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Problemen 
 

• Mout (kleur ? graansoorten ?) 
• Hop (wild? vers? soort ?) 
• Gist 
• Brouwtechnieken 
• … 
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Kapoenbier (c.1550-1625) 
 

• Een kapoen, geplukt en schoongemaakt 
• Een ons karwijzaad 
• Twee ons Pulsatilla patens 
• 1 of 2 van de membranen die de muskaatnoot (van 

de muskaatboom) omhullen 
• Warm water 
• Suiker 
• Een ons anijszaadjes 
• Een handvol rozemarijn 
• De schil van een citroen 
• 9 liter sterk, vers, levend  
       (nog (na)gistend) bier 
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Kapoenbier (c.1550-1625) 
 

Neem een oude kapoen met gele poten, trek er goed 
aan en breek de botten, maar beschadig het vel niet. Vul 
de buik van de kapoen met de kruiden en leg hem in 
warm water. Doe de kapoen in het bier wanneer het nog 
aan het gisten is, gedurende 2 à 3 dagen en drink. Of je 
kan het bier bottelen wanneer het 4 à 5 dagen 
getrokken heeft. Voeg dan wat suiker toe aan elke fles. 
 
Deze drank is goed voor iedereen die lijdt aan 
tuberculose en is ook versterkend voor mensen die 
lijden aan andere zwaktes.  
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Haantjesbier (1669) 
 

• 36 liter bier 
• Eén haan, gekookt 
• 4 pond rozijnen 
• Een quart versterkte wijn 
• 2 of 3 volledige muskaatnoten 
• 3 of 4 van de membranen die de muskaatnoot (van 

de muskaatboom) omhullen 
• Een halve pond dadels 
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Haantjesbier (1669) 
 

Bereidingstijd: een maand. 
 
Neem een haan en kook hem goed. Doe alle kruiden 
samen met de haan in een vijzel en stamp goed fijn. Doe 
dit alles in de versterkte wijn, en wanneer het bier klaar 
is met “werken” (wanneer de vergisting klaar is), voeg 
het geheel dan toe aan het bier. Sluit af gedurende 6 à 7 
dagen, en bottel. Na een maand is het bier klaar om te 
drinken. 
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Haantjesbier (1780) 
 

Heel summier: 45 liter bier, een grote, oude haan, en 
een hoop niet-gespecifieerde kruiden.  
 

Slacht een haan, verwijder de ingewanden en stamp 
hem fijn in een vijzel. Voeg kruiden toe, doe alles in een 
katoenen zak. Hang in het bier tot het bier is uitgegist en 
bottel. 
 

Het ontbreken van veel informatie in dit recept, doet 
vermoeden dat 1780 de vroegst gekende referentie is, 
maar dat het recept is afgeleid van een oudere 
receptuur. Interessant aan dit recept is dat de haan 
rauw is...  
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Burton 
on 

Trent 



Historische bieren  Burton On Trent  

• Rond 870 een Ierse non Modwen reisde door 
England naar Rome 

• Op een eiland in de rivier Trent stopte ze bouwde er 
een tempel en bleef er 7 jaar 

• Ze genas daar een kind met het water uit een bron   
( King Alfred the Great) . 

• Moet goed water zijn want Modwen werd blijkbaar 
130 jaar, 

• In de 17de eeuw werd die bron nog steeds gebruikt 
voor huid en oogziekten 
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• Rond 900 is Modwen begraven op het eiland 

• Rond 1000 is er een klooster opgericht. Overal nabij 
kloosters ontstonden steden 

• Eerste bewijs van brouwen is in 1295 

• Rond 1604 waren er 46 brouwerijen voor 1500 
inwoners 

• Een zeer goed bier te zijn, werd reeds in 1650 verkocht 
in London 
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• De “Trent Navigation Act of 1699”  zorgde ervoor dat de 
rivier bevaarbaar werd. 

