Bier en kleur
Inleiding
Hoewel het bij bier vooral om de geur en smaak gaat speelt kleur ook een rol bij de
beoordeling van bier.
Bierkleur ontstaat in hoofdzaak door door een chemische reactie tussen suikers en
aminozuren in de mout (Maillard reactie) waarbij melanoidinen ontstaan [4].
Onderstaand plaatje laat het principe van de reactie zien.

Een tweede reactie die vooral bij donkere gebrande mouten plaatsvindt is de reactie
waarbij suikers ontleden door verhitting (caramelisatie). Het gaat hier om een serie
reacties [4] Maillard reactie en caramelisatie vormen verschillende kleurstoffen
waardoor twee even donkere bieren (gelijke EBC waarde) toch een verschillende
kleurtint kunnen hebben. (Dit heeft te maken met de eenzijdige definitie van de EBC
waarde bij slechts een kleur licht, zie het kopje EBC schaal in detail).
De kleurstoffen komen tijdens het maischen in het beslag terecht. Tijdens het koken
wordt de kleur donkerder, door vorming van extra kleurstof onder invloed van
warmte. (nog afgezien van aanbranden van het beslag) Tijdens de gisting wordt de
kleur weer lichter door opname van kleurstof door de gist en neerslag via diverse
reacties in de gistende wort.
Bij al deze processen treedt veel variatie op, vooral voor lichte bieren, omdat de
kleurverandering door externe omstandigheden daar relatief veel invloed heeft.
De amateur brouwer brouwt vaak verschillende bieren en wil daarom weten wat voor
kleurtint zijn bier ongeveer krijgt als hij een bepaald recept gebruikt zonder dit eerst
aan aantal keren te moeten brouwen en bijsturen. Dit artikel zal hier een antwoord op
geven. Als je zelf de kleur van je bier wilt meten dan zijn hier ook diverse
mogelijkheden voor.

Indeling van bier in kleurgebieden
Als we bier proberen in te delen in soorten dan heeft een biersoort meestal ook een
kleurtint die binnen bepaalde grenzen ligt. Deze kleurtint wordt vaak dmv een
kleuromschrijving gegeven die varieert van lichtblond tot zwart of via een getal,
meestal d.m.v. de EBC waarde.

Bieren worden in de literatuur vaak beschreven met een kleuromschrijving of met
een EBC waarde. De visuele kleur van een bier wordt mede bepaald door de diameter
van het bierglas. Dit geeft al aan dat het omschrijven van bierkleuren niet meer dan
een globale indikatie geeft. Toch is het raadzaam dat iedereen hiervoor de zelfde
termen gebruikt. In het LABO (Landelijk Amateur Bierbrouwers Overleg), een
overkoepelend orgaan van de belangrijkste biergilden, wordt een lijstje gehanteerd dat
kleuromschrijvingen koppelt aan EBC waarden, hoewel de EBC schaal slechts geldig
is tussen 2 EBC en 27 EBC. De reden hiervan komt verderop aan bod.
Kleur
Bleek
Blond/geel
Goud
Amber
Koper
Donker koper/bruin
Zeer donker bruin
(doorschijnend)
Zwart (niet doorschijnend)

EBC waarde
6-9
9-12
12-20
20-30
30-45
45-75
75-120

Voorbeeld
Pils
Kolsch
Tripel
Meibock
Pale Ale
Dubbel
Scotch Ale

>120

Stout, Porter

Bij amateur wedstrijden wordt gekeurd volgens lichte en donkere klassen. De grens
hiervoor ligt bij 30EBC. Om een indruk te krijgen welke kleur dit is kun je een flesje
grolsch Amber kopen (32EBC) of een flesje de Konink (25EBC).

