
vmt | 6 augustus 2004 | nr 16/1724

Technologie

Het is mogelijk de smaakstabiliteit van pilsbier significant te ver-

lengen en tegelijk dit bier meer karakter te geven. Ook bij speci-

aalbieren is dat het geval. Geen ‘mission impossible’ dus, maar

noch verlengde smaakstabiliteit noch meer karakter is eenvoudig

te realiseren. Geen van de spelers in de keten, van gerst tot afge-

vuld bier, kan het probleem onafhankelijk van de ander oplossen.

Smaakstabiliteit is een bijzonder complex
probleem waarvan de beheersing uitein-
delijk van het mouten afhangt, zo bleek
tijdens de studiedag Trends in de brou-
werij van KaHo St. Lieven-Gent (België)
dit voorjaar. Een van de cruciale punten
daarbij is het moment van malen van het
mout en het inmaïschen, waarbij men
‘chaos’ oproept of juist het proces

beheerst. Door onderzoek naar factoren
die de smaakstabiliteit negatief beïnvloe-
den, is het momenteel mogelijk chaoti-
sche enzymreacties te vermijden. Erik
Meersman van Bavaria in Lieshout vertel-
de dat mouten van eenzelfde gerst en uit
eenzelfde eest, sterk kunnen verschillen
in hun effect op de uiteindelijke smaak-
stabiliteit al naar gelang ze uit de boven-,
midden- of onderlaag van een eest
komen.

Smaakstabiliteit
Meersman schetste vervolgens hoe Bava-
ria er in is geslaagd in een industriële
mouterij zodanig te werken en te eesten
dat uiteindelijk, op een economisch voor-
delige wijze, het temperatuurverschil tus-
sen de binnenkomende en uitgaande
lucht bij het afeesten niet minder is dan 
1 tot 2°C en niet meer dan 6°C. Volgens
Meersman draagt beheersing van dit tem-
peratuurverschil bij tot een meer
betrouwbare smaakstabiliteit.
In de nieuwe mouterij in de Eemshaven
wordt het gerealiseerd, in nauwe samen-
werking met de gersttelers. Veel aandacht

is besteed aan microflora-, LOX- en ‘viabi-
lity’-management. Per slot van rekening
is een mouterij een beheersbare ‘solid
state fermentor’, zijn LOX en de begelei-
dende enzymen niet volledig te inactive-
ren in mout en is, in het meest gunstige
geval, meer dan 95% van het afgeëeste
pilsmout herkiembaar. Het gaat dus om
meer dan modificatie, α-amylasevor-
ming, et cetera. Het gaat ook om planten-
fysiologie en microbiële ecologie.

Mengmout
Mengmout uit eenzelfde gerst maar uit
verschillende mouterijen c.q. eesten, kan
ook verschillend uitwerken op de uitein-
delijke smaakstabiliteit. Beheersing van
dit aspect leidt  bij de moderne proces-
voering in brouwerijen – met veel aan-
dacht voor het vermijden van zuurstof-

inslag en thermische duurbelasting –
veelal tot technisch zuivere, bleke pils-
bieren met een weinig uitgesproken
karakter. Zeker in die gevallen waarbij de
geometrie van de gisttanks resulteert in
beperkte estervorming.
Het aanpassen van de kleur door bij-
menging van donkere moutproducten
lijkt een eenvoudige maatregel. Hierbij
moet men echter wel bedenken dat de
uiteindelijke kleur die telt, de kleur is van
het bier bij een pH kleiner dan 4,5.
Bovendien slaat in donkere mouten de
balans tussen anti-oxidanten en pro-oxi-
danten niet vanzelfsprekend door naar
de kant van de anti-oxidanten. Daarmee
kunnen er problemen ontstaan bij de
maïscheseparatie. Het vraagt dan ook
zeer nauwkeurig testen. Een vlotte 
maïscheseparatie komt de uiteindelijke
smaakstabiliteit ten goede.

Karakter
Dat het toch mogelijk is goede karakter-
bieren te brouwen, liet Gert De Rouck
(KaHo St. Lieven-Gent) proeven. KaHo
St. Lieven-Gent gaf er duidelijk blijk van
de kunst te verstaan door middel van
geavanceerde hopping (zie kader) een
zachte, niet nahangende bitterheid te
combineren met aangename hopgeuren.

Verlengde smaakstabiliteit
geen ‘mission

Giststammen hebben verschillende
invloed op de uiteindelijke

smaakstabiliteit van pilsbier

Bij KaHo St. Lieven-Gent gebruikt men onder meer een gaschromatograaf ‘ThermoQuest CE
Trace GC 2000 Series’, uitgerust met massaspectrometer voor het kwalitatief en kwantitatief
bepalen van flavourcomponenten in bier.
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De Rouck vertelde dat bepaalde giststammen verschillende
invloed hebben op de uiteindelijke smaakstabiliteit van pils-
bier. Ook gaf hij aan dat een van de blonde speciaalbieren die
om te proeven waren aangeboden (en bij de deelnemers zeer in
de smaak viel), was nagegist met S. bayanus. Dit mede ter inlei-
ding en onderbouwing van zijn lezing over ‘bioflavouring’. Uit
het onderzoek naar de optimalisering van de geuzeproductie
(ook een speciaalbier), kwam een reeks suggesties naar voren
voor de ontwikkeling van bieren met onderscheidend karakter
door middel van bioflavouring.