• In 1712 the Trent Navigation opende het “Trent and 
Mersey Canal “ verbinding met de havens van Hull, 
Liverpool en Bristol. 

• Eik nodig voor vaten  import uit Rusland  ruilen met 
o.a. bier. 

• Rusland Peter the Great en Catherina the Great lusten dit 
bier  

• 1806 oorlog met Napoleon handel stopt, handel herbegint 
in 1814. 

• Rusland heft verordening om zelf hun bier te brouwen, 
handel verminderd door import taxen. 
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• Handel met Rusland was de “Strong Porter” of 
“stout”, vooral na 1814, glorie periode “Burton on 
Trent” voor 1814 “Nut Brown Burton Ale”. 

• 1822 Burton op zoek naar nieuwe afzetmarkten, 
dichterbij maar ook ver weg  India. 

• De bier kenmerken die ideaal zijn voor het koude 
Rusland zijn ongeschikt voor India, het werd wel 
verkocht in eigen land. 
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• Een Londense brouwer Hodgson ontwikkeld/verkoopt een 
pale beer voor export  India Ale. 

• Een kapitein van de “India Service” vraagt in Burton om een 
concurrent te maken. Een hoog in alcohol en sterk gehopt 
bier, toeval of niet maar dit is het ideale bier om te maken 
met het in Burton On Trent beschikbare water. 

• Het Burton bier was goed ontvangen in India, en de Burton 
brouwers palmden een groot stuk van de markt in. 

• In 1827 zonk een schip met de Burton India Ale, vaten die 
gered waren werden verkocht in Liverpool, hierdoor startte 
ook de binnenlandse vraag naar de Burton Ale. 



The Burton Union system 
• Een vergistingssyteem van houten 

vaten 
• Gebruikt door brouwers van Burton 

on trent midden tot eind 19de  
• Bass Brewery en Marston’s Brewery. 
• Bestaat uit groep vaten ( 24 tot 60) 

met koelspiraal , elk 150 imperial 
gallons (7 hl) 

• Gist recuperatie 
• Met elkaar verbonden met buizen 

systeem 
•   
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• OBAD brouwsel 

• Burton On Trent , niet 1 bierstijl wel een stad die wat betekend 
heeft op gebied van bier thuisstad van bv BASS  

• Gekozen voor het bier dat uiteindelijk de bekendheid heeft 
gegeven de Ale die naar India werd verscheept 

• Diverse recepten gevonden, doch algemene regel 
• Meestal 100% pale mout 

• Engelse hop 

• Burton gist 

• Water uit Burton on Trent  

 
Ion Profile in ppm 

Ca2+ Mg2+ Na+ Cl- SO4
2- HCO3

- 

270 41 113 85 720 270 

Burton on Trent (historic) 
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• Burton on trent water heeft een zeer hoge hardheid en hoge 
alkaliniteit  lage restalkaliniteit 
• ( restalkaliniteit = bufferende waarde voor zuur toevoeging ) 

 

• Ideaal voor Ale  bier omdat de maisch Ph hierdoor 
makkelijker in de ideale pH range komt ( 5,2 tot 5,4pH) dit 
door de zuren die reeds in het graan aanwezig zijn 

 

• Hoog sulfaat gehalte, Sulfaat zorgt voor een scherper, 

droger, voller gevoel van sterk gehopt bier 
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• Water 

• Waterbehandeling simulatie Burton water 
• Toevoegen van chemicaliën 

• Eigenschappen OBAD brouwsel  
• Gebrouwen 20liter op 16 november 2016  

• Begin sg : 1060 
• Geschat alcohol : 5,7vol% 
• Kleur : 13 EBC 
• Bitterheid : 66IBU 
• Gebotteld 10 liter op 14 januari 2017 
• eind sg 2022 
•  BIER 1 

 



