
Brugervejledning	  Beer	  Brew	  30	  (BB30)	  

Brugervejledning	  Beer	  Brew	  30	  (BB30)	  
Er	  beregnet	  til	  at	  brygge	  25-‐30	  liter	  øl	  af	  gangen	  
Kan	  brygge	  alle	  øltyper	  
-‐Det	  er	  let	  at	  brygge	  på	  
Har	  en	  brugervenlig	  brugervejledning	  
Brygger	  øl	  af	  høj	  kvalitet	  
Et	  kompakt	  minibryggeri.	  Det	  fylder	  ikke	  meget	  
Det	  har	  aldrig	  været	  lettere	  at	  brygge	  øl.	  

Indhold	  i	  pakken	  

-‐ Kogekar	  
-‐ Sikar	  
-‐ Køler	  (du	  skal	  selv	  tilslutte	  vand)	  
	  

Tekniske	  data:	  

-‐	   Varmeelement	  2500	  w	  230	  v	  (Kræver	  16A	  sikring)	  

-‐	   Brutto	  indhold	  kogekar:	  34	  liter	  

-‐	   Indhold	  sikar:	  26	  liter	  

NB:	  
-‐ Sæt	  aldrig	  låget	  fast,	  når	  du	  stiller	  termostaten	  på	  MAX.	  
-‐ Tilslut	  ikke	  strøm	  til	  BB30	  uden	  væske	  i	  kogekar	  
-‐ Når	  du	  opvarmet	  vand	  i	  kogekar,	  så	  er	  bryggeriet	  også	  varm	  udvendigt	  
-‐ Sæt	  ikke	  bryggeriet	  i	  vand	  –	  Det	  risikerer	  at	  ødelægge	  elektronikken	  
-‐ Vask	  ikke	  bryggeriet	  med	  klorholdige	  produkter.	  Klar	  kan	  reagerer	  med	  rustfrit	  stål,	  

og	  få	  det	  til	  at	  ruste.	  
-‐ Bryggeriet	  skal	  rengøres	  grundigt	  efter	  hver	  brygning.	  Brug	  kaustisk	  soda	  for	  at	  fjerne	  

evt.	  Fastbrændt	  urt	  i	  bunden.	  Det	  er	  lettest	  at	  få	  af	  lige	  efter	  brug.	  
	  

Før	  brug	  anbefaler	  vi	  at	  læse	  denne	  gratis	  begynderbog	  om	  ølbrygning	  www.bryggerbog.dk	  -‐	  Der	  
bliver	  du	  blandt	  andet	  vejledt	  omkring	  rengøring,	  der	  er	  nøglen	  til	  succes	  ved	  ølbrygning.	  

	  

	  

	  

	  



Brygning	  med	  Beer	  Brew	  30	  

Sæt	  sikar	  op	  i	  kogekar	  og	  fyld	  op	  med	  vand,	  til	  det	  er	  ¾	  fyldt.	  Sæt	  på	  fuldvarme	  og	  termostaten	  på	  
cirka	  5	  grader	  over	  ønsket	  mæsketemperatur.	  Ved	  et-‐trins	  mæskning	  skal	  temperaturen	  i	  mæsken	  
være	  62-‐69	  grader.	  Ved	  to-‐trins	  mæskning	  begyndes	  på	  50-‐55	  grader.	  Check	  med	  et	  eksternt	  
termometer.	  

	  	  	  	  	  	   	  	   	   	  
	  
Hæld	  malten	  op	  i	  sikar,	  når	  den	  ønskede	  temperatur	  er	  opnået.	  Fyld	  en	  lille	  gryde	  med	  væske	  fra	  
tappehanen,	  og	  hæld	  dette	  oven	  i	  malten.	  Vandet	  udenfor	  sikaret,	  skal	  stå	  næsten	  lige	  så	  højt	  som	  
sikaret.	  Rør	  i	  mæsken	  (kornet)	  hvis	  muligt,	  for	  at	  få	  alle	  klumperne	  væk.	  

