalysere en ny 
reaksjon
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• Fokus på bygg i det følgende, men prinsippene vil være tilsvarende for andre kornslag
• Bygg har tre aleurone-lag, mens f.eks hvete bare har ett, noe som gjør 

enzymproduksjonen mer effektiv hos bygg.
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Denne prosessen kan skje med både reduktive og ikke-reduktive sukkerarter
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• Det er lett å blande sammen Maillard-reaksjoner, karamellisering og pyrolyse
• Som regel vil alle tre reaksjonene skje samtidig!
• Men det er mulig å påvirke balansen mellom disse

• Pyrolyse krever høyere temperatur
• Karamellisering krever mer fuktighet
• Maillard-reaksjoner krever reduktive sukkerarter (f.eks ikke sukrose)

22



23



En tommelfingerregel  er at maltblandingen din i gjennomsnitt bør ha minst 70 Lintner!
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Da er vi endelig klare til å snakke om hva som skjer under meskingen!
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• Her er en oversikt over gelatiniseringstemperaturene til ulike sorter stivelse, gitt ved 
de svarte båndene

• Det heltrukne grønne feltet er vanlige temperaturområdet for mesking
• Dersom stivelsen du benytter har gelatiniseringstemperatur utenfor dette området, 

kan det være nødvendig med
• Et meskesteg på lavere temperatur, dersom gelatiniseringen skjer best på 

lavere temperatur
• En cereal mash, der stivelsen varmes opp (kanskje til og med kokes) på høyere 

temperatur for å gelatiniseres
• Legg merke til forskjellen mellom små og store stivelsesgranuler for bygg

• Små granuler har høyere og videre temperaturområde for gelatinisering
• Kan forklare effektivitetsgevinsten ved et utmesksteg!
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Åkej, da er vi klare til å snakke om hva som skjer i meskingen!
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- Beta amylasen kan kutte av maltose fra de ikke-reduktive endene av stivelsen
- Alfa-amylasen kan kutte av alle bindinger unntatt de som er nærme greiene
- Limit dekstrinase kan kutte av α(1→6)-bindinger i greinene
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• Grafisk fremstilling av fire faser av stivelsesnedbrytningen
• Dough-in: Dersom det først meskes inn på lav temperatur (<50 grader) vil 

stivelsen være i mesken i form av granuler
• Ingen utslag på jod-test
• Lav viskositet

• Gelatinization: Når temperaturen stiger gelatiniseres stivelsen, og lekker 
amylopektin og amylose ut i mesken

• Jod-test gir blåsvart farge på grunn av de svært store stivelseskjedene
• Høyere viskositet

• Liquification: α-amylasen og limit dextrinase kutter opp amylosen og 
amylopektinen i mindre kjeder

• Jod-test gir rødt utslag på grunn av de litt mindre stivelseskjedene
• Lavere viskositet

• Saccharification: Stivelsen brytes ned til sukker av α- og β –amylase
• Når mesken er ferdig skal det ikke være noe utslag på jod-test
• Lav viskositet
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• Denne tabellen viser optimale forhold for ulike enzymer
• Litt senere skal vi snakke om hvordan vi kan utnytte dette for å påvirke 

vørtersammensetningen
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Sammenligning av karbohydratene i malt og vørter
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• Effektivitet er ikke vanskelig å regne ut!
• Effektivitet er hvor mye av det teoretisk tilgjengelige sukkeret i malten di får med deg 

over i kokekaret
• Ppgm: points per pound and gallon. 

• Hvis du har brukt 1 pound 2-row og får ut 1 gallon vørter, er det 100% 
effektviitet hvis du har 1.037 SG
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Sukker går tapt mange steder underveis!
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Så til de praktiske faktorene som påvirker attenuasjon/forgjærbarhet og effektivitet
• β –amylase ødelegges ved lavere temperaturer enn alfa-amylase
• Andelen effektiv enzymaktivitet ved forskjellige mesketemperaturer over tid for de to 

temperaturene er gitt i tabellene
• Ved høyere mesketemperatur vil β –amylasen takke for seg fortere, og alfa-amylasen

får bryte ned en større del av stivelsen
• Fordi β –amylasen er flinkere til å bryte ned stivelse til de minste sukkerartene, fører 

dette til mindre forgjærbar vørter og søtere sluttprodukt
• Høyere temperatur kan også føre til mer effektivitet fordi reaksjonene skjer fortere
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• Tiden er også viktig!
• Grafen er fra et meskeeksperiment som braukaiser har gjort
• Som vi kan se øker både forgjærbarhet og effektivitet over tid
• Men effekten avtar relativt raskt etter omtrent 60 minutter
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• Også dette er fra et eksperiment braukaiser gjorde.
• Som vi kan se ser det ut til at tynnere mesk har positiv effekt på effektivitet
• Muligens også en positiv effekt på forgjærbarhet, men dette strider i noen grad mot 

teori
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• Kverningsgrad er i stor grad kun en avveining mellom effektivitet/forgjærbarhet og 
sjansen for tett mesk

• Du bør kverne så fint som utstyret ditt greier uten at du får tett mesk!
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