De EBC schaal in detail
Gekleurde glaasjes
Soms wordt gebruik gemaakt van standaard gekleurde glaasjes die vergeleken worden
met een buisje met bier. Dit buisje heeft een gestandaardiseerde diameter van meestal
1cm. Via deze vergelijking kan een indicatie van de EBC waarde verkregen worden.
Absorptie spectroscopie
Een methode welke direkt gerelateerd is aan de EBC definitie maakt gebruik van
absorptie spectroscopie. Deze methode maakt gebruik van de absorptie van licht met
een specifieke golflengte. (z.g.n. monochromatisch licht)
Om deze meetmethode te kunnen begrijpen is het nodig om te weten dat zichtbaar
licht bestaat uit elektromagnetische straling. Deze straling plant zich voort dmv
golven. Net zoals golven in het water een golflengte hebben (de afstand tussen 2
golftoppen ) en een voortplantingssnelheid heeft ook licht een golflengte en een
voortplantingssnelheid. De golflengte van zichtbaar licht varieert tussen 380 nm en
780 nm (1000 nm is 1 duizendste mm) en plant zich voort met de lichtsnelheid
(300.000 km/s in vacuum).
Wij kunnen deze golflengten van licht onderscheiden doordat de hersenen deze
interpreteren in de vorm van kleuren. Het menselijk oog heeft 3 soorten
kleurgevoelige cellen die als ze afzonderlijk geprikkelt zouden worden de sensatie
geven van Rood, groen of blauw. De ‘rode’ cellen zijn voornamelijk gevoelig voor
golflengten van 500-700nm en nog een beetje voor golflengten tussen 400-500nm .

De ‘groene’ cellen voor golflengten tussen 450 en 650 nm en de ‘blauwe’ cellen
tussen 380-550nm.
Licht met een bepaalde golflengte prikkelt de 3 soorten cellen dus in een specifieke
verhouding. De hersenen nemen dit waar als een mengkleur. Als de intensiteit
verhoogd wordt blijft de kleur min of meer hetzelfde maar wordt feller. Licht waarin
alle zichtbare golflengten voorkomen met een min of meer gelijke intensiteit wordt
gezien als wit.
Onderstaand plaatje geeft de kleur aan van monochromatisch licht bij een bepaalde
golflengte.

Dit zijn de zogenaamde kleuren van de regenboog. Je kunt ze ook zien door naar de
spiegelende kant van en een CD te kijken als erboven een puntvormige witte lichtbron
aanwezig is. Een CD heeft door de dunne muzieksporen namelijk de eigenschap om
licht niet alleen te spiegelen maar ook af te buigen in een richting die voor elke
golflengte verschillend is. (tralie)
Principewerking elektronische EBC meter
De EBC waarde van bier wordt volgens deze methode gemeten met een
spectrofotometer, zie onderstaande figuur.

Dit is een apparaat dat licht van een zeer smalle band rond 1 golflengte door een cuvet
(vierkant buisje, met specifieke dikte van de vloeistoflaag) met bier stuurt (bij een
EBC meting is dit blauw licht met een golflengte van 430nm ). Meestal kan de

golflengte ingesteld worden. Een elektronische sensor meet dan de verhouding van
het licht dat door het bier heen komt en de hoeveelheid invallend licht. (met een buisje
water ipv bier is deze verhouding gelijk aan 1. Deze verhouding, de transmissie
genaamd is een maat voor de EBC waarde. Ook moet de diameter van het buisje
meegenomen worden in de berekening. Aan deze metingen liggen twee wetten ten
grondslag:
Wet van Lambert:
Het percentage doorgelaten licht tov het invallende licht is onafhankelijk van de
intensiteit van het invallende licht, bv: voor pils van 7 EBC wordt bij een diameter
van 1cm bier 52% van het invallende licht met een golflengte van 430nm doorgelaten,
ongeacht de intensiteit van het licht.
Wet van Beer:
De lichtabsorptie is evenredig met het aantal lichtbsorberende deeltjes in de lichtweg.
Dit betekent bv als ik een bier verdun tot de dubbele hoeveelheid en dit bier in een
glas doe met de dubbele diameter, dan neem ik dezelfde kleurtint waar omdat
evenveel licht geabsorbeerd is. (indien ik het tegen een lichte achtergrond bekijk)
De wet van Beer geeft daarom direkt een verklaring waarom de visuele kleur van een
bier mede bepaalt door de diameter van het bierglas. Als we een bier van 7EBC in een
glas van 9 cm diameter naast een bier zetten van 14EBC in een glas van 4.5 cm
diameter dan zal de kleurtint er exact het zelfde uitzien. Als we een denkbeeldig dun
buisje denken in het glas dat loopt van de ene kant van het glas naar de andere kant,
dan is het aantal lichtabsorberende deeltjes in het buisje in beide gevallen namelijk
hetzelfde want in het bier van 14 EBC zitten er per volume 2x zoveel in maar door de
halve glasdiameter is het totale aantal deeltjes in het korte buisje toch gelijk.