Historische bieren : Burton On Trent  

• Transport  
• In eiken vaten met de boot naar India . De heenreis 
    duurde gemiddeld 7 tot 8 maanden.  
    Zeven knopen (13 kilometer per uur)  
• Toevoegen eik schilfers 
• Zuiverheid vaten ?? Wilde gisten  

• Experiment :  
• Toevoegen van Brett gist aan resterende 10 liter 
• Extra lagering op eik ( normaal 7 maand )  
• Botteling op 2 februari 2017 
•  eind sg 1011  
•  BIER 2 

 



End 

































the heralder 
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Eerste BMOD-brouwsel: 20/09/2015   

Concept: recept geïnspireerd door muziek: extreme black metal tot rustige dark ambient 

Typisch BMOD-brouwsel: 

• Stevige smaak 

• Geen doordrinkers, langzaam genieten 

• Redelijk alcoholpercentage: gemiddeld 11,3%.  

Gose van 5,9% tot icebocked imperial stout van 22% 

=> Imperial stouts, gerstewijnen, gebruik van chili/koffiebonen/kruiden/… 

 

 

BMOD 

Instagram: jonckhm 
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• Maak een “strong ale” met 3 keer zoveel kruiden als in een mede 

• Honing klaren en toevoegen 

• Vergisten 

Recept 
The making of a braggot, which is many times mistaken 

for a muskadel by the simple sort of people 
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• Muziek-pairing: Viking metal van de IJslandse groep  

Falkenbach => The Heralder 

 

BMOD interpretatie 
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Gekend als middeleeuwse drank in Wales en Ierland,  

maar de oorsprong is verhuld in de mist der tijden  

=> vikingen/picten of nog eerder? (Hymn of Ninkasi in 1800BC) 

 

BRAGGOT 

• Kruising tussen een bier en mede 

• Veel kruiden (kaneel, peper, tijm, kruidnagel, gagel, gember, …) 

• Eventueel fruit 

 

Duidelijke omschrijving van braggot is er niet.  

Typisch: 

• Minimum 50% van suikers uit honing 

• Hop: alles kan: niet gehopt tot zwaar gehopt 

• Kleur: alles kan: van blond tot zwart 

• CO2: alles kan: van plat tot sprankelend 

Braggot 
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• Strong ale 

• gemikt op minimum 7% (Maris Otter + caramelmout ) 

• een kleine hoeveelheid whiskeymout (drogen van mout boven hout/turf) 

 

• Honing 

• minimum 3 kg – maar 4,5kg honing gekocht => de bedoeling was 14%.  

• lokale imkers 

• niet gepasteuriseerd of geklaard 

• 5 soorten honing: 2 lentehoning / zomerhoning / geperste&gemalen heidehoning 

 

• Kruiden: tijm, kruidnagel, jeneverbes, paradijszaad, peper, long pepper, koriander 

• Hop: Styrian Golding als zachte bitterhop 

 

• Gist: alcohol-tollerantie => mede-gist 

Interpretatie van recept 
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• Bier maken: geen probleem; maar vergisting stil gevallen bij 5% 

 

• Geleidelijk honing toevoegen in verschillende stappen (stressen vermijden) 

• Voorzichtig omroeren => uiteindelijk volledig vergist. 

• In totaal: 4,5kg honing toegevoegd 

• 8 weken hevige gisting: 

• Enzymes uit honing => restsuikers van mout ook deels hergist. 

 

• Hergisting op fles: traag en riskant: typisch enkele jaren laten rijpen (begraven) 

 

Uiteindelijk: 18,2% (limiet van de gebruikte gist) 

 

=> volgende keer: iets minder honing? 

Uitvoering 
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Vóór hergisting op fles: niet zo aangenaam  

• Droog 

• Tijm overheerste 

Maar gelukkig wel een lekker honingaroma 

 

Na hergisting: proef zelf… 

Resultaat 



HISTORISCHE BIEREN 
HERLEVEN: 
HAVERSTOUT 
Naar een origineel recept van Barclay Perkins 

OBAD, Diest, 18/03/2017 

1 



BARCLAY PERKINS 

• Rond begin 19e eeuw: grootste brouwerij ter wereld. 

