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Hösten 2008:

Dags för bryggning
inom projektet

”Ropen skalla – humle åt alla”
”The Swedish Hop Flower Power Project”
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i media
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ARKIV

Nu är det dags att anmäla sig för att delta i humleprojektet. De som deltar aktivt i projektet kommer att få en
till den stora humlemiddagen!

Svenska Hembryggareföreningen deltar i ett projekt för att utvärdera egenskaperna hos svensk brukshumle.
från hela landet från gamla humleodlingar som funnits dokumenterade på kartor från 1600-talet! Nu behöve
fantastiskt duktiga hembryggare. Tanken är att hembryggarna skall hjälpa till genom att brygga testöl med o
med projektet är ju att utvärdera ca 60 humlesorter som nu finns i genbanken i Julita, att prova och dokumen
bryggegenskaper, doft och smakprofil.
Genomförande
Alla deltagare brygger 25 liter enl följande:
Infusionsmäskning en timme vid 66°C.
Endast pilsnermalt. OG 1045.
Bitterhumle: Northern Brewer 60 min 15 IBU.
Smakhumle: Julitahumle 10 min 50 g (2 g/l).
Aromhumle: Julitahumle 3 min 50 g (2 g/l).
Inget klarningsmedel! Vi vill dokumentera även humlets påverkan på klarningen.
OK med syra/mjölksyra för pH-justering i lakningen.
Jäst: Safale US-05.
Buteljering senast 3 v efter bryggning.
Det är viktigt att följa receptet, så att brygderna blir så lika som möjligt.

I skrivande stund arbetar vi med att försöka få fram några sponsorer till projektet, malt och middag – få se h
Annars får ni införskaffa råvarorna till bryggningen på egen hand, t ex via Humlegården. Du brygger inom t
bryggningen sker inom dessa datum är viktigt för att brygderna ska vara så jämngamla som möjligt vid bedö
ölet är buteljerat lämnar du tre st flaskor (svenska 33-cl returglas) till bedömning. Tider och platser för inläm

Anmäl dig med namn, postadress, tel nr samt om du vill delta genom att göra en eller flera brygder. Har du t
intresse att delta i projektet? Hör av dig igen i alla fall och ange hur många brygder du vill göra.
Om du har frågor – hör av dig till oss!
Humliga hälsningar
Else-Marie, Berith & Jessica

PS: Projektet sponsras hittills av: Svenska Hembryggareföreningen (jäst + lunch åt öldomarna),
humle) och Nils Oscar Company AB (malt).
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