
BREWFERM-olutuutteiden käyttöohje 
 
 
Kotioluen valmistustapa Brewferm -olutuutteista on muuten sama kaikille laaduille, mutta sokeri- ja vesimäärä vaihtelee oluttyypistä 
riippuen. Taulukossa olevat suositusmäärät ovat alkuperäisen reseptin mukaisia ja joissakin olutlaaduissa on mahdollisuus tehdä 
oluesta myös täyteläisempi versio. Eli katso sokeri- ja vesimäärät taulukosta. 
 
Varmista, että kaikki valmistukseen käytettävät välineet ovat ehdottoman puhtaita (desinfioituja). 
 
Laita tölkki kuumaan veteen n. 15 minuutiksi, jotta olutuute notkistuisi. 
 
Kaada olutuute, sokeri "1" (katso määrä taulukosta) ja 2 litraa kuumaa vettä käymisastiaan. Huuhtele vielä uutepurkki litralla 
kuumaa vettä ja kaada huuhteluvesi käymisastiaan. 
Sekoita hyvin. 
Lisää n. 20ºC vettä (katso määrä taulukosta) astiaan. 
Laita hiiva juomalasilliseen 25ºC vettä  n. 10 minuutiksi  
ja kaada astiaan. 
 
Aseta astia vedottomaan tasalämpöiseen (22-25º C) paikkaan ja laita vesilukollinen kansi paikoilleen. Käymisaika on n. 10 päivää. 
 
Olut on käynyt valmiiksi kun ominaispaino on taulukon mukainen. Tarkista ominaispainomittarilla. Lappoa olut toiseen astiaan, jotta 
pohjasakka jää käymisastian pohjalle. Sulata taulukossa annettu sokeri "2" 2 dl:aan lämmintä vettä ja kaada se astiaan samalla 
sekoittaen.  
Tämän jälkeen pullota olut tai lappoa se paineastiaan (HUOM! Vähemmän jälkikäymissokeria!).  
Sulje pullot kruunukorkeilla. 
Säilytä olut ensin huoneenlämmössä ainakin 5 päivää (miel. 14 pv) ja siirrä se sitten viileään kypsymään. 
 
Brewferm-oluet ovat aromaattisia ja voimakkaita oluita, joten jotta aromi tulisi esiin on suositeltava varastointiaika 6-8 viikkoa.  
Brewferm-oluita voi varastoida pitkiäkin aikoja riippuen siitä kuinka vahvaa olut on.  

 
 
Sokeri- ja vesimäärät: 
 

Oluttyyppi /litramäärä Sokeri                                                         
"1" 

Vesimäärä Käynyt 
loppuun 
(ominaisp.) 

Sokeri 
"2" 

Abbey beer, luostari       9 L 
Christmas beer               7 L 

  500 g 
- 

  5 litraa 
  3 litraa 

1.010 (+10) 
1.010 (+10) 

  65 g 
  50 g 

Ambiorix                       15 L 
Wheat beer, vehnä       15 L 

1075 g 
  750 g 

11 litraa 
11 litraa 

1.010 (+10) 
1.010 (+10) 

105 g 
105 g 

Grand cru                       9 L 
Gallia                             12 L                    

  500 g 
  500 g 

  5 litraa 
  8 litraa 

1.010 (+10) 
1.010 (+10) 

  65 g 
  85 g 

Old brown                     12 L 
Kriek, kirsikka               12 L 
Framboise, Vadelma    12 L  
Gold                              12 L 

  830 g 
  500 g 
  500 g 
  500 g 

  8 litraa 
  8 litraa 
  8 litraa 
  8 litraa 

1.010 (+10) 
1.010 (+10) 
1.010 (+10) 
1.010 (+10) 

  85 g 
  85 g 
  85 g 
  85 g 

Diabolo                           9 L 
                              tai   15 L 

  500 g 
  750 g 

  5 litraa 
11 litraa 

1.010 (+10) 
1.007 (+7) 

  65 g 
105 g 

Triple                              9 L 
IPA                                12 L 

  500 g 
  600 g 

  5 litraa 
  8 litraa 

1.010 (+10) 
1.010 (+10) 

  65 g 
  85 g 

Pilsner                          12 L 
                              tai   20 L 
Golden Summer           15 L 
Oranje Bock                 12 L 

- 
1000 g 
  750 g 
  500 G 

  8 litraa 
16 litraa 
11 litraa 
  8 litraa 

1.010 (+10) 
1.010 (+10) 
1.010 (+10) 
1.010 (+10) 

  85 g 
140 g 
105 g 
  85 g 

 
 
 
Koko vesimäärä = 2 litraa kuumaa vettä + taulukossa mainittu määrä 
Sokeri ”1” lisätään käymään laitettaessa 
Sokeri ”2” lisätään pullotettaessa (= jälkikäymissokeri) 
 
Oluttynnyreitä tai kegejä käytettäessä jälkikäymissokeria lisätään vain 4 grammaa/litra 
 
Suositus (ei pakollista): Kun olut on käynyt 8-10 päivää, siirrä se toiseen astiaan ja anna käymisen jatkua 1-2 viikkoa ennen 
jälkikäymissokerin lisäystä ja pullotusta, niin saat oluesta kirkkaampaa. 
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