• Bestaat vandaag niet meer, gebouwen in jaren 1980 
gesloopt 

OBAD, Diest, 18/03/2017 
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HAVERSTOUT, WAT IS 
HET? 

• Vorig jaar OBAD proeverij stout gehad 

• Donker bier, porter 

• Raakt uit de mode maar wordt terug populair door sterke 
porters, genaamd: porter stout 

• Doorheen de jaren afgekort tot stout 

• Zwarte bieren, die veel body hebben en energie leveren 

OBAD, Diest, 18/03/2017 

3 



HAVER 

• Doorheen de geschiedenis van stout is er met allerlei 
ingrediënten geëxperimenteerd.  

• Ons recept dateerde van de vroege jaren 1900 

• Haver veelal “cosmetisch”:  

• 4 recepten, 2 bevatten meer dan 1% haver 

• Het door ons gekozen recept bevatte 4,5% haver (in 1936 
nog 0,5%) op de totale moutstorting 

• Sommige brouwerijen  (Whitbread) verkochten zelfde 
bier als stout en als haverstout, met ander etiket... 

OBAD, Diest, 18/03/2017 
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HAVERMOUT 

OBAD, Diest, 18/03/2017 
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RECEPTUUR: MOUT 

• Recept maakt gebruik van oude en nieuwe pilsmout 

• We hadden oude pilsmout staan (+/- 12 maanden) en 
gebruikten deze. Bepaalde parameters veranderen 
tijdens opslag, kan dus een nut gehad hebben. Praktijk 
wordt niet meer gebruikt 

• Verder nog 4 mouten:  

• Brown malt 

• Black malt 

• Amber malt 

• SA malt 

 

OBAD, Diest, 18/03/2017 
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RECEPTUUR: MOUT  

• Amber malt: melanoïdin mout, van 70EBC 

• Brown Malt: “aroma” mout van 150EBC 

• Black Malt: geroosterde gerstmout 1350EBC 

• SA Malt: ??? 

• 2 theorieën 

• Special Amber “diastatisch” 

• Specifiek gerstras (Spratt Archer) 

• Vanwege het donkere bier gegokt op Special Amber, 
en een amber mout genomen 

 

OBAD, Diest, 18/03/2017 
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MOUT: 

OBAD, Diest, 18/03/2017 
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RECEPTUUR: HOP 

• Vandaag vermelden we de variëteit en het % alfazuur 

• Dit recept vermeldde de regio en het jaartal.  

• Het recept gebruikte hop uit: 

• Kent van het brouwjaar 

• Sussex van 1 jaar oud 

• Kent van 2 jaar oud. 

• We gebruikten Engelse aromahoppen, gemengd en 
toegevoegd volgens plan: 

• Fuggles 

• Mount hood 

OBAD, Diest, 18/03/2017 
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HOP 

OBAD, Diest, 18/03/2017 
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RECEPTUUR: 
BROUWSCHEMA 

• Storting bij 68°, na 30 min naar 64°, na 75 min naar 74°.  

• Engelse methode: geen verwarming, maar heet water 
toevoegen wanneer temperatuursverandering nodig is.  

• Niet mogelijk met onze installatie: begonnen met totaal 
volume, maar correct de temperatuursstappen 
gevolgd. 