Het begrip transmissie en optische dichtheid
De transmissie bij een bepaalde golflengte licht en dikte van de bierlaag is
gedefinieerd als het percentage licht dat doorgelaten wordt. De optische dichtheid is

gedefinieerd als “min de 10e logaritme van de transmissie”. Simpel gezegd betekent
dit dat bij transmissie van 1 (al het licht doorgelaten) de optische dichtheid 0 is. Als
bv 1% van het licht doorgelaten wordt (transmissie 0.01=10-2) dan is de optische
dichtheid 2 enz.
Uit de definitie van optische dichtheid volgt direkt dat de optische dichtheid van 2
laagjes bier opgeteld mag worden. bv 2 laagjes met optische dichtheid 2 (transmissie
0.01=10-2) levert optische dichtheid 4. ( transmissie 0.0001=10-4)
Invloed glasdiameter

In bovenstaand grafiekje is de transmissie aangegeven voor een pils met kleur 7 EBC
bij golflengtes van 430, 530 en 650nm, steeds nadat het licht 1cm verder door het bier
doorgedrongen is. Hier is duidelijk te zien dat vooral het blauwe licht al zeer snel
vrijwel niet meer aanwezig is. (Bij een glas met een diameter van 6 cm is er nog maar
1.5% van het blauwe licht over na een weg van 6 cm door het bier afgelegd te hebben.
De EBC definitie
De definitie van de EBC waarde is gebaseerd op de optische dichtheid van het bier bij
een golflengte van 430 nm. (blauw licht) Er is gecorrigeerd voor de dikte van de laag
bier, omdat de EBC waarde geldt voor een bepaald bier en niet afhankelijk mag zijn
van het glas waar het inzit. Verder is er de mogelijkheid ingebouwd om de EBC
waarde te meten aan een verdund bier. Dit is nodig voor donkerder bieren dan 27
EBC omdat voor die bieren anders de meting te onnauwkeurig wordt, vanwege het
feit dat er dan praktisch geen licht van 430nm meer doorgelaten wordt.
De EBC definitie is nu alsvolgt:

Kleur in EBC = OD430 x F x 25 x 10/L
OD430 = optische dichtheid bij een golflengte van 430 nm (blauw)
EBC bepaling gemeten vloeistof geldig tussen 2-27 EBC. Voor Bieren boven 27 EBC
moet het bier dus verdund worden alvorens te kunnen meten.
F = verdunningsfaktor tov het oorspronkelijke bier
L =lengte (mm) van de lichtweg door het bier
25 = afgesproken vermenigvuldigingsfactor
Opm: het bier moet helder zijn bij het meten ivm voorkomen van evt verstrooing.

Er is direkt te zien dat L bekend moet zijn. Er wordt meestal gemeten in een 10mm
cuvet.
F=1 betekent onverdund bier. F=2 betekent bier verdund tot 2x het oorspronkelijke
volume etc.
Het bier moet helder zijn als de EBC waarde gemeten wordt. Het zal duidelijk zijn dat
de uitlezing bij een onhelder bier een te hoge EBC waarde geeft omdat er meer licht
wordt tegengehouden.
De reden dat men voor 430 nm (blauw) gekozen heeft is waarschijnlijk als volgt:
-Vooral voor pils is de kleur belangrijk, omdat deze niet te donker mag zijn. Daarom
is het vooral voor pils van belang om zo nauwkeurig mogelijk de kleur uit te kunnen
drukken in een getal.
-De lichtgele kleur van pils wordt veroorzaakt doordat de kleurstof in bier licht met
korte golflengten (blauw licht) veel sterker filtert dan licht van langere golflengten.
(groen, Rood). Dit betekent dat voor een licht bier als pils, voornamelijk blauw licht
weggefilterd wordt, waardoor rood en groen overblijft. (samen levert dit geel).
-Verder wordt de EBC waarde meestal gemeten in een 10 mm cuvet. Bij 430 nm
wordt voor een Pils van 7 EBC 52% van het licht doorgelaten. Men kan aantonen dat
een meting van de optische dichtheid het nauwkeurigst is, als rond de 50% van het
licht doorgelaten wordt.

