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Zoals ieder jaar verzorgde de
Koninklijke Oud-Studenten-
bond Fermentatio Hogeschool

Gent eind 2002 een studiedag die
door vele getrouwen werd bijge-
woond. Het programma bood een
variëteit aan onderwerpen, met ook
aandacht voor onderzoek verricht
aan de hogeschool zelf.

Succes in de VS
Het grootste gedeelte van de Belgi-
sche export naar de Verenigde Staten
(VS) betreft speciaalbieren die dicht
aanzitten tegen het ‘domestic spe-
cialty’-segment’ van in de VS zelf
gebrouwen, zo stelde Peter Bouck-
aert, brouwmeester bij New Belgium
Brewing Co. Inc., vast. Binnen dat
segment wint het ‘Belgian style’-seg-
ment – dat pas in 1991 is gestart –
marktaandeel. Pierre Celis en New
Belgium Brewing Co. zijn de werke-
lijke pioniers. Van de grotere brou-
wers heeft SAB Miller zich in dit seg-

ment ingewerkt naast Coors.
In zekere zin hebben zij de Ameri-

kaanse consument (‘Joe Six Pack’)
rijp gemaakt voor geïmporteerde spe-
ciaalbieren. In de VS is er een groei-
ende vraag naar ‘authenticiteit’ en
‘typiciteit’, mits technisch van onbe-
rispelijke kwaliteit. “Oxidatie, onge-
wenste verzuring, gistexcretie en
autolyse, vlokvorming, diacethyl of
acetaldehyde worden door de consu-

ment geproefd en afgewezen. Een
fout flesje ‘Belgian beer’ ‘verpest’ het
hele Belgische importsegment.”

Het merendeel van de Belgische
import is op fles, waarbij gecontro-
leerde nagisting op fles het grote

voordeel heeft van een langere
smaakstabiliteit. Fustbier is in
opkomst, maar vraagt bijzon-
der veel aandacht omdat de
gemiddelde café-eigenaar er
niet aan gewend is. Ook hier is

het nuttig gebruik te maken van een
serieuze ‘inlandse brouwerij’ die er
wel ervaring mee heeft.”, aldus
Bouckaert. Bouckaert legde verder de
nadruk op het groeiende belang van
het ‘flavour segment’ en waarschuw-
de daarbij niet te veel mee te gaan met
de ‘vervlakking’.

Traceerbaarheid
Soms kan een klein detail (een men-
selijke fout of een technische storing)
in de keten van grondstof tot eindpro-
duct aan de basis liggen van een pro-
ductiefout. Pieter-Jan Provoost
(Brains in Motion) en Eddy Vierlinck
(ProcAT) legden dan ook uit hoe
‘Brains in Motion’ voor zowel kleine
als grote bedrijven een gestandaardi-
seerde oplossing biedt voor tracking
en tracing, product quality manage-
ment (PQM), productiemanagement,
gepersonaliseerde functionaliteit, en
rapporteren aan het management. 

Naar aanleiding van deze presenta-
tie werden weinig vragen gesteld,
maar als het gaat om ketenbeheersing
begint bier bij variabele gerst. Veel

meer dan een ‘detail’ bij de ketenbe-
heersing is dan ook of men bij opslag
en handel in gerst binnen de veilige
grens van 12 tot 13% vocht (aw ≤ 0,6)
blijft of toch toegeeft aan de ruime
marge die nu nog wordt gehanteerd.

Marc Strubbe, voorzitter van de
Koninklijke Oud-Studentenbond Fer-
mentatio Hogeschool Gent meldde de
zaal dat de kans zeer groot wordt dat
‘traceerbaarheid’ en ‘early warning’
van overheidswege zullen worden
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opgelegd en dat het zaak is een en
ander zo op te zetten dat het leidt tot
lagere totaalkosten en tot een ver-
groot consumentenvertrouwen. Voor
wat betreft de kosten/batenanalyse
hangt veel af van de wijze waarop het
is geïntegreerd in andere regelsyste-
men, maar vooral ook hoe men men-
sen in een bedrijf rijp maakt voor de
implementatie ervan.

Gedroogde gist
Gedroogde brouwerijgist is te
gebruiken in brouwerijen met een
capaciteit van 0 tot 500.000 hl/jaar in
plaats van of gedeeltelijk ter vervan-
ging van de propagatie van verse
gist. Vooralsnog is het voornaamste
toepassingsgebied van gedroogde
brouwerijgist de hergisting op de
fles en eventueel de hoofdgisting van
eenmalige bieren dan wel seizoens-
bieren.

Dr. Anita van Landschoot (CTL
Gent) besprak het gebruik van
gedroogde gist bij hoofdgisting en
hergisting. Daarbij werden acht ver-
schillende stammen getest, waaron-
der een champagnegist, distilleerde-
rijgist, twee ondergistende en vier
bovengistende stammen. Zij kwam
hierbij tot de volgende conclusies:
- Bij de hoofdgisting gedraagt droge
gist zich niet afwijkend van vers
gepropageerde gist. Met de onder-
zochte droge bovengistende stam-
men kan een breed palet aan bieren
worden geproduceerd, maar deze
bieren zijn wel afwijkend van bier
van ‘gebruikelijke’ hoofdgisting
(zoetig, beperkte doordrinkbaar-
heid). Zij beveelt het gebruik alleen
aan in geval van onregelmatige pro-
ductie en eenmalige bieren;
- Bij de hergisting presteren enkele
stammen zeer bevredigend, maar op
de meeste onderzochte punten pres-
teren vers gepropageerde gisten veel-
al beter. Vervanging van vers gepro-
pageerde gist door gedroogde gisten
zal vooral afhangen van economi-
sche en praktische overwegingen.

