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ZELF
AAN DE SLAG
1. VOORBEREIDING

2. MAISCHEN

Bedankt om voor het Kingdom Brew Kit te kiezen.
We gaan vandaag samen aan de slag om binnen
een paar weken van je eigen bier te kunnen
genieten.

Maischen doen we in verschillende
temperatuurstappen. Hou deze dan ook
goed in de gaten. De stappen hieronder
zijn standaardstappen. Gebruik voor jouw
brouwproces het brouwschema toegevoegd aan
het pakket.

Om goed van start te kunnen gaan, kijk je eerst
je pakket na of alle benodigdheden aanwezig
zijn. Check zeker ook het lijstje van de materialen
die je zelf moet voorzien.
Begin met al je materialen te reinigen met het
OXI-reinigingsmiddel. Los 1 zakje Chemipro OXI®
op in 5 liter handwarm water.
Bij het bottelen moeten de flesjes ook gereinigd
worden. Gebruik hiervoor het 2de zakje Chemipro
OXI®, en los opnieuw op in 5 liter handwarm
water.
Brouwers klaar? Brouwen maar!

Maischstap

Temp.

Tijd

1. Eiwitrust

53°C

10 min.

2. Bèta-amylase

63°C

25 min.

3. Alfa-amylase

73°C

25 min.

4. Uitmaischen

78°C

5 min.

Verwarm 5 liter brouwwater, in een ruime pan
van 10 liter tot 53°C. Voeg op dit moment de
geschrote mout toe en breng op een zacht vuur
terug naar deze temperatuur.
Het is nu belangrijk om het maischschema te
volgen. Let hierbij vooral op dat je warmtebron
niet te hevig brandt en roer regelmatig door je
maische.
Je kan je maische ook in een brewbag doen,
deze kan je bestellen via de QR-code achteraan
deze gids. Daar vind je alle materialen die je
brouwdag vergemakkelijken.

3. FILTEREN

6. KOELEN

Na het maischen zijn we toe aan het filteren. We
scheiden nu het zoete wort van de draf of bostel
en gaan verder aan de slag met het wort. De draf
kan je gebruiken als veevoeder of om brood mee
te bakken.

Je hebt na het kookproces een steriele
wort. Vanaf nu is het zeer belangrijk om al je
materialen goed te reinigen en infectievrij te
houden. Let er dan ook op om je materialen op
een propere plaats neer te leggen. Om met het
wort verder aan de slag te gaan, moet je eerst
koelen naar ongeveer 20°C.

Neem een groot vergiet en zet dit boven een
2de kookpot van 10 liter. Warm intussen 2 liter
spoelwater op tot 80°C.
Giet voorzichtig je beslag in het vergiet. Doe dit
heel rustig en laat de massa zich mooi verdelen.

4. SPOELEN/SPARGEN
Tijdens het maischen heb je zetmeel uit de
granen omgezet naar suikers. Het grootste
deel hiervan zit uiteraard al in je wort, maar er
zitten zeker nog restsuikers in je draf. En suikers
betekenen alcohol in het eindproduct.
Om te spoelen gebruiken we het spoelwater.
Gebruik een schuimspaan om je spoelwater over
de draf te laten ‘regenen’. Zo haal je zeker meer
rendement uit je bereiding.

5. KOKEN
Tijd om het wort te koken. Tijdens het
kookproces voeg je hop en kruiden toe. De hop
zorgt niet alleen voor de bitterheid, maar ook
voor de bewaarbaarheid van je bier. Het moment
van hopgift is belangrijk. Hop die je vroeg in het
kookproces toevoegt, zorgt voor bitterheid in
je bier. Doe je nog een hopgift in de laatste 15
minuten, dan gebruik je een aromahop en kan je
extra smaken toevoegen aan je uiteindelijke bier.
Zorg er voor dat je wort een mooie rollende kook
heeft.
Tijdens het koken gaan de eiwitten schuimen,
vooral tijdens het begin van het kookproces. Dit
kan geen kwaad en kan je eventueel beperken
door er water over te sprenkelen of te vernevelen
met een plantenspuit.
Na het koken zou je ongeveer 5 liter wort over
moeten hebben.

