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Kijk voor instructievideo’s en andere 
behulpzame clips op

 CraftaBrew.com/videos 
of scan de QR-code hierboven & kijk 

op je tablet of smartphone.



AMBAcHtelIJK BIer

Ambachtelijk brouwen is een unieke wijze van brouwen, met als doel een bier te 
bereiden dat meer aromatisch en karakteristiek is, dan menig ander biertje.

Ambachtelijke brouwers streven ernaar ingrediënten van kwaliteit in de hele wereld 
te vinden, om alleen de zuiverste en meest aromatische mixtuur van gerstemout, 
hop, water en gist te gebruiken. Ambachtelijk bier kan ook vrij extreem zijn, zoals 
een India pale Ale met veel hop, dat je door toevoegen van een grote hoeveelheid 
van een van de sterkste hopsoorten van de wereld creëert of een sterk Belgian Ale, 
dat tot aan zijn alcoholgrens gepusht wordt door het toevoegen van een paar pond 
Belgische kandijsuiker. Ambachtelijk bier kan een experiment zijn in om te kijken 
hoe ver je de traditionele grenzen van het brouwen kan pushen om je eigen bier te 
creëren. een bier dat nog niemand geprobeerd heeft. 

Geniet van de unieke smaken die je zult ervaren tijdens het proeven van je eerste 
verse, zelfgebrouwen bier.  Denk eraan dat je de hand hebt gehad aan een van de 
oudste tradities van de mens door je eigen bier te brouwen!
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IngredIënten: 

Gerstemout
Gerstemout is bij het brouwen de primaire bron van fermenteerbare suikers. Als de 
gist aan het wort toegevoegd wordt ( ongefermenteerd bier), dan wordt de suiker in 
alcohol omgezet. In onze sets gebruiken wij gerstemoutextract van hoge kwaliteit, 
dat 100% natuurlijk en zonder additieven is. Het gebruik van mout heeft veel 
voordelen tegenover het brouwen met granen, de grootse hiervan is tijd en gemak. 
Het granen-brouwproces duurt over het algemeen 3+ uur, terwijl het extract-
brouwen ongeveer 90 minuten duurt, zonder de kwaliteit of smaak te benadelen. Wij 
hebben ook verschillende speciale granen in onze sets, die de complexiteit en de 
kleur van het bier beïnvloeden.

Hop

Hop wordt gebruikt voor het evenwicht tussen de aroma’s in het bier. Zonder hop 
is het bier zoet, maar de bittere zuur en olie in hop helpen erbij het smaakprofiel 
te balanceren en voegen aroma’s toe. Hop wordt over de hele wereld verbouwd 
en er zijn vele variaties, waarvan elk zijn eigen duidelijke karakteristieke 
heeft. Hop fungeert ook als natuurlijk conserveermiddel: een van de bekendste 
voorbeelden hiervan is te zien in het Indian pale Ale, of IpA-type van bier. De 
conserveereigenschappen van de hop hebben oorspronkelijk erbij geholpen dat dit 
bier met veel hop de lange reis van engeland naar India heeft overleefd en zo was 
het populaire IpA-type geboren.
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WAter 

Water is het hoofdingrediënt in het bier en elke imperfectie in het water zal het 
eindproduct beïnvloeden. Normaal gesproken kan je zeggen, dat als het water veilig 
is om te drinken en goed smaakt dan is het goed voor het brouwen.  Als je niet zeker 
bent van de kwaliteit van het water of alleen het best mogelijke bier wilt brouwen, 
dan is het aanbevolen om het water door een filter te laten lopen (bijv. door een 
Brita® filter) of bronwater te kopen en dit voor het bier te gebruiken.  

GIst
Gist is een levend organisme dat technisch gezien een zwam is. Het groeit en 
vermenigvuldigt zich door suiker in alcohol om te zetten en dan Co2 af te zonderen (gist 
zal uiteindelijk  helpen je bier met koolzuur te verrijken). Verschillende gistsoorten geven 
je bier verschillende smaken. sommige gistsoorten produceren een fruitige smaak en 
andere creëren een pittig karakter tijdens het fermenteren. Verschillende gistsoorten 
hebben ook verschillende toleranties tegenover de alcoholgehaltes die zij creëren. 
uiteindelijk zullen de gistcellen in de aanwezigheid van alcohol sterven en dit zal de 
fermentatie vertragen en tenslotte stoppen. Dit is de reden waarom er geen bier bestaat 
dat sterker is dan spiritualiën. Het sterkste gehalte wat een bier op natuurlijke wijze kan 
bereiken is net boven 20% alcohol per volume en dat is niet eenvoudig te bereiken.  



