Eén liter eigen bier! -actie
zaterdag 13 november 2010
1. Neem een schone, lege frisdrankfles (van 1,5 liter). Reinig de fles in
een ketel met Chemipro-water, en reinig ook het waterslot (inclusief
de rubberen stop). Spoel na met schoon water.
2. Vul de fles met één liter gehopte wort (met gist), en sluit de fles af
met het waterslot.
3. Zet de fles thuis neer bij een constante temperatuur van (liefst) 20
°Celcius, en pak de fles in met een handdoek of theedoek (warmte
vasthouden en afschermen tegen licht).
4. Haal het waterslot los, vul het tot de max-streepjes met (koud)
water. en plaats het waterslot terug op de fles.
5. Na ca. 1 dag gaat het waterslot bluppen: de gist is begonnen met het
omzetten van suiker in alcohol en koolzuur.
6. Na enkele dagen wordt het bluppen minder, maar wacht voor de
zekerheid 14 dagen tot de vergisting klaar is. Het jongbier is nu vrij
helder en op de bodem van de fles ligt een laagje gist.
7. Neem twee schone, lege frisdrankflessen (van 0,5 liter) (inhoud
uitschenken en fles direct weer sluiten).
8. Giet het jongbier uit de grote fles voorzichtig over in de twee kleine
flessen, en schenk ook een heel klein beetje mee van de gist die op
de bodem ligt.
9. Los 6 gram kristalsuiker op in een bodempje kokend water (een
suikerstaafje of standaard suikerklontje is 5 gram). Giet in elke kleine
fles de helft van het suikerwater erbij, en sluit de flessen af met hun
eigen dop.
10. Maak naar wens een mooi etiket voor op de flessen.
11. Zet de kleine flessen 7 dagen op een warme plek (20 °Celcius).
12. Zet de kleine flessen daarna 7 dagen in de koelkast.
13. Haal één kleine fles uit de koelkast en draai voorzichtig de dop los.
Als je een klein sisje hoort is het goed.
14. Schenk het bier in een glas en geniet van je Eigen Bier!
Op Internet vind je meer details, het brouwrecept van je bier,
achtergrondinformatie, foto s en nog veel meer. Je kunt daar ook vertellen
hoe de vergisting bij jou is gegaan, en hoe je bier smaakt. Laat ons weten
hoe het gegaan is! http:/ / www.leidschbier.nl/

