
Bij kritische navraag werd door
Laitila benadrukt dat er vele
streken zijn waar gerst goed te

verbouwen is, maar waar het verkeer-
de en riskante zuinigheid is de gok te
nemen op bewaring van gerst boven
13% vocht. In Finland wordt gerst
door de boeren gedroogd en
bedraagt het vochtgehalte van het
merendeel van monsters uit bedrijfs-
silo’s 13% of minder. Nieuwe tech-
nieken werden voorgesteld om ras-
zuiverheid te bepalen (Voetz, Herz).

Nu men ook weet dat de vorming
van hydroxyzuren (Meyna, Garbe)

reeds in de vroegste stadia in de aren
begint en door kan gaan tijdens de
opslag van gerst, is de toon gezet om
vetoxidatie in het gehele traject van
gerst tot en met de wort vóór vergis-
ting goed in kaart te brengen en
onderzoek te doen naar het grijze
gebied waar onvermijdbare vetoxida-
tie, die inherent is aan de gerstteelt
en het kiemen, overgaat in procesaf-
hankelijke peroxidatie, bijvoorbeeld
tijdens het drogen en afeesten.

Ook werd duidelijk gemaakt (Olk-
ku) dat de keuze voor hulzenrijke
gerst inhoudt dat de hulzen tijdens
het moutproces en de vele transfers
niet verloren mogen gaan. Ondanks
problematische componenten in hul-
zen, hebben zij een belangrijke func-
tie bij het beschermen van de gerst.
‘Husk adherence’ is gerstafhankelijk.
Het gaat hierbij, volgens Olkku, min-
der om de chemische compositie van
de ‘kitlaag’ tussen hulzen en pericarp
dan om de fysische structuur ervan.
Voorts werd ingegaan op de moge-
lijkheden die precisielandbouw biedt
(Sweins) en satellietcontrole van de
verbouw van gerst (Duynhouwer).
Herhaald werd dat arabinoxylanen en

xylanases net zo belangrijk zijn voor
het beoordelen van nieuwe gerstras-
sen als β-glucanen en glucanases
(Benismail).

Mout
De complexiteit van mout als grond-
stof van bier en als een van de facto-
ren die bepalend zijn voor de smaak-
stabiliteit van bier, wordt nog ver-
groot door verschillen in onder ande-
re vetoxidatie en Streckerdegradatie

in mout uit de boven-, midden en
onderlagen van een eest. Collin
(UCL) bevestigde dat kiemen, drogen
en eesten kritisch zijn voor de nonen-
alpotentiaal van wort en mede daar-
door voor de smaakstabiliteit van
bier. Zij stelde ook dat donkere mou-
ten niet per definitie de nonenalpo-
tentiaal van wort verlagen.

Voor de verwerking van pilsmout
tot een zo smaakstabiel mogelijk bier
is het van belang te compenseren –
in het brouwhuis – voor het feit dat
het inherent is aan pilsmout dat lip-
oxygenase en begeleidende enzymen,
waaronder peroxidases en epoxyge-
nases, niet volledig geïnactiveerd
(kunnen) worden, dat de kopergehal-
tes in gerst en mout zeer sterk kun-
nen variëren en dat het normaal is
(en géén defect) dat pilsmout her-
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kiembaar is. Metaalkatalysatoren,
zoals Cu, kunnen, indien niet vol-
doende gecomplexeerd, zowel de
enzymatische vetoxidatie bij inmaï-
schen en uitwassen alsmede de
autoxidatie en de Streckerdegradatie
versnellen en verergeren. Afhankelijk
van de condities bij malen en inmaï-
schen, loopt men het risico van een al
of niet heftige reïnitiatie van de enzy-
matische vetoxidatie en (merkwaardig
genoeg) van een gelijktijdige vorming
van Streckerdegradatiealdehyden.