Er zijn goede redenen om te veron-
derstellen dat zich op dit gebied nog
verdere ontwikkelingen, bijvoorbeeld
in de droogtechnieken, kunnen voor-
doen die – net als bij wijn – het
gebruik van gedroogde gist stimule-
ren. Voor wat betreft de specificatie
van de onderzochte gedroogde gist-
stammen werd gemeld dat het aantal
‘levende’ cellen weliswaar varieerde

per stam, maar in overeenstemming
was met de specificatie. De bacteriële
contaminatiegraad bleek beperkt en
de geïsoleerde contaminanten waren
waarschijnlijk geen bierbedervers.

Flavour-revolutie
Klassieke hergisting op de fles wordt
gezien als bio-flavouring ‘avant la
lettre’. Dit gebeurt onder invloed van
S.cerevisiae of een gemengde micro-
biële cultuur, met daarin Brettanomy-
ces en Pediococcus, en oxidatieve
gisten als Candida, Torulopsis, Cryp-
tococcus en Pichia.

De huidige kennis van de microbio-
logie en biochemie maakt de selectie
mogelijk van flavour-precursoren en
micro-organismen die deze precur-
sor kunnen omzetten in een flavour-
molecuul. Onder de modelprecur-
soren bevinden zich onder meer sali-
cilin (glycoside). Ook bepaalde krui-
den en fruit kunnen precursoren
bevatten die onder invloed van
enzymwerking flavourmoleculen pro-
duceren, waaronder ethylisovaleraat
uit isovaleriaanzuur uit hop, of ben-
zaldehyde via α-glucosidase uit amyg-
dalin en prunasin dat in zure kersen
zit. Uiteraard is er de mogelijkheid
van het gebruik van natuurlijk gesyn-
thetiseerde flavours dan wel van

gefractioneerde en gezuiverde hop-
en kruidenoliën en moutisolaten. Bart
Vanderhaegen (KU Leuven) wees
vooral op de mogelijkheid van ‘in
situ’-productie van natuurlijke fla-
vours via een refermentatieproces:
- hergisting met S.cerevisiae: dit heeft
volgens Vanderhaegen relatief weinig
effect op het aromaprofiel, véél min-
der dan bijvoorbeeld Brettanomyces,
waardoor veel esters ontstaan;
- hergisting door middel van gese-
lecteerde, niet-conventionele brou-
werijmicro-organismen. Dit is bij-
voorbeeld Candida methanolvescens,
zoals aanwezig in zure bieren.

Het onderzoek van Vanderhaegen
spitst zich toe op de selectie van die
micro-organismen en op de selectie
van precursoren in bier en toege-
voegd via kruiden, fruit, et cetera.
Voor brouwers die zich ergeren aan
de microflora van mout, die terecht
alles doen om in het natraject vreem-
de contaminanten te weren en hun
ziel en zaligheid hebben gelegd in
S.carlsbergensis en S.cerevisiae, was
deze lezing zeker verrassend. In hoe-
verre secundaire reactieproducten,
onder meer van Brettanomyces en lac-
tobacillen (waaronder lactaten) ook
smaakstabiliserend werken, is niet
besproken. ■

de loep

Nieuwe klaringskuip
Uit onderzoek bij bestaande kla-

ringskuipen is gebleken dat de uit-

wasefficiëntie in het centrum

onvoldoende is, de onderinvoer van

de maïsche problematisch is en er

rond de wortafvoerpunten plaatse-

lijke bedcontractie optreedt. Stei-

necker voerde daarom onderzoek

uit met een zogeheten ‘Pegasus’-

klaringskuip. Bij deze nieuwe con-

structie valt op dat grote aandacht

is besteed aan de invoer van de

maïsche via het midden, de wortaf-

voer en de messen.

De bereikte resultaten met een

belading van resp. 1.740 en 3.925

kg bleken bijzonder positief voor

wat betreft de snelheid alsook de

uitwasefficiëntie. Bij 220 kg/m2

bleek het goed mogelijk ten minste 12 brouwsels per

dag te realiseren. Uitgewassen werd met ≥ 3,0 hl/100

kg in 40-45 minuten. De zogeheten ‘downtime’ vóór

filtratie bedroeg 13-15 minuten en die voor het drai-

neren, bostel verwijderen en reinigen 10-14 minuten.

Deze nieuwe constructie zet de concurrentie verder

op scherp en geeft weer eens aan dat het zwakke

punt van maischeseparatiesystemen zit in de extract-

winning door middel van uitwassen. Uiteraard was er

de vraag of de goede resultaten ook gelden bij

opschaling tot 10-20 ton.
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