InHoUd BIerBroUWset 

A - 1 glazen fl es (4.5 l) (gistvat)
B - Waterstop
C - rubberen stop met gat 
D - slang 
e - Afvulpijpje
F - thermometer (let op:
  deze geeft graden in
  Fahrenheit aan)
G - trechter
H - Buisklem 

AANBeVoLeN BeNoDIGDHeDeN: 

• Fijnmazig fi lter
• Grote pan van +/-  5L (met deksel)
• Ijs (4,5 kg)
• 10 Beugelfl essen

InHoUd 
ZAKJes

 A - moutextract

 B  - speciale granen

 C - Hop

 D - Gist 

 e - Desinfectiemiddel

 F - Zakje granen
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desInfectIe
Goed desinfecteren is de belangrijkste stap voordat het brouwen kan beginnen. 
Gist is het enige organisme dat je in contact wilt brengen met je bier; elke andere 
bacterie zal de suikers opeten en zich snel verspreiden en op die manier het bier 
zuur en ondrinkbaar maken. Let er dus goed op dat alles wat in contact komt met je 
bier goed gereinigd en afgespoeld is voordat je het gebruikt. een goede manier om 
de voorwerpen tijdens het brouwen schoon te houden is de helft van het zakje met 
desinfectiemiddel met ongeveer 3,8 liter water te mengen en deze mix in een emmer 
te gieten. reinig de voorwerpen door de onderdelen hierin 60 seconden te laten 
weken. Daarna leg je de onderdelen op een schone ondergrond (tissues of schone 
theedoek). 

Let op: dit is een algemene handleiding voor het brouwen met biersets van Craft-
a-Brew. Niet alle procedures zijn voor alle biersoorten gelijk, dus als je set een 
aanvullende handleiding heeft, zorg dan dat je die naleeft. 

1. Giet 3.8 liter water in een grote pan, laat minstens 2,5 cm ruimte om overkoken  
 te voorkomen. Je kunt altijd nog na het brouwen water toevoegen om de  
 markering van 1 gallon (wordt aangegeven als “one gallon” op het gistvat) te  
 bereiken. plaats de pan (5L) op het fornuis en verwarm het water tot 155°F 
 (= 68°C). Let op: Het water NIet in de glazen fles (gistvat) verwarmen.  

2. Doe de speciale granen in het granenzakje en bind de bovenkant dicht. Hang dit  
 zakje 15 minuten in het water terwijl je de temperatuur constant houdt. 

3. Verwijder daarna het granenzakje uit de pan en gooi het weg . Let op dat je 
 de granen NIet fijnknijpt om het water eruit te persen (op deze manier komen  
 er ongewenste tannines vrij).  Als je de eerste bubbels naar boven ziet komen  
 neem je de pan van het fornuis.

4.  strooi vervolgens het moutextract langzaam in de pan terwijl je blijft roeren. Let  
 op dat het niet gaat klonteren of aan de bodem gaat vastkleven. Als het 
 moutextract volledig is opgelost plaats je de pan weer op het fornuis en verhit  
 je deze op matig vuur.

5. Houd vanaf nu de pan goed in de gaten, omdat   het wort nu gemakkelijk kan  
 overkoken. Zodra dit gebeurt, zet dan het vuur lager en blaas in het schuim (dit  
 zal het schuim verminderen). Laat het zachtjes koken. Als het kookpunt bereikt  
 is, voeg je de bittere hop toe en laat je het 60 minuten zachtjes doorkoken.   
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 Als je gebruik maakt van de flavoured hop,  dan voeg je deze toe in de laatste  
 15 minuten en laat je het mee koken. De Aromahop hoeft enkel  de laatste 2  
 minuten mee te koken. Welke soort hop je hebt staat vermeld op de verpakking.

6. Na 60 minuten koken zet je het gas uit en neem je de pan van het fornuis.
 maak vervolgens een ijsbad in de gootsteen d.m.v. een paar kilo ijs en koud  
 water.  plaats je pan in het ijsbad. Dit is om het wort af te laten koelen en de gist  
 voor te bereiden, die beneden 75°F (24°C) moet worden toegevoegd. plaats een 
 deksel op de pan tijdens het afkoelen om contaminatie te voorkomen. Hoe 
 sneller het afkoelt, des te kleiner de kans op verontreiniging, dus gebruik zo 
 veel mogelijk ijs.  

7. reinig vervolgens het glazen gistvat, de rubberen stop, de thermometer, de 
 buizen, het filter en de trechter. mix de helft van het zakje met het 
 desinfectiemiddel (bewaar de rest voor het bottelen) in een emmer met 3,8 liter  
 warm water en roer het goed om. Laat de onderdelen 60 seconden in de 
 oplossing om ze te reinigen. Leg ze daarna op schone papieren handdoekjes.

8. Let erop dat het wort beneden de 75°F (24°C) blijft. Neem het gereinigde glazen
 gistvat en giet het wort door de trechter hierin. Als je een fijnmazige zeef hebt,  
 giet je het wort erdoor om de gebruikte hop van het wort te scheiden.
 
9. Voeg zo nodig koud water toe tot 2,5 cm onder de “one gallon” markering. open  
 het meegeleverde zakje gist en voeg de inhoud toe aan het gistvat.
 