Wilhelmson onderstreepte de ont-
wikkeling onder industriële omstan-
digheden van gistpopulaties tijdens
het mouten en deed metingen aan de
emissie van CO2, alcohol (!) en acetal-
dehyde tijdens het droogweken. De
complexiteit van het moutproces
tekent zich niet alleen af bij de enzy-
mevorming, celwandafbouw en asym-
metrische korrelmodificatie, maar

ook omdat het een schoolvoorbeeld is
van toegepaste plantenfysiologie en
beheersbare microbiële ecologie.
Gezien de grote luchtdebieten die
worden ingezet, heeft de luchtsamen-
stelling én z’n microbiële belasting
invloed op het uiteindelijke resultaat.
Bij een debiet van 1200 m3/m2/uur tij-
dens het drogen (12 uur) wordt per
m2 méér dan 4 ton O2 in de onderste
lagen ingebracht bij invoertemperatu-
ren die tenminste boven 40°C liggen.
Het gaat daarbij niet alleen om O2, N2
en CO2, maar ook en vooral om wis-
selende, kleine hoeveelheden van
sterk pro-oxidant werkend H2O2, O3,
NO2 en andere contaminanten die
direct of indirect probleembepalend
kunnen zijn.

De luchtcompositie, vooral voor wat
betreft H2O2, NO2 en O3, kan door

Van gerst tot de smaakstabiliteit van gebotteld bier – in 63 lezingen en 81 posters kwam

het allemaal aan de orde. Naast een groot aantal ‘professional updates’, die voor de een

meer nieuws bevatten dan voor de ander, was er een veelheid aan lezingen en posters

waarin de klemtoon werd gelegd op ketenbeheersing, bier en gezondheid, microbiële

contaminanten, gisten en smaakstabiliteit.
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Het 29ste EBC-congres werd gehouden in Dublin.
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het jaar heen en zelfs overdag sterk
veranderen. Sommige mouterijen
zijn in dat opzicht beter gesitueerd
dan andere. Het drogen en afeesten
van levend groenmout, met de bedoe-
ling de herkiembaarheid van pil-
smout te behouden, is een doelstel-
ling die niet in de handboeken is ver-
meld. De vraag is niet zozeer wat het
exploiteerbare effect is van 95% her-
kiembaarheid, maar wat het risico is
als tijdens het gangbare vermou-
tingsproces 20 tot 50% van de leven-
de zaailingen (aan de korrel) hun
vitaliteit verliezen en hoe zulks door-
zet tijdens de opslag van mout. Bij
blond pilsmout is er géén sprake van
voorblanchering, beheerste voorbroei
c.q. asfyxiatie (brühen) noch van
hoge afeesttemperaturen zoals bij
donker Münchenermout, waarvan
hoogstens 10% nog herkiembaar is.

Hop
Mede vanwege de gevoeligheid van
vers geplukte hop voor zowel oxida-
tie van α-zuur als voor vetoxidatie en
de problemen die kunnen (zijn) ont-
staan bij het aëroob drogen van hop,
maar ook omdat een en ander tot
smaakstabielere en meer gedifferen-
tieerde bieren kan leiden, is onder-
zoek gedaan naar de voordelen van

High Tech Hopping (De Cooman).
Door dezelfde onderzoeker van KaHo
St.Lieven is aangegeven dat gezuiver-
de, voorgeïsomeriseerde hopextrac-
ten, ook in combinatie met gefractio-
neerde hopoliën, bij onderzoek naar
de factoren die de smaakstabiliteit
beïnvloeden betrouwbaarder resulta-
ten geven dan CO2-extracten en pel-

lets. Door Forster werd gemeld dat
het verlies aan α-zuren (voornamelijk
door oxidatie en thermische degrada-
tie) in het traject van verse hop tot
afgeleverd product zeer aanzienlijk
kan zijn en door De Cooman dat,
onder nauwkeurig omschreven
omstandigheden, er een relatie is
tussen smaakstabiliteit van en het
verlies aan iso-α-zuren in gebottelde
bieren. In een poster van De Keucke-
leire (Universiteit Gent) werd oxida-
tieve degradatie van iso-α-zuren en
gehydrogeneerde iso-α-zuren nader
toegelicht.