Toevoegingen
Koen Goiris (KaHo St. Lieven-Gent) ging gedetailleerd in op zijn
onderzoek naar de technologie van het hoppen. Vorderingen
zijn gemaakt in de fractionering van door middel van CO2
geëxtraheerde aromahop. De gezuiverde fracties worden op
verschillende momenten in het brouwproces toegevoegd (zie
ook kader):
– gezuiverde polyfenolisolaten: inmaischen
– geïsomeriseerde α-zuren: na het koken
– gezuiverde etherische oliën: bij de bierfiltratie
Proevers waren door de smaak van de aldus geproduceerde bie-
ren aangenaam verrast.

t
 impossible’
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– Polyfenolisolaten van
hop, toegevoegd bij het
inmaïschen en aan het
uitwaswater, verlengen
de smaakstabiliteit en
de voorflocculatie van
eiwitten. Het effect op
smaakstabiliteit is ver-
gelijkbaar met dat van
gallotanninen (waar-
naar door KaHo St. Lie-
ven-Gent onderzoek is
gedaan).

– Gezuiverde, geïsomeri-
seerde hopextracten
(zonder polyfenolen),
gedoseerd aan het ein-
de van het koken of
zelfs later, zijn welis-
waar oxidatiegevoelig
maar geven uiteindelijk

geen geringere smaak-
stabiliteit dan tijdens
het koken toegevoegde
aromahoppellets.

– Gezuiverde hopolie-
isolaten kunnen zowel
het mondgevoel als de
geur van bier een spe-
cifiek karakter geven. 

– Dihydro-iso-α-zuren
bevorderen de lichtsta-
biliteit maar niet per
definitie de smaaksta-
biliteit. Getransfor-
meerde hopproducten
alsα-zuren komen in de
volgende rangorde de
smaakstabiliteit ten
goede: tetrahydro-, cis-,
dihydro- en trans-iso-α-
zuren.

‘High tech hopping’ en smaakstabiliteit

Personalia

Hanze Hogeschool
Wiebe Wieling verlaat de Hogeschool Van Hall Larenstein als alge-
meen directeur. Hij stapt over naar de Hanze Hogeschool in Gro-
ningen en wordt daar collegelid. De ‘groene’ hogeschool is nog
zoekende naar een opvolger voor Wieling.

Continental Bakeries
Chris van der Haagen (46) stapt na een jaar dienst
op als algemeen directeur van Continental Bakeries.
CFO Peter Dekker neemt tijdelijk de taken van de
CEO op zich.

WCFS
Professor R.J.M. Brummer is per 19 juli de nieuwe pro-
grammadirecteur ‘Voeding en Gezondheid’ van het
Wageningen Centre for Food Sciences (WCFS). Hij volgt prof. M.
Katan op. Brummer blijft als hoogleraar verbonden aan het AZ van
Maastricht en de Universiteit Maastricht.

Burger King
Burger King Nederland heeft de Spaanse Patricia
Abril (36) aangetrokken als general manager. Abril
was customer sercives-directeur bij de Burger King
Zuid-Europa. Vanaf 1 juni geeft ze leiding aan de
Nederlandse hamburgerkoning. Ze draagt de verant-
woordelijkheid voor 35 restaurants en 1.200 mede-
werkers.

Vandemoortele
Pierre Godfroid (1934) verlaat Vandemoortele. De nieuwe voorzitter
van de Raad van Bestuur wordt Karel Boone.

Productschap Dranken
Joep Stassen is per 1 juni de nieuwe secretaris van de
Commissie Gedestilleerd van het Productschap
Dranken. Mr. M.C. Guijt heeft haar functie per 1 mei
neergelegd. De vacature werd tijdelijk opgevuld
door voorzitter P.M. Blauw.

Procter & Gamble
Barnabas J. Kossmann (44) is per 1 juli de nieuwe direc-
teur van Procter & Gamble België-Nederland. Nu is hij nog vice-
president Snacks en Dranken in Europa. Willy Delvaux, momenteel
directeur, vertrekt dan om vice-president Western Europe Wella
Retail Transition te worden.

EBC
EBC Brewing Science Group heeft dr. Erna Storgårds
gekozen als nieuwe bestuursvoorzitter voor de ter-
mijn van vier jaar. Ze volgt Alain Deourg op.

KNAW
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten-
schappen heeft 16 nieuwe leden gekozen, waaronder
drie vrouwen. Prof. dr. Louise Vet, hoogleraar Evolutio-
naire Ecologie aan Wageningen UR, is daar een van. Ver-
der zijn verkozen B.J.G Scheres, hoogleraar Ontwikke-
lingsbiologie in Utrecht, M.C.M. van Loosdrecht, hoogleraar Milieubi-
otechnologie in Delft, E.J. Baerends, hoogleraar Theoretische Chemie
aan de VU in Amsterdam. Het ledenaantal komt nu op 200.
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