Nauwkeurigheid van de kleurbepaling voor donkere bieren.
Gezien bovenstaande inzichten heb ik mij afgevraagd in hoeverre de EBC definitie
geschikt is om de kleur van een donkerder bier te beschrijven. Immers, voor een bier
met een kleur boven 7 EBC in een normaal glas wordt er vrijwel geen licht van 430
nm meer doorgelaten, zodat dit licht ook geen invloed meer uit kan oefenen op de
kleur van het bier. De kleur van het bier wordt dan voornamelijk bepaald door de
filtering van het licht met grotere golflengte. (groen, rood). Men gaat er dus blijkbaar
van uit dat er een vast verband bestaat tussen de transmissie bij 430 nm en andere
golflengten, zodat de EBC definitie toch een juist beeld geeft van de kleur terwijl de
kleur waarbij gemeten wordt onvoldoende meer voorkomt in het bier.

Absorptiespectrum van bier
De EBC waarde van een bier wordt volgens de definitie dus bepaald bij slechts 1
golflengte in blauw licht. Het menselijk oog kijkt natuurlijk niet bij 1 golflengte, maar
ziet het hele spectrum. Als we de filtermeting uitvoeren bij verschillende golflengten
dan zal blijken dat de korte golflengten (blauw) sterker geabsorbeerd worden dan de
langere golflengten (groen en rood). Dit is ook direkt de reden waarom pils er geel
uitziet.
Als we in een grafiek horizontaal de golflengte uitzetten en vertikaal de absorptie van
licht bij die golflengte dan ontstaat een transmissiecurve die in principe alles zegt over
de kleur van het bier, maar ook over de karakteristieke kleureigenschappen van de
kleurstoffen in het bier, omdat door verdunnen of concentreren in principe elke
kleurtint bier gemaakt kan worden en ook berekend. Hieronder is zo’n curve gegeven
voor pils. (Deze curve is opgemeten in een universiteitslab door mij samen met ons
oud bestuurslid Guido Jenniskens)
Dit grafiekje is als basis genomen voor een berekening van de transmissie bij een bier
met dezelfde kleurstof, maar met andere EBC waarde en in een glas met diameter veel
groter dan 1 cm. In onderstaand grafiekje voor een glasdiameter van 6 cm en een EBC
waarde van resp 2,3.5,7,14, 28, 64 en 128 EBC

Wat in dit grafiekje duidelijk te zien is is dat goudkleurig bier van 14 EBC (groene
lijn ) vrijwel geen blauw licht (380-470nm) meer doorlaat. Een koperkleurig bier van
64 EBC (bruine lijn ) laat vrijwel alleen nog een beetje oranje en rood licht door
(600nm of meer).
Als we nu een pils nemen van 7 EBC en we vergelijken dat met een 10x verdund bier
van 70 EBC dan heeft dat verdunde bier volgens de definitie de zelfde EBC waarde.
Als we deze twee bieren in 2 identieke glazen naast elkaar zetten dan is de vraag of de
kleurtint die we met de ogen waarnemen inderdaad het zelfde is. Uit metingen en
vergelijkingen die ik gedaan heb aan lichte en donkere bieren blijkt dat dit niet het
geval hoeft te zijn. Hiervoor wil ik onderstaande grafiekjes laten zien van metingen
die ik ooit gedaan heb samen met Guido Jenniskens.

Bovenstaand grafiekje geeft de optische dichtheid van 5 bieren (Pils,Palm,De
Koinck en Guinness.) bij verschillende golflengten (380,430,530,680nm) gemeten in
een 10 mm cuvet.