	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	  
	  
Tap	  af	  tappehanen	  og	  hæld	  det	  over	  mæsken	  igen	  og	  igen	  i	  cirka	  10	  min.	  Hvis	  du	  ønsker	  flere	  
temperaturtrin,	  skruer	  du	  om	  på	  termostaten	  	  til	  den	  ønskede	  temperatur,	  og	  forsætter	  med	  at	  
cirkulere.	  Til	  dette	  formål	  kan	  du	  også	  anvende	  en	  cirkulationspumpe.	  	  

Husk	  at	  sætte	  bryggeriet	  på	  lav	  varmeeffekt,	  så	  risikoen	  for	  at	  urten	  brænder	  fast	  i	  bunden	  mindskes.	  
Kontroller	  med	  et	  ekstern	  termometer	  at	  temperaturen	  er	  rigtig	  i	  bryggeriet.	  Når	  du	  har	  den	  rigtige	  
temperatur,	  så	  luk	  låget	  på,	  og	  lad	  det	  stå	  60	  minutter.	  	  

Sæt	  så	  termostaten	  på	  80	  grader	  og	  vent	  i	  5	  min.	  Forsæt	  med	  at	  recirkulere	  urten	  i	  cirka	  80.	  Husk	  at	  
bruge	  en	  gryde	  til	  at	  tappe	  væske	  ud	  af	  tappehanen,	  og	  hæld	  det	  over	  malten.	  Igen	  kan	  du	  alternativt	  

bruge	  en	  pumpe	  til	  det. 	  	   	   	  
	  
Løft	  så	  op	  i	  sikaret,	  og	  lad	  det	  rende	  af	  i	  5	  minutter.	  Hæld	  så	  7-‐15	  liter	  varmt	  vand	  (cirka	  80	  grader)	  



over.	  Du	  skal	  hælde	  så	  meget	  på,	  at	  bryggeriet	  bliver	  næsten	  fyldt	  igen.	  (Til	  lidt	  under	  maks	  mærket)

	   	  

Sæt	  termostaten	  på	  maks.	  Tag	  sikaret	  væk,	  når	  det	  er	  næsten	  færdig	  med	  at	  dryppe.	  Tilsæt	  
bitterhumlen	  når	  det	  begynder	  at	  koge,	  og	  de	  andre	  humleposer	  efter	  tidangivelsen	  i	  opskriften.	  
Pas	  	  meget	  på	  at	  det	  ikke	  koger	  over.	  Kan	  du	  se	  det	  er	  tæt	  på,	  så	  skru	  ned	  på	  varmen,	  og	  lad	  det	  koge	  
videre.	  

	   	  
	  
Lad	  køleren	  koge	  med	  de	  sidste	  5	  minutter	  af	  kogetiden	  for	  at	  fjerne	  baktier	  på	  den.	  Når	  kogningen	  
er	  færdig,	  sluk	  for	  bryggeriet	  og	  sæt	  gang	  i	  kølingen.	  Når	  urten	  kommer	  ned	  under	  30	  grader,	  tap	  
urten	  over	  i	  en	  rengjort	  gærspand,	  tilsæt	  gær	  og	  lad	  det	  gære	  færdigt.	  

	  	  	  	  	   	  

	  
	  

Når	  øllet	  er	  færdiggæret	  (Mere	  end	  5	  min	  mellem	  hver	  blob	  i	  gærrøret),	  stik	  det	  over	  på	  en	  ny	  
gærspand.	  Tilsæt	  5-‐6	  gram	  sukker	  pr.	  liter	  øl	  (Kog	  i	  lidt	  vand)	  og	  hæld	  øllet	  på	  flasker.	  
Lad	  flaskerne	  stå	  med	  rumtemperatur	  i	  2	  uger,	  inden	  du	  sætter	  det	  køligt.	  Efter	  modning	  4-‐6	  uger	  er	  
øllet	  klar	  til	  at	  nydes.	  	  



	  

Husk:	  

Efter	  du	  er	  færdig	  med	  udstyret,	  så	  rengør	  det.	  Vær	  sikker	  på,	  at	  der	  ikke	  sidder	  fastbrændt	  urt	  på	  
bunden	  af	  bryggeriet.	  Sørg	  for	  det	  er	  HELT	  rent	  inden	  du	  brygger	  igen.	  

	  


