
Niet alle nieuwe technieken
zijn met het oog op de uit-
eindelijke smaakstabiliteit

van pilsbier een onverdeeld succes
geworden, ook niet de op zich logi-
sche vervanging van open koelsche-
pen door vrijwel dichte whirlpools en
van open, lage gistkuipen door hoge,
vrijwel gesloten cilindroconische
tanks. 

Meer succes werd geboekt met de
introductie van geïntegreerde
maal/inmaïschsystemen en geopti-
maliseerde dunbedfilters. De moute-
rijwereld slaagde erin gelijkmatig
gemodificeerde, antioxidante mouten
te produceren die bij een tempera-
tuur ≥ 62°C kunnen worden inge-
maïscht. Dit gebeurt zonder dat er
problemen hoeven te ontstaan bij de
maïsche- en bierfiltratie, mits bij de
constructie van brouwhuizen aan-
dacht is besteed aan de roerwerken,
transportsystemen, pompen en lei-
dingen. Dit is een belangrijke stap
voorwaarts, zowel met betrekking tot
de economische haalbaarheid van de
wortproductie als ter verbetering van
de smaakstabiliteit van bier. 

Als bij de engineering van deze
nieuwe brouwhuizen ook voorzienin-
gen worden getroffen voor het
malen/inmaïschen met gecompo-
neerde brouwwaters (zodanig dat

daardoor de reïnitiatie van enzymati-
sche vetoxidatie kan worden verme-
den c.q. sterk beperkt), stijgen de
kansen op een verlengde smaakstabi-
liteit van bier aanmerkelijk. Dit is
nog onlangs duidelijk aangetoond
door onderzoekers van KaHo St.Lie-
ven-Gent, die echter benadrukten dat
bij de demonstratieproeven werd uit-
gegaan van een geselecteerd mout
(uit één laag van de eest) dat voor
90% herkiembaar was en onder
gedisciplineerde omstandigheden bij
een temperatuur < 15-20°C kort was
opgeslagen. De goede resultaten
werden bereikt door in te maïschen
bij een temperatuur ≥ 62°C, pH ≥ 5,2
en een beheerste O2-opname, maar
bovendien door (product- en natuur-
eigen) compensaties in te bouwen
voor het vrijkomen van metaalkataly-
satoren (zoals koper) uit het mout tij-
dens het inmaïschen. Ook werd
gedacht aan een ingebouwde veilig-
heid ter compensatie van een lager
gehalte aan radicaalvangers en
antioxidanten in pilsmout in vergelij-
king met klassieke donkere mouten. 

Vervolgens werd de wort zodanig
geproduceerd dat inderdaad sprake
was van korte contacttijden en gedes-
intensiveerd koken, waarbij extra
werd gelet op de efficiency van het
strippen en op het vermijden van een
reaccumulatie van aldehyden tijdens
de hetewortklaring. Of al deze com-
pensaties per se noodzakelijk zijn, is
mede afhankelijk van het mout,
waarbij het niet alleen gaat om gerst-
selectie (het kopergehalte van de
gerst, het potentieel aan te vormen
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antioxidanten en radicaalvangers) en
‘post harvest conditioning’, maar
ook om het drogen van groenmout.

Groenmoutdrogen
Bij de moderne, snelle manier van
groenmoutdrogen kan men kritische
kanttekeningen plaatsen, vooral met
betrekking tot het effect ervan op
microfloraontwikkelingen, herkiem-
baarheid en fysiologische stress. Ook
bestaat het risico dat hierbij gradiën-
ten ontstaan dan wel verschillen tus-
sen mouten uit de bovenste en onder-
ste lagen van een eest. Conventioneel
pilsmout wordt gekenmerkt door
herkiembaarheid, de aanwezigheid
van membraangebonden ‘LOX en
begeleidende enzymen’ en een nog
levende microflora. Mede daardoor is
het gevoelig voor opslag en is het
wenselijk er voor te zorgen dat men
bij het malen en inmaïschen chaoti-
sche reacties, waarvan men het effect
later niet meer kan compenseren,
vermijdt. Net zoals men bij het gisten
levend celmateriaal exploiteert, is het
van belang er rekening mee te hou-
den dat vanaf het zaaien van de gerst
tot en met het malen/inmaïschen, het
mouten een vorm van toegepaste
plantenfysiologie en microbiële eco-
logie is en dat levende planten en
zaden op hun eigen manier reageren
op schimmelinfecties, verwondin-
gen, vermaling, stress en verstikking.
Dat zich dit onder meer uit in vetoxi-
datie, is een feit waar men moeilijk
omheen kan. β-oxidatie van vetzuren
tijdens het kiemen is inherent aan
het kiemen. Vetoxidatie na het kie-
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men dient echter geen enkel positief
doel.

