
6 VINBLADET 03 | 2014

L ÆR OM ØL

SPIRING
Kornet legges til spiring i egne 
spirekasser. Etter 3-6 dager er 
spiren like lang som selve kornet. 
Maltet kalles nå «grønnmalt».

VARMEBEHANDLING
Spiringen stoppes ved hjelp av varme 
i en ovn som kalles «kjølle». Tempe-
raturen her avgjør hva slags farge 
og egenskaper maltet får. Enzymene 
deaktiveres inntil videre av tørkingen, 
og etter avkjøling kan maltet pakkes og 
lagres i flere måneder.

BLØTLEGGING
Malt er et kornprodukt som fremstil-
les ved at korn, i hovedsak bygg, først 
renses og bløtgjøres i vann. Under 
denne prosessen dannes en rekke 
enzymer som senere vil omdanne 
stivelsen i kornet til gjærbart sukker.

Maltets 
mysterier

BYGG
Hovedsakelig brukes 
malt av bygg i ølbryg-
ging. Byggmalt har 
spesielt gode egenska-
per som man trenger 
for å oppnå god 
gjæring og filtrering 
i bryggeprosessen. I 
tillegg kan det dyrkes 
mange steder og er 
relativt billig å produ-
sere. Hvete, rug, havre, 
spelt (dinkel), ris og 
mais er eksempler 
på andre korntyper 
som brukes i tillegg 
til byggmalt i enkelte 
øltyper, enten maltet 
eller valset til flak.

Ølklubben er en ny serie for deg
som ikke kan så mye om øl fra før.
Her tar vi for oss hva øl egentlig
er, og litt om hvorfor ølet smaker
som det gjør. Denne første delen
handler om malt.
ILLUSTRASJONER: BENTE JØRGENSEN/MISS BOO
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VISSTE DU AT
• Opphavet til det 

første ølet antakelig 
var en brøddeig som 
var blitt glemt ute i 
regnet.

• Selv i en stout som 
er så svart som 
natta, er det sjelden 
brukt mer enn fem 
prosent av det 
mørkeste maltet.

• Tyskland, Australia, 
Belgia, Storbritan-
nia, Chile og flere 
vestlige stater i USA 
er store produsenter 
av byggmalt.

• Malt-rester etter 
ølproduksjon brukes 
som supert nærings-
rikt fôr til storfe.

DEL 1 MALT 

DEL 2 HUMLE

DEL 3 GJÆR

DEL 4 PRODUKSJON

ØLKLUBBEN

VIBEKE SMIDSRØD 
BUTIKKEN RE
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SMAK MALTET 
Inviter noen venner på 
ølsmaking og bli kjent 
med smaken av malt.

Dere trenger:
• En lys lager
• Et norsk bokkøl
• Et schwartzbier
• Et glass til hvert øl

Disse tre ølene er alle 
brygget slik at de ikke 
har så mye smak av 
humle eller gjær. Det 
gjør at dere lettere kan 
konsentrere dere om 
maltpreget i dem.

Start med å se på 
ølene.
Er det noe forskjell i 
farge? Fargen henger 
som regel sammen 
med malttypene som 
er brukt. 

Lukt på ølene. Kjenner 
dere noe som minner 
om kokt korn, kjeks, 
karamell, sjokolade 
eller kaffe?

Smak på ølene. Kjenn 
etter det samme som 
når dere luktet. Prøv 
også å vurdere om 
det er noen forskjell i 
sødme og fylde. 

Tips! Ofte har øl som er 
brygget med karamell-
malt litt sødme. 

Tips! Ikke la dere lure 
av fargen på ølet når 
dere skal kjenne etter 
fylden. Helt mørke øl 
kan godt være mindre 
fyldige enn lyse øl, 
de har bare en annen 
farge.

Malttyper 
Vi skiller mellom base-, aroma- og fargemalt ettersom hva maltet skal bidra med i bryggeprosessen. 

Basemaltet er nesten utelukkende lyst byggmalt med høyt innhold av gjærbart sukker . 
Basemaltet står for minst halvparten av maltblandingen i ølet.

PILSNERMALT

Pilsnermalt tørkes rundt 
75- 85"°C, har en lys farge, 

og gir aromaer som minner 
om tørket korn. Pilsnermalt 
brukes gjerne som eneste 

malt i lyse pilsnertyper, eller 
som base-malt i andre. 

EKSEMPLER PÅ ØL 
Alle typer lager og pils

KARAMELLMALT

Karamellmalt har en gyllen-
brun farge, og gir aromaer 

som havrekjeks og karamell. 
Tørkes rundt 64- 72 °C, men 

finnes i røstede varianter 
også. Et typisk karamellmalt 

er gyllenbrunt, gir fin og 
rund karamellaroma, dybde 
og farge. Øker også skum-

stabiliteten.