10. Neem de rubberen stop en sluit het gistvat hiermee. Zorg er nu voor dat de 
 gist zuurstof heeft om te vermenigvuldigen, dus geef het wort lucht. plaats een  
 (schone!) duim op de opening van de rubberen stop. schud het gistvat  
 gedurende 1 minuut stevig door. 

11. Blaas vervolgens het overtollige schuim weg om te voorkomen dat het bier 
 schuimt tijdens de fermentatie. plaats het ene eind van de flexibele buis 
 ongeveer 1,3 cm in het gat van de rubberen stop en het andere eind tot aan de  
 bodem van een tot de helft met water gevuld glas. De fermentatie moet binnen  
 24-48 uur beginnen en je zult bubbels van koolstofdioxide (Co2) zien. Binnen  
 een paar dagen zal de fermentatie vertragen. Vul dan het waterslot halfvol met  
 water en doe de stop erop.

12. Na toevoeging van de gist zal er binnen 12-72 uur veel fermenterende activiteit  
 te zien zijn. Dit zal gedurende de laatste twee weken flink minder worden. Laat 
 je bier 2 weken op een koele (60°-75°F = 15,6°- 23,9°C), donkere plek fermenteren. 
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Bottelen
Wij adviseren om beugelflessen te gebruiken. oefen het overhevelen eerst met 
water om ervoor te zorgen dat je geen bier morst.. 

1. spoel de flessen met warm water door om ervoor te zorgen dat er geen 
 ingrediënten op de bodem achterblijven. 

2. Daarna reinig je de flessen, de afvulbuis, de slang en een lepel voor het mixen.  
 Doe de rest van het desinfectiemiddel in een emmer met 3,5 liter warm 
 water. Laat de flessen en onderdelen 60 seconden in de oplossing om deze te 
 reinigen. plaats alles op schone papieren handdoeken.   

3. Voeg aan een grote pan (inhoud meer dan 3,5 liter) ongeveer anderhalve kop  
 water met twee eetlepels tafelsuiker toe. De suiker zorgt ervoor dat de  
 overgebleven gist voeding heeft om het bier na het bottelen te laten  
 carboniseren. Verhitten op medium temperatuur en doorroeren totdat het  
 volledig is opgelost. Laat het 5 minuten koken, plaats daarna het deksel op de  
 pan en laat het afkoelen. 

4. Zodra de pan met suikerwater volledig is afgekoeld, kun je het bier van je  
 glazen gistvat in de pan gieten (deze transfer is bedoeld om te garanderen dat  
 de suiker goed vermengd wordt met je bier).Neem hiervoor een schaal met  
 vers, schoon water, stop de slang in het water (met de klem open) en laat de  
 slang volledig vollopen met de vloeistof. Dan sluit je de buisklem en bevestig je  
 het niet vastgeklemde einde van de afvulbuis. Dit gaat het begin van je transfer  
 worden. **Zie pagina 9**.

5. plaats de afvulbuis in het gistvat en let erop dat het uiteinde ver 
 genoeg van het sediment op de bodem verwijderd is, zodat het dit niet gaat  
 afzuigen. plaats het gesloten einde zo diep mogelijk en open de klem. Het bier  
 begint door de slang te stromen. Gebruik een glas om het water op te vangen  
 en sluit de klem als het bier uit het einde begint te stromen.  

7



6. Hevel het bier volledig over in de pot met het suikerwater. roer het voorzichtig 
 met een gereinigde lepel door. 

7. Herhaal vervolgens de stappen 4-5 om met het hevelen in de fles te beginnen. 
 Vul de flessen tot iets boven het punt waar de hals van de fles begint, plaats  
 een deksel erop en herhaal deze stappen.

8. Bewaar de flessen twee weken op een warme donkere plek om het bier te laten 
 rusten en carboniseren.  

9. Je bier is nu klaar. tijd om het te gaan drinken en genieten!

* sommige biersoorten moeten wat langer rijpen. Als er wat duidelijke “minder 
goede smaken” aanwezig zijn (vaa dan is het een goed idee om het bier 1-2 weken 
langer te laten rijpen. 

Als je problemen tegenkomt of vragen hebt voor onze brouwmeester, 
ga dan naar onze website CraftaBrew.com en gebruik de pagina “contact us”. 

We helpen je graag verder!
Cheers!

© Craft a Brew, LLC. All rights reserved, 2016.
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een sifon 
starten

Neem een schaal met vers, schoon water. 
Druk je slang in het water (met klem geopend) 
en laat de buis volledig vullen met vloeistof.

sluit vervolgens de slangklem...

...en bevestig het uiteinde zonder klem aan 
de afvulbuis; dit wordt de sifonstarter.

plaats de afvulbuis in de fermentatietank en zorg 
ervoor dat het uiteinde ver genoeg verwijderd is van 
het sediment op de bodem en dit niet kan opzuigen.

plaats het uiteinde van de buis met de klem 
zo laag mogelijk en maak de klem los.
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