Over het belang van niet-geoxideer-
de vetzuren (bijvoorbeeld in relatie
tot de gistgroei en vergistbaarheid
van wort) kan men twisten. Zij
komen minder voor in glasheldere
wort dan in minder heldere wort. Er
zijn brouwerijen die de kunst ver-
staan heldere worten zeer efficiënt te
vergisten. Wat wel opvalt, is dat men
bij een plotselinge overgang van troe-
bele op heldere wort aanpassingen
zal moeten doen, ook voor wat
betreft de beluchting.

Groenmoutwortgranulaten
Voor velen is het idee wort(granula-
ten) direct uit groenmout te produce-
ren te revolutionair (zie kader). Voor
diegenen die er ervaring mee hebben,
is het een kennisverdiepende exerci-
tie waardoor men anders leert kijken

naar wat men zou willen bereiken bij
het drogen en afeesten van ‘levend’
groenmout en wat men daarbij zou
willen vermijden.

Kennisverdiepend is ook het exer-
ceren met de voorstabilisatie van
groenmout via een HTST-behande-
ling, zowel voor het drogen van
groenmout als voor de directe ver-
werking ervan tot wort. In het laatste
geval kan men zich afvragen of er
ook andere manieren zijn om LOX
(als enzym) te inactiveren (en wat
daar weer de consequenties van zijn)
dan wel om de LOX-reactie bij het
malen en inmaïschen van groenmout
te beheersen zonder dat men LOX
(als enzym) heeft geïnactiveerd. Men
stuit dan op de vraag hoeveel meer
LOX-inhibitoren in eestmout verblij-
ven dan in groenmout. Dit onder-
zoek is alleen mogelijk als men
beschikt over geavanceerde natmaal-

systemen (geïntegreerde maal/inmaï-
schsystemen), waarbij men tijdens
het malen inmaïscht met gecompo-
neerde brouwwaters, ook nu meer
ervaring is opgedaan met het sturen
van de microflora tijdens het kiemen
en met verschuivingen in microflora,
die zich kunnen voordoen bij het
drogen.

Continuvergisting
Het is goed denkbaar dat in bepaalde
markten en voor bepaalde bieren
continuvergisting van bijvoorbeeld
uit granulaten bereide wort zeer inte-
ressante perspectieven biedt. Dat
geldt overigens ook voor centraal uit
granulaten bereide wort en gedecen-
traliseerde vergistings- en verpak-
kingsunits. Deze vergistingsunits
kunnen zowel volgens de principes
van versnelde batchvergisting als die
van continuvergisting werken. ■

Gebruik groenmoutwortgranulaten
De mouterij- en brouwerijwereld is er sinds eeu-

wen aan gewend dat mout de vorm heeft van

miljarden niet-identieke korrels. Die korrels zijn

onder de huls voorzien van een zaailing, die kan

herkiemen en dus leeft. Het ontwortelen ver-

laagt de kans op herkiembaarheid niet, maar dat

dit geen consequenties heeft bij vermaling en

inmaïschen is minder waarschijnlijk dan het

omgekeerde. Ook over de consequenties van een

mogelijk verlies van herkiembaarheid tijdens de

opslag en het transport van mout is in de litera-

tuur niet of nauwelijks geschreven. Bij opslag

daalt weliswaar de activiteit van onder meer lip-

oxygenase, maar of dit alleen maar positief uit-

werkt voor de uiteindelijke smaakstabiliteit van

bier is niet in de literatuur vermeld en vermoede-

lijk ook niet onderzocht.

