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En kort introduksjon til ølbrygging



Hva trenger 
man for å lage 
øl ?

En oppskrift.

Råvarer

To rene kjeler

Termometer

En linpose

Et FG meter

En kjølespiral eller en platekjøler

Gjæringskar med gjærlås

Et desinfiseringsmiddel.





Råvarer
Til brygging trengs 4 ingredienser:

Vann

Malt 

Humle

Gjær



Mesking

• Vannets mineralnivå justeres

• Vann og malt blandes.

• Blandingen står og «trekker» 
på en forhåndsbestemt 
temperatur (66-69 grader 
celsius.)

• Ph verdi måles og justeres ved 
behov



Skylling

• Korn og væske separeres

• Væsken overføres til koking 
kornet skylles for å få ut alle 
sukkerstoffer.

• Kornrestene (masken) fjernes 
og kan brukes til bakst eller 
dyrefor



Koking

• Væsken føres opp til
kokepunktet

• Når væsken begynner å koke
tilsettes den første humlen. 
(bitterhumle) 

• Sukkernivå måles.

• Mot slutten av koketiden
tilsettes eventuelt andre
smakstilsetninger. Krydder, 
frukt, brunost, nesten bare 
fantasien som setter grenser





Kjøling og overføring

Når kokingen er avsluttet og du har truffet målet ditt med 
sukkerinnhold i vørteren skal ølet kjøles ned.

Kjølingen gjøres som oftest med en kjølespiral, eller en platekjøler. 
Nå er det utrolig viktig at alt er rent og om mulig sterilisert.

Dess raskere kjøling dess bedre resultat.

Den avkjølede vørteren overføres til gjæringskaret i rene slanger.



Gjæring

Gjæringstemperatur avhenger veldig av type øl man skal lage 
og hvilken gjær man bruker.

Viktig at ølet gjærer på riktig temperatur.

Tiden ølet skal gjære kommer an på type øl, alkoholstyrke, 
og gjærens tilstand.

Ølet er klart når det slutter å boble, da må sukkerinnholdet i 
ølet måles for å forsikre seg om at proseesen er helt ferdig.



Viktige faktorer for å lykkes med ølbrygging.

Renslighet Nøyaktighet



De mest kjente ølstilene

Lager (pils, 
bock, porter, 
bayer)

1

Ale (IPA, pale 
ale, old ale, 
brown ale)

2

Saison ( Bierre 
de gade, 
farmhouse ale)

3

Hveteøl 
(weissbier, wit)

4