EKSEMPLER PÅ ØL
Lys lager, pale ale, samt i 

blanding i mange juleøl og 
mørke øl. 

MÜNCHNERMALT

Münchnermalt er utviklet for 
å gi farge og aroma. Kjenne-

tegnes av godt maltpreg 
og en brunlig farge. Tørkes 

rundt 50-70 °C, med en 
raskt annengangs tørking 

ved 110 °C. Dette gir kornet 
dyp farge, men det behol-

der de gode gjæringsegen-
skapene.

EKSEMPLER PÅ ØL
Märzen, Oktoberfest, samt 
i blanding i en rekke andre 

mørke øl. 

SVARTMALT

Svartmalt  tørkes først ved 
100-120 °C før den røstes 
rundt 230 °C. I tillegg til 

den karakteristiske fargen, 
gir svart malt aromaer som 

minner om espresso og 
lakris. Brukes ikke i så store 

mengde som man skulle 
tro. Dette maltet har ingen 
gjæringsegenskaper, og må 

alltid kombineres med et 
annet basemalt for gjærin-

gens skyld.

EKSEMPLER PÅ ØL
Porter, Stout og andre svært 

mørke øl. 

PRØV
SELV!

En gavepakke 
Maltet bygg er som en alt-i-ett gavepakke, tilsynelatende skapt nettopp for å brygge øl. Hvert korn 
inneholder stivelse som omdannes til gjærbart sukker, enzymer som står for selve omdannelsen og 

proteiner som gir næring til gjærcellene, munnfølelse og skumstabilitet. I tillegg fungerer skallene, når 
det blir tusenvis av dem, som et perfekt filter til å sile vørteren gjennom. 

Kime

Skall

Gibberellin, plantehormon som absorberes 
gjennom celleveggen og starter omdannelsen av 
stivelse til gjærbart sukker ved hjelp av enzymer

Inneragn
Aleuronelag, 
inneholder 
enzymene 
som gibbe-
rellinet frigjør

Frøhvite, stivelse

Omdannet frøhvite, inneholder viktige 
stoffer som alfa-amylase, beta-amylase, 
betaglukanaser, protein og fettstoffer

Cellevegg
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Ekstrakt
Humleekstrakt har i stor grad blitt erstat-
tet av pellets, men det finnes fortsatt.
Pluss: Enkel håndtering. Ingen filtrering 
nødvendig. Bedre holdbarhet.
Minus: Konsentrert, man må være 
svært nøye med doseringen. 
Flyktige aromaer som lett fordamper. 
Kan gi et oksidert preg.

TRE FORMER FOR HUMLE

Humle 
for alle
Ølklubben er en serie for deg
som ikke kan så mye om øl fra før.
Her tar vi for oss hva øl egentlig
er, og litt om hvorfor ølet smaker
som det gjør. Denne andre delen
handler om humle.
ILLUSTRASJONER: BENTE JØRGENSEN/MISS BOO
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HUMLE
Humle er en slyngplan-
te i familie med canna-
bis. Den europeiske 
varianten Humulus 
lupulus er mest brukt til 
brygging. Det er kun 
konglen fra hunn-
blomsten som brukes.

VISSTE DU AT
• Humle og dens 

aroma er en sårbar 
ferskvare, derfor 
brukes den så fersk 
som mulig. Unntaket 
er lambic, der de ikke 
er ute etter aromaen, 
men de konserveren-
de egenskapene.

• Humle tilsettes flere 
ganger underveis 
i kokeprosessen. 
Dette for å trekke 
ut både aroma- og 
bitterstoffer som 
trenger ulik trekke-
tid for å frigjøres.

• Tilsetting av humle 
etter kokingen kalles 
tørrhumling.

• Humleplanter kan 
vokse opptil 20 cm 
i døgnet.

• International Bitter-
ness Units (IBU) 
er en internasjonal 
standard for måling 
av bitterhet i øl.

DEL 1 MALT 

DEL 2 HUMLE

DEL 3 GJÆR

DEL 4 PRODUKSJON

ØLKLUBBEN

VIBEKE SMIDSRØD 
BUTIKKEN RE

Pellets
Pluss: Enklere håndtering og 
rimeligere frakt. Lettere å bruke 
i produksjonen. Lagringstid inntil 
2 år nedfryst.
Minus: Dyrere å fremstille. Egen 
filtrering kan være nødvendig.

Hele kongler
Pluss: Mange bryggere mener 
fortsatt at frisk humle har best 
bevarte oljer og aromastoffer. 
Fungerer som filter i sileprosessen. 
Minus: Sårbar ferskvare. Kostbar 
å frakte (stort volum).