Wortkoken
De efficiency van het wortkoken
wordt mede bepaald door ‘fluid
dynamics’ (Delgado) en door de effi-
ciency waarmee men vluchtige com-
ponenten verwijdert zodra ze ther-
misch vrijgemaakt zijn. De nonenal-
potentiaal van wort kan worden ver-
laagd en de smaakstabiliteit worden
verbeterd door het verlagen van de
pH van de wort vóór koken en die van
de koude wort (Morikawa). Onduide-
lijk was of zijn aanbevelingen betrek-
king hadden op het voortijdig – voor
de vergisting – ontbinden van gebon-
den nonenal en afstrippen van vrij
nonenal (plus een cluster van andere
aldehyden). Het wordt steeds duide-
lijker dat het de bedoeling is bij pil-
smoutwort te streven naar een zo
gering mogelijke thermische en oxi-
datieve belasting en een zo laag
mogelijk gehalte aan vrije en gebon-
den aldehyden. De whirlpool kan
daarbij een hindernis zijn waarvoor
men al of niet moet nacompenseren. 

Gist en gisting
Het aantal lezingen en posters over
gist en gisting bedroeg 7 respectieve-
lijk 15. Voor de directe praktijk vielen
daarbij de lezing op over ‘high gravi-
ty fermentation’ (Stewart) (ook in
verband met het risico van een ver-
laagd schuimpotentiaal) en de poster
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inzake het gebruik van gedroogde
gist (Van Landschoot, Hogeschool
Gent) alsmede die betreffende H2S-
productie (Bramstedt) en het vermij-
den c.q. beheersen ervan. Slechts één
lezing (Ludwig) en één poster (Vidg-
ren) hadden betrekking op geïmmo-
biliseerde gist en vele posters betrof-
fen uiterst specialistische onderwer-
pen.

Inzichtverdiepend was de lezing
van Rogers inzake de uitscheiding
door gist van thioredoxin, dat bij-
draagt tot een krachtige redoxbuffer
in bier. Bourdaudhi (Institut Meuri-
ce) berichtte over antioxidanten
geëxtraheerd uit Sacharomyces
cerevisiae. Deze extracten hebben een
positieve invloed op gestresseerde
gist. Reeds eerder is bericht dat
extracten van gist nuttig kunnen wor-
den ingezet bij het inmaïschen van
mout. Voor de smaakstabiliteit zijn
de keuze van de giststam, de gistbe-
handeling, de programmering van de
gisting tot en met de geometrie van
de gistingstanks, alsmede alle disci-
plines ter vermijding van autolyse en
gistdesorptie, van essentieel belang,
doch, afhankelijk van het voortraject,
is er een limiet aan wat de gist kan
doen voor wat betreft het efficiënt
verwijderen van aldehyden en amino-
zuren en betaalt men een prijs voor
restgehaltes in wort van niet-vluchti-
ge precursoren uit mout of wort
waarop de gist weinig greep heeft.

Bierfiltratie
Membraanfiltratie, al of niet in com-
binatie met colloïdale stabilisatie,
had alle aandacht (Krottenthaler,
Broens). Filtratie over microzeven
(Lommi), RVF technology (Filla-
deau), maar ook kieselguhrfiltratie
(Eger), werden kritisch belicht. Nu
de procestijden steeds korter worden
en het belang van lange filterruns en
zo gering mogelijke Gelägerverliezen
steeds groter wordt, is het begrijpe-
lijk dat ook steeds meer aandacht
wordt besteed aan de trubpotentiaal
van koude wort (Imhoff-sediment na
36 uur bij 0-4°C, wort aangezuurd tot
pH 4,5 en 5% alcohol toegevoegd),
aan het negatief effect van gistdes-
orptie op de filtreerbaarheid en aan
vóórstabilisatie. Hierover berichtten
Aerts en zijn medewerkers van KaHo
St.Lieven, die demonstreerden dat
men de omstandigheden bij inmaï-
schen zo kan kiezen dat zowel de
colloïdale stabiliteit als de smaaksta-
biliteit hierdoor worden gediend.
Ook bij het koken kan men ingrijpen,
doch dit betekent wel een extra hoe-
veelheid whirlpooltrub, terwijl alles
wat men doen kan voor of tijdens het
afmaïschen bij heldere wort als het
ware achterblijft in de bostel. ■
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