We kunnen nu, gebruik makend van de wetten van Lambert/Beer deze grafieken
zodanig aanpassen dat de bieren allen dezelfde EBC waarde hebben door in gedachten
het bier te verdunnen/ concentreren. Hieronder staat het resultaat.

optische dichtheid van 5 bieren bij verschillende golflengten, verrekend naar de zelfde
EBC waarde.

zelfde, maar ingezoomd rond 530nm (groen)

zelfde, maar ingezoomd rond 630nm (Rood)
Blijkbaar is de kleurabsorptie van kleurstof in donkere mouten niet helemaal dezelfde
als in lichte mouten en levert dus een iets ander absorptiespectrum op voor langere
golflengten dan blauw. Hoe donkerder de gebruikte mout, hoe groter dit verschil
wordt. Een mogelijke verklaring kan ook zijn, dat caramelisatie van suiker of maillard
reactie verschillende spectra opleveren mbt optische dichtheid. De verhouding van
deze 2 soortenkleurstof zal per moutsoort anders zijn. Daarom zal de kleurtint toch
iets kunnen verschillen ook al is de EBC waarde van de twee vloeistoffen de zelfde.
(Dit geld in extreme mate voor vruchtenbieren waar bv krieken in verwerkt zijn)
Uit deze grafiekjes kunnen de volgende conclusies getrokken worden:
 Middelmatig donkere bieren kunnen kleurtint geven die ca 20% varieert bij
gelijke EBC waarde.
 Donkere bieren kunnen kleurtint geven die ca 100% varieert bij gelijke EBC
waarde.
 Een betere kleurdefinitie lijkt daarom zinvol voor donkere bieren , bv
donkerder bieren meten bij grotere golflengte. Pils, 7EBC 430 nm blauw
Grolsch Amber, 32 EBC 530nm, groen Guinness 150EBC, 650 nm, rood

Hiervoor zou dan bv binnen het LABO een gestandaardiseerde methode voor
vastgelegd moeten worden. Bij welke golflengte het best gemeten kan worden zou bv
vastgesteld kunnen worden door voor 2 uiterste bieren bv Guinness en Palm
verdunningen te maken met op het oog gelijke kleurtint rond 15 EBC, 30 EBC etc en
dan van deze verdunningen het transmissiespectrum te bepalen. De beste golflengte
om te meten bij een bepaalde kleurtint is die golflengte waar beide spectra elkaar
snijden. Leuke bezigheid voor de technische commissie ?? Of toch maar niet doen.
Waarschijnlijk zal de conclusie zijn dat je het beste de kleur kunt definieren bij die
golflengte waarbij het bier in een glas met een diameter van 6 a 9 cm ca 50% van het
licht doorlaat. Dus bv pils meten bij 470 nm, amber kleurig bier meten bij 530 nm
en koperkleurig tot zeer donker bier meten bij 600 nm. Je zou dan dezelfde EBC
formule kunnen gebruiken, maar met een andere vermenigvuldigingsfactor,
overeenkomend met het transmissiespectrum van pils, zodat voor donker bier met
‘pilskleurstof’ De EBC waarde gelijk is aan de oorspronkelijke EBC waarde bij 430
nm.

Conclusies tot nu toe:
-Bier verdunnen tot een K x groter volume levert een K x kleinere EBC waarde op.
-De EBCkleur van een onbekend bier is dus altijd te bepalen uit vergelijking met een
bekend bier door verdunnen van het bekende bier (als dit het donkerste is) of het te
meten bier (als dat het donkerste is)
-De vergelijking mag alleen gedaan worden in twee identieke glazen die liefst ook
gevuld moeten worden tot de zelfde hoogte.
-Hoewel de EBC waarde voor 2 bieren gelijk kan zijn kan de waargenomen kleurtint
van het bier toch behoorlijk verschillen. Hoe donkerder het bier hoe meer onderlinge
verschillen te verwachten zijn.