OBAD, Diest, 18/03/2017 
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BROUWINSTALLATIE 

OBAD, Diest, 18/03/2017 
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EINDRESULTAAT 

 

 

  

• Recept Barclay wijst op brouwzaalrendement van 60% 
voor de mouten (recept bevat 1 kg suiker), wat 
vergelijkbaar is met een hedendaagse hobby-
installatie (te wijten aan betere kwaliteit van moderne 
mouten) 

OBAD, Diest, 18/03/2017 
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Origineel recept Huidig recept 

Begindensiteit 1053 1056 

Einddensiteit 1013 1016 



SMAAK EN AROMA  

• Kleur: zwart met een 
bruine schuimkraag 

• Geur: gebrande mouten 

• Smaak: aromahop in de 
aanzet die overgaat in 
een licht gebrande 
smaak (biscuit), blijft fris 

• Nasmaak: Licht zoetig 
gevolgd door lange 
gebrande nasmaak (hint 
van koffie) 

• Alc. Vol. 5,2 % 

OBAD, Diest, 18/03/2017 
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The Kernel 
Southwark, London 

Export India Porter (5,9 vol. % alc.) 
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Brown malt 
 

• Brown malt 
• Blown malt / snap malt 
• Speciaal productieproces 
• Saccharometer -> gebruik van bleke mout 
• Zwarte mout nog niet uitgevonden 
• Zoektocht naar kleurstoffen 
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Industriële expansie 
 

• Groot voordeel porterbrouwerijen t.o.v. 
ale-brouwerijen 

• Hogere temperaturen mogelijk 
• Grotere gistingstanks mogelijk 
• Langer produceren mogelijk 
• Belangrijke groei porterbrouwerijen 
• Porter: allereerste bier dat geschikt was 

voor massaproductie 
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Calverts 
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Whitbread 
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Voor verre afstanden 
 

• Eerste globale bier ter wereld 
• Stille Oceaan 1769 
• Australië 1788 
• East India Company 
• IPA ? Mythe ! 
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Reizen met porter 
Route naar India 
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Bevat vooral porter 



The Kernel 
Southwark, London 

Export India Porter (6,3 vol. % alc.) 

Barclay Perkins 



The Kernel 
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Export India Porter (6,3 vol. % alc.) 



The Kernel 
Southwark, London 

Export India Porter (6,3 vol. % alc.) 

OG 1.060; FG 1.016 
Recept voor 20 liter 
Water met extra calcium chloride (water uit Londen) 
Bitterheid: 48 IBU 
  
Mouten  
  
Maris Otter mout : 3,96 kg (75,5%) 
Brown malt : 370 g (7%) 
Chocolademout : 370 g (7%) 
Donkere kristal g (mout : 370 g (7%) 
Zwarte mout : 180 g (3,5%) 
 
Maischen : 69°C gedurende 60 minuten 



The Kernel 
Southwark, London 

Export India Porter (6,3 vol. % alc.) 

Hop 
  
Hopsoorten variëren bij The Kernel (ook niet 
gespecifieerd in originele recept) 
  

12% AA, 10 g, first wort hop 
12% AA, 10 g, 15 min 
12% AA, 14 g, 10 min 
12% AA, 20 g, 5 min 
12% AA, 40 g, dry hop gedurende 3 dagen voor botteling 
  

Gist : Kernel gebruikt een huisgist, maar een gelijkaardige 
gist is White Labs WLP013 London Ale 
  

Gisting : 20°C, dan lagering gedurende 10-14 dagen bij 15-
20°C om het bier correct te carboniseren. 
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  Porter Porter Keeping Running Porter Export India Running 

  1804 1821 1831 1840 1848 1867 1870 

  Barclay Perkins Barclay Perkins Truman Truman Barclay Perkins Barclay Perkins Truman 

pale malt 2500 5400 4600 6100 5600 3900 5400 

brown malt 2800 794 1700 340 680 910 567 

amber malt 794 181           

crystal malt           1000   

black malt     113 340 225 225 340 

mout totaal 6094 6375 6413 6780 6505 6035 6307 

                

Cluster 90'         21     

Golding 90' 71 85 113 57 43 71 57 

Golding 60' 71   113 85 43 57 85 

Golding 30'   71           

                

hop totaal 142 156 226 142 107 128 142 

                

OG 1055 1060 1059 1063 1060 1055 1059 

FG 1015 1016 1015 1021 1020 1016 1017 

                