Je kan dit het gemakkelijkste doen door je
kookpan in een ijsbad te zetten. Zo zal het
koelproces het snelste verlopen.

7. OVERHEVELEN
Het wort is nu heel vatbaar voor infecties die je
bier kunnen bederven. Gebruik dus steeds steriel
materiaal om mogelijke infecties te vermijden.
Gebruik opnieuw een zeef om je gekoelde wort
in je gistingsvat over te brengen. Dat mag wat
kletteren, de gist kan de zuurstof die je zo opwekt
goed gebruiken. Zorg er in ieder geval voor dat er
geen hopresten achterblijven in het gistingsvat.

8. VERGISTEN
Om de vergisting op te starten moet je de gist
‘pitchen’.
Strooi hiervoor de gist in de emmer en sluit deze
stevig af. Vul het waterslot voor de helft met
water en steek het waterslot dan in het gat met
dichting in de deksel. De gist gaat zwaar aan
het werk en zal de suikers omzetten in alcohol
en koolzuur. Dit waterslot zorgt ervoor dat er
geen lucht bij het wort kan en dat het koolzuur
uit de emmer weg kan. Controleer je waterslot
regelmatig. Indien je hier geen activiteit ziet, dan
is de emmer wellicht niet goed afgesloten.
Zet de emmer op een plek waar de warmte
constant tussen 18 en 23°C is. Na 24 uur zal
je gist volledig actief zijn en je waterslot mooi
borrelen. Het is nu heel belangrijk om de gist
rustig zijn werk te laten doen. Doe de emmer
zeker niet open. Door de toestroom van zuurstof
is er grote kans op oxidatie. Na ongeveer 5
dagen zal je waterslot rustig worden en is de
hoofdvergisting voorbij. De nagisting duurt nog
een zevental dagen.

9. BOTTELEN
De nodige materialen kan je bestellen via de QR-code
achteraan deze gids. Daar vind je alle materialen die je
botteldag vergemakkelijken.
Na een tweetal weken is de vergisting compleet en kan
je je bier gaan bottelen. Wacht hiervoor zeker tot het
waterslot volledig inactief is.
Op dit moment zit er nog bijna geen koolzuur in je bier.
Daarvoor moet je een hergisting op fles doen. Warm
hiervoor 100 ml water op in een pannetje en los er 8 gram
suiker per liter wort in op. Doe dit bij in je gistingsemmer
en zet een weekje in de koeling. Hierdoor zal het gistresidu
uitzakken naar de bodem van je emmer.
Reinig je verzamelde flesjes goed met OXI en spoel ze
na met helder water. Je kan vanuit de gistingsemmer
rechtstreeks afvullen op fles via het kraantje. Sluit de
flesjes met kroonkurken en het kroonkurkapparaat.
De flesjes zet je nu warm weg voor minstens 2 weken.
De hergisting zorgt ervoor dat er CO2 en nog een beetje
alcohol wordt gevormd in je bier
Als alternatief voor hergisting kan je ook de handige
carbonation drops bestellen via onze website, deze
bevatten de exacte hoeveelheid bottelsuiker die nodig is
voor het carboniseren van 1 flesje. Dan mag je de stap
van suiker toevoegen overslaan.

10. WACHTEN, WACHTEN, WACHTEN
Ook voor de hergisting heeft je bier nood aan warmte.
Zet het daarom nog minstens 2 weken weg bij
kamertemperatuur. Het koolzuur wordt zo gevormd en
heeft de tijd gehad om zich aan het bier te binden. Hoe
langer je geduld kan opbrengen, des te beter je bier zal
worden. Na 2 weken kan je zeker al eens proeven, echter
je bier zal pas na 4 weken mooi op smaak beginnen te
komen.

Geniet nu van
je zelfgebrouwen
bier en vertel de
blijde boodschap
aan je vrienden!