Mouten en de invloed op de bierkleur.
Het zal duidelijk zijn dat de gebruikte moutsoorten voor een belangrijk deel de kleur
van het te maken bier zullen bepalen. De kleur van mout wordt evanals van bier
aangegeven door de EBC waarde.
Deze EBC waarde wordt bepaalt in de mouterij. Hiertoe wordt een beslag gemaakt
volgens gestandaardiseerde omstandigheden, de zogenaamde ‘Congress mash’ [2].
Hiertoe wordt 50g grof gemalen mout (25% meel) gemaischt in een beker met 200 ml
gedestileerd water en daarnaast 50g fijn gemalen mout (90% meel) in een andere
beker met 200 ml gedestileerd water gedurende 30 minuten bij 45-46 0C (constant
roeren). Daarna wordt de temperatuur verhoogd naar 70 0C in 25 minuten
(10C/min.), er wordt 100ml water van 700C toegevoegd en de temperatuur wordt 1
uur gehandhaafd (constant roeren). Daarna wordt de zaak afgekoeld naar 20 0C en
de inhoud van de bekers wordt aangevuld tot 450 gram met gedestileerd water. De
totale inhoud wordt nu gefilterd door filterpapier en de eerste 100ml wordt
teruggegooid. Er wordt gefilterd tot het filter droog valt. De kleur van het filtraat dat
nu ontstaan is is de zogenaamde wort kleur en dit is de kleur die wij kennen als EBC
waarde van de mout. Het filtraat wordt tevens gebruikt om de eigenschappen van de
mout te bepalen. Dit is oa het extractgehalte. Voor donkere mout die geen enzymen
meer bevat is bovenstaande methode niet zinvol. Om de Wortkleur van deze mout te

kunnen bepalen wordt de mout gemengd met mout die wel enzymen bevat en er vindt
dan achteraf een verrekening plaats om alleen de kleur van de kleur mout over te
houden.
De EBC waarden van diverse mouten is in onderstaande tabel weergegeven. De
exacte waarde kan varieren en moet bij de geleverde mout opgegeven worden.
Pilsmout
2.5-3.5 EBC
Munich mout
15-25 EBC
Tarwemout
3-4 EBC
Amber mout
50 EBC
Donkere cara mout
50-150 EBC
Black mout
1000-2500 EBC

Invloed van de brouwstappen op de kleur
Tijdens het brouwen gaat de kleur van het beslag veranderen en ook tijdens het koken
en de gisting treden veranderingen op. Hierdoor is de uiteindelijke bierkleur voor een
behoorlijk gedeelte afhankelijk van deze stappen. De belangrijkste invloeden zijn
hieronder weergegeven:
Schroten: fijn of grof
Als er fijn geschroot wordt zal er een groter gedeelte van de mout beschikbaar komen
om omgezet te worden in suiker. Ook meer kleurstof zal in oplossing komen. Echter
te fijn malen betekent onherroepelijk vastlopen van het filterbed bij het spoelen, dus
heeft dit weinig zin. Te grof malen zal tot gevolg hebben dat er minder kleurstof in
het beslag komt en tevens het maischrendement lager uitvalt dan normaal. Ook dit
heeft dus weinig zin.
Maischen:
Tijdens het maischen moet de inwerking van zuurstof zoveel mogelijk vermeden
worden vanwege de negatieve invloed op smaak en smaakstabiliteit. Zuurstof zorgt
verder voor een donkerder bier [2,3] Dit kan oplopen tot ca 2EBC voor licht bier.
(Uit het verleden heb ik ervaring met beslag dat 1 hele nacht heeft gestaan bij 72 0C.
Dit bevordert de oxidatie. De volgende morgen was het zichtbaar donkerder.)
Verder betekent afwijking naar boven van de optimale pH van 5.2 ook een donkerder
bierkleur en negatieve effecten op o.a. de eiwit uitvlokking bij het koken. De optimale
pH is indien niet aanwezig te bereiken door aanzuring van het beslag [3] of door
brouwzouten toe te voegen.
Aanbranden is ook een belangrijke reden waarom bier donker kan kleuren. Zorg er
dus voor dat goed geroerd wordt tijdens de momenten dat de verwarming aan staat.
Koken
Tijdens het koken treedt caramelisatie op, waardoor kleurverhoging optreedt. Vooral
als er veel warmte vrijkomt op een klein oppervlak (dunne bodem, elektrische
verwarmingsspiraal is de kans op aanbranden groot.

