
Indkøb af  ingredienser (malt, 
humle, gær og evt. krydderier) kan 
foretages op til en uge før brygning. 
Hvis man ikke kan få de 
ingredienser man ønsker, kan man 
erstatte dem med lignende 
ingredienser (se nabobryg.dk) 
Så er vi klar til at brygge 27 liter øl 

Ingredienser 

http://nabobryg.dk/


Valsning 

Malt (byg, rug, hvede) skal 
valses. Hvis man ikke har sin 
egen kværn kan malten købes 
valset (kortere holdbarhed). 
Den valset malt må ikke være 
malet for fint eller for groft.  
Hvert korn skal kværnet i 3-5 
stykker  



Tilsæt ca. 22 liter vand (2,7 l 
vand / kg malt) og opvarm til 
ønsket temperatur. 
Temperaturen falder 3-5 grader 
efter tilsætning af malt 
Tilsæt malt og juster til ønskede 
temperatur 
Mæsk i 90 minutter og rør 
jævnligt rundt i masken 
Efter 1½ time foretages 
udmæskning i 15 minutter ved 
75°C-78°C 

Mæskning 



Den søde urt 
separeres ved at 
aftappe den i en 
spand og hælde 
urten tilbage i gryden 
Skaldelene fra 
malten fungerer som 
filter 
Husk at slukke for 
kogepladen under 
separeringen 
 

Separering 



Eftergydning 

Den søde urt aftappes i en 
gæringsbeholder 
Tilsæt 80°C varmt vand (ca. 
16 liter) til den ønskede 
volumen er opnået 
Hold masken dækket af urt 
indtil alt vand er tilsat 
Så er der den kedelig del 
med rengøring af 
mæskegryde og si… 
Masken kan evt. bruges til 
bagning eller hønsefoder! 



Urtkogning 

Urten varmes op til 
kogepunktet 
Tilsæt humle efter 
opskriften 
Efter 45 minutter tilsættes 
evt. krydderier og Irish 
Moss (naturligt 
klaringsmiddel) 
Efter 60 minutter tappes af 
i gæringsbeholder 



Afkøling 

Urten afkøles så hurtigt som 
muligt for at undgå 
kontaminering 
Afkøl til < 25°C 
Bestem Original Gravity (OG) 
Tilsæt gær 



Gæring i 7 dage 
Omstikning 
Eftergæring i 14 dage 

 
Bestem Final Gravity (FG) 
Omstikning med 6,0 - 7,5 
gram sukker pr. liter 
Beregn alkoholprocent 
(OG – FG) / 7,5 

Fermentering 

C6H12O6 2 C2H5OH + 2 CO2  
gærceller 



Tapning 

Flasker rengøres 
6,0 – 7,5 gram sukker per 
liter tilsættes til 
karbonisering 
Øl tappes på flaske 
Kapsler påsættes 
Øl mærkes med: 
 Øltype 
 Tappedato 
 Alkoholprocent 



Drik og nyd øllet 