ØLKLUBBEN
Tidligere deler 
i serien finner du på 
vinmonopolet.no eller 
last ned Vinbladet 
gratis på nettbrett.
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SMAK HUMLEN 
Inviter noen venner 
på ølsmaking og bli 
kjent med smaken av 
humle.

Dere trenger:
• En pils av god 

kvalitet
• En pale ale
• En IPA
• Et glass til hvert øl

Disse tre ølene er alle 
lyse til mellommørke 
uten særlig fruktighet 
fra gjær. De vil variere i 
bitterhet og humlearo-
ma. Humlearoma taper 
seg lett med tiden. 
Prøv å få tak i øl som 
ikke er for gammelt.

Du behøver ikke 
å se på ølene
Humle gir ikke farge 
til øl, men kan gjøre 
at skummet på ølet 
holder seg bedre.

Lukt på ølene
Kjenner dere noe 
som minner om urter, 
furunål, kvae, blomster, 
sitrus, solbærblad eller 
tropisk frukt? Da er 
det nok humlearoma 
du kjenner.  I teorien 
skal det være tydeligst 
humlearoma i IPA.

Smak på ølene
Nå skal dere kjenne 
etter hvor mye bitter-
het det er i ølene. 
Bitterhet er en grunn-
smak som mange 
har smakt når de har 
drukket te eller spist 
salat. Sitt og smatt litt 
etter at du har hatt 
ølet i munnen. Det kan 
være lettere å kjenne 
bitterheten i ettersma-
ken. Er bitterheten 
vanskelig å kjenne, lett 
å kjenne eller veldig 
tydelig? 

Tips! Mange brygge-
rier oppgir hva slags 
humle de bruker. 
Prøv å søke opp de 
forskjellige ølene på 
Vinmonopolet.no

Ulike typer humle
Det finnes et stort antall ulike humlesorter, og det er ofte litt hemmelighetskremmeri rundt hvilke 

sorter som brukes.  Noen humletyper er sterkt preget av plassen de stammer fra, og nærmest 
umulig å dyrke med tilsvarende egenskaper andre steder. Her er noen få av de vanligste.

HALLERTAUER-
MITTELFRUEH

Tysk aromahumle. Regnes 
som en av verdens fineste 

aromahumler, med 
en kompleks, delikat, 

krydret aroma og 
myk bitterhet.

EKSEMPLER PÅ ØL 
Lager og pilsnerøl. 

Biologiske kjennetegn: 
Rødstripete stengler.

CASCADE

Svært kjent amerikansk 
aromahumle. Gir en 

typisk sitrus- og 
grapefruktaroma.

EKSEMPLER PÅ ØL 
Brukes gjerne i øl hvor 
man vil ha et tydelig 
humlepreg, spesielt 

i IPA, men den inngår 
også i andre øltyper.

WILLAMETTE

Viktig amerikansk aroma-
humle. Gir fruktige og florale 

aromaer, samt noe 
pepper og treaktig.

EKSEMPLER PÅ ØL 
Ales i britisk og amerikansk 
stil, men også porter, stout 

og maibock. Biologiske 
kjennetegn: Er en hybrid, 

derfor nærmest frøløs.

SAAZ

Tsjekkisk aromahumle, mest 
brukt i øl som lager og pils. 
Verdenskjent for sin milde, 

behagelige smak, og aroma-
er av kanel, urter og litt 
mineraler. Lav bitterhet. 

EKSEMPLER PÅ ØL 
Svært mange pilsnere, ikke 

minst tsjekkiske, som får 
fram karakteren best.

PRØV
SELV!

Hva er humle?
Humle gir bitterhet, smak og aroma til ølet. Det skilles mellom aromahumle, og bitterhumle, 

etter hva de tilfører mest av. Humlen brukes som et krydder, men har også antibakterielle 
egenskaper, konserverende effekt og er med på å klare ølet og å gi bedre skumstabilitet. 

Kjernen
i kongla

Begerblad
stivere blad 

som beskytter 
kronbladene, 

ytterskallet 
på kongla.

 Kronblad,
tynnere 

blad, som vi 
på vanlige 

blomster anser 
som selve 
blomsten. 

Disse beskyt-
ter lupulin-

kjertlene 
og frøene.

Lupulinkjertler
Disse inneholder alfa- og betasyrer, og 
essensielle oljer som gir humlepreget i 
øl. Hannkonglene har svært få. Derfor 
brukes kun kongler av hunnblomsten.

Begerblad
stivere blad 

som beskytter 
kronbladene, 

ytterskallet 
på kongla.

 Kronblad,
tynnere 

blad, som vi 
på vanlige 

blomster anser 
som selve 