Gisting
Tijdens de gisting wordt een gedeelte van de kleurstoffen opgenomen door de gist of
afgebroken. Daardoor wordt het bier weer iets lichter.
Om een idee te geven heb ik aan een bier tijdens het brouwen en na het gisten de kleur
gemeten.
Recept:
Ambermout (60EBC):
900gr
Munich mout (17EBC):
5500gr
Pilsmout:
5500gr
Hopgetal 35
Hoeveelheid bier:60L bierverlies 93% spoelrendement 93%, beginsg
1047 sg beslag na maischen 1060
Het beslag is gemaakt in een RVS pan met roerwerk.

Als alles verrekend wordt naar dezelfde sg van de vloeistof (1047) dan komt hier
hetvolgende uit:
Start maischen
12.5 EBC
0
Eind 52 stap
15.4 EBC
Eind 62 0 stap
15.5 EBC
0
Eind 72 stap
16.2 EBC
0
Eind 78 stap
21.8 EBC
Na koelen
36.1 EBC
Na hoofd gisting
28.9 EBC
Formule voor het bepalen van de bierkleur
Uitgaande van de definitie van de EBC waarde van mout en metingen aan bieren
gebrouwen in kleine hoeveelheden is het mogelijk om een indicatie te geven voor de
bierkleur. Vanwege de variaties die tijdens het brouwen op kunnen treden kan dit
nooit een erg nauwkeurige formule zijn maar als er niet echt iets grondig misgaat bij
het brouwen is ca 10 a 20% haalbaar. Een bier dat volgens de formule 15EBC wordt
kan dus best ergens tussen 12 en 18 EBC uitkomen.
De formule voor de bierkleur die ik ook praktisch in dezelfde vorm gebruik in het
programma ‘Bierpro’ ziet er alsvolgt uit:
Kleur in EBC = 8.75 x BV x SR /Bvol x som(EBCmout x Kt x moutgewicht)
Met:

(4)

-8.75= faktor die samenhangt met de definitie van de EBC waarde van mout en het
gedeelte van de mout dat versuikerd kan worden. (800g water+100g x 0.75
extraheerbaar)/moutgewicht =875g/100g=8.75
-BV= bierverliesrendement.
Dit rendement geeft aan hoeveel % van de wort er over blijft als bier. BV is in de
praktijk ca 90-95% en wordt bepaald door wort wat achterblijft in hop en eiwit/gist
afval etc. (ook gebruikt in ‘Bierpro’)
-SR= spoelrendement.
Dit rendement geeft aan hoe goed het maischen en spoelen verlopen is. Dit is
afhankelijk van de gebruikte maischmethode (decoctie levert hoger rendement dan
infusie en de het gebruikte filter bij het spoelen. Voor professionele brouwerijen is dit
rendement gesteld op 1 bij gebruik van decoctiemethode. Amateurs komen meestal
ongeveer op 0.85-0.95 bij infusie methode en 0.9-0.95 bij decoctiemethode. (ook
gebruikt in ‘Bierpro’)
Bvol = biervolume
EBCmout = EBC waarde (wortkleur) van de gebruikte mout
Kv= kleur verhogings faktor die afhankelijk is van de gebruikte moutsoort en de
invloed van koken en gisten weergeeft.