In de conventionele flowsheet van geschoonde

en gekalibreerde gerst tot koudewort vindt een

toename plaats van extract- en materiaalverlie-

zen en van transport-, opslag-, energie-, cip-,

emissie-, water- en afvalwaterkosten die zodanig

groot kan zijn dat het aantrekkelijk wordt mout

niet in de vorm van afgeëeste korrels te presen-

teren, maar in die van groenmoutwortgranula-

ten. Men mag bij deze granulaten echter wel

verwachten dat als ze in mouterijen worden

geproduceerd, het niet gaat om vervangingsin-

vesteringen maar om investeringen in een nieu-

we, aangepaste procesvoering.

Hiervoor zijn meerdere opties, waaronder

tweetrapsmaïscheseparatie (naar analogie van

wat in de glucose-industrie gebruikelijk is) en

dunbedfilteroperaties, die er echter alle van uit-

gaan dat voorgeschoond wort via HTST- filmver-

damping tot ≤ 60° Brix en granulering tot granu-

laten wordt omgezet. Vacuümfilmverdamping,

gevolgd door granulering, blijkt een zeer effec-

tieve manier te zijn om gebonden vetoxidatie-

en Strecker-degradatiealdehyden vrij te maken

en meteen af te strippen zonder dat ze gefor-

ceerd worden bijgevormd, zoals gebeurt bij de

koppeling wortkoken en hetewortklaring in

whirlpools, gevolgd door een tijdrovende wort-

koeling. Een en ander wordt extra interessant

indien men fijnvermalen groenmoutmaïsche

afmaïscht bij ≥ 95°C door middel van directe

stoominjectie vóór maïscheseparatie. Bij een goe-

de instelling van de natmolens kan dit gebeuren

zonder dat er zetmeel vrijkomt. Indien men op

of boven de verstijfselingstemperatuur ≥ 62-65°C

inmaïscht, is de versuikering zo snel dat men, bij

geïntegreerd malen en inmaïschen, zonder tus-

senpozen kan doorverwarmen naar 72°C (voor

de finale versuikering). Dit is zeker snel als in

aanmerking wordt genomen dat in groenmout

geen voorverstijfseling heeft plaatsgevonden.

Ten opzichte van (groen)moutwortconcentra-

ten is er het grote voordeel dat granulaten veel

beter handelbaar zijn, tijdens de opslag stabiel

blijven en gemakkelijk oplosbaar zijn. 

Nadelen

Het kernprobleem bij de productie van groen-

moutwortgranulaten is niet zozeer het ontbre-

ken van ‘moutflavour’ (er zijn daartoe voldoende

Maillard-reacties in het traject van wort tot gra-

nulaat), maar de hoge LOX-activiteit in groen-

mout en het hoge gehalte aan DMSP. Mede

omdat er thans voldoende ervaring is met het

beheersen van de LOX-reactie (enzymatische vet-

oxidatie) bij het malen/inmaïschen en met het

afmaïschen bij 95°C (DMSP-degradatie) zijn die

problemen te beheersen. Bij groenmout zijn er

minder problemen met DMSO, lipase, thermische

degradatie van geoxideerde vetzuren, Strecker-

degradatieproducten en vetoxidatie. Interessant

is ook – zij het afhankelijk van de voorstabilisa-

tie- en inmaïschcondities – het verschil in antho-

cyanogenen tussen groenmoutwort en eestmout-

wort. Voor een mogelijk gebrek aan natuurlijke

flocculanten en tijdens het eesten gevormde

fenolische antioxidanten (boven het gehalte aan

tocoferolen, dat hoger is in groenmout dan in

eestmout) is vrij gemakkelijk te compenseren. 

Twee soorten groenmoutwortgranulaten (lichte en donkere wort) en granulaat in verpakte vorm. 
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