Moutgewicht = gewicht van de mout met EBC waarde EBCmout
De faktor Kv is afhankelijk van de gebruikte moutsoort en heb ik dmv metingen aan
zelfgebrouwen bieren vastgesteld. In de literatuur heb ik geen formules kunnen
vinden. Professionele brouwers hebben het voordeel dat ze vaak maar een of enkele
recepten hebben en die continu brouwen. Hierdoor kunnen ze dus veel beter bijsturen
bij te grote afwijkingen en zijn dit soort formules voor hen niet zo interessant.
Een grafiek waarbij Kv uitgezet is tegen de EBC waarde van de mout voor een serie
bieren die ik gebrouwen heb is hieronder weergegeven.
Met deze gegevens zijn we in staat om van elk recept de kleur van het bier te
voorspellen mits er geen grove dingen fout gaan zoals aanbranden.
Voorbeeld1:

Kolsch 20l bier
5000g pilsmout

kleur=8.75 x 0.9 x 0.9/20000 x(3 x 1.8 x 2500)=9.5 EBC
voorbeeld2:

Belgische Ale 20L bier
1800g pilsmout 3EBC
1800g munich 17EBC
300g amber 60EBC
kleur=8.75 x 0.93 x 0.93/20000 x (3 x 1.77 x 1800 + 17 x 1.47 x 1800 + 60 x 1.16 x
300)= 7.56/20000 x (9558+44982+20880)=29 EBC

Zelf meten van de EBC waarde
De EBC kleurwaarde van een bier kan zelf bepaald worden. Dit kan op verschillende
manieren. De voor amateurs meest voor de hand liggende manier is door het
vergelijken met commerciele bieren waarvan de kleur bekend is. Dit kan bv een
Grolsch Amber zijn (32EBC) of een flesje de Konink (25EBC).
Voorbeeld: 100ml de Konink in glas en 100ml te meten bier in ander identiek glas.
Het te meten bier (100ml) moet tot een totaal volume van 300 ml verdund worden om
de zelfde kleurtint te krijgen. (houdt wel steeds 100ml van het verdunde bier in het
glas om de zelfde vulhoogte te houden.) De kleur van het te meten bier is dan 25 x
300/100=75 EBC.
Voorbeeld2: idem, maar nu gebruiken we als referentiebier pils (7EBC). Het te meten
bier (100ml) moet verdund worden tot 250ml om de zelfde kleur te krijgen. De EBC
waarde van het te meten bier is nu 7 x 250/100=17.5EBC.
Opmerking: ivm de EBC definitie (nauwkeurigst voor lichte bieren) kan het beste de
manier van voorbeeld 2 aangehouden worden.
Een andere manier om de EBC waarde te meten is door een glas met bier te
vergelijken met een kleurenschijf via een pc beeldscherm. Ik heb hiervoor het
programma “EBCcomparator” geschreven dat via de homepage van triple-W
gedownload kan worden. omdat er verschil is in de kleuropbouw van diverse
beeldschermen is het ook mogelijk om het programma te calibreren. In Bierpro zit
deze module ook en is dan ook gekoppeld aan het te brouwen bier, zodat Bierpro
direkt uit het recept de kleurtint kan voorspellen.
Een derde mogelijkheid om de kleur te bepalen is via een zelf gebouwde
spectrofotometer. Deze is voor enkele tientjes te maken met een voor amateurs meer
dan voldoende nauwkeurigheid. Hiervoor is wel enige ervaring met elektronische
bouwpakketten nodig.
Er zijn 3 LEDS in verwerkt waardoor er rond 3 golflengtes in het rood,groen en
blauw gemeten kan worden. Leds hebben echter een smalle band van golflengten
rondom een typische golflengte. Het effect daarvan is dat het verband tussen de
gemeten optische dichtheid en de werkelijke optische dichtheid bij de typische
golflengte niet lineair is. Deze spectrofotometer moet daarom eerst gecalibreerd
worden via een verdunningsreeks van een donker bier. Dit valt echter buiten het
bestek van dit artikel. Voor details kunt u altijd bij Hans terecht. Als u alleen
geinteresseerd bent in het feit of het bier donker of lichter is dan 30 EBC dan kunt u
toe met alleen een spectroforometer met een groene LED. U meet dan de transmissie
van een referentiebier van 30 EBC, bv Grolsch amber (32 EBC) verdund tot 1.06 x
het oorspronkelijke volume. (levert vloeistof van 30 EBC) ,en u bewaart de gemeten
transmissie. Voor het te meten bier hoeft u dan alleen nog te meten of de transmissie
groter of kleiner is dan van deze referentievloeistof.
Hans Halberstadt.
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