Beste vriend amateur - brouwer,
Het is weer tijd geworden om onze jaarlijkse mout, gist en hop aankoop te organiseren.
Net zoals andere jaren kunnen wij U mout, gist en hop aan bieden tegen een zeer
aantrekkelijke prijs.
Als brouwer kan je best een raming maken van de hoeveelheden die je denkt nodig te
hebben tot volgend jaar.
Wegens beperkte opslagcapaciteit in de club, vragen wij U de mouten, gisten en hoppen (en
eventueel andere producten die U in grote hoeveelheden nodig hebt) nu te bestellen, deze
af te halen op 14 november (tussen 13.00 en 15.00 u) en zelf op te slaan.
MOUTEN :
De mouten die wij verdelen zijn afkomstig van mouterij Dingemans.
HOPPEN:
Onze gilde heeft besloten om de gebruikelijke Duitse hoppen (Oogstjaar 2019) Hallertau
Tradition en Duitse Saaz dit jaar enkel nog aan te bieden in ons gildelokaal (op
vrijdagavonden) en dit zolang de voorraad strekt.
Om organisatorische redenen willen we vanaf dit jaar overstappen naar een gelijkwaardige
Belgische hop uit de bekende Poperingse streek en dit met gelijklopende aromatische
eigenschappen. (Oogstjaar 2020). Tevens steunen we hiermee ook onze eigen Belgische
economie na de Corona crisis.
Als vervanger van de Hallertau Tradition bieden we aan de Poperingse Golding geperste
bellen in vacuüm zilverzak verpakking van 500 gr. (± 4.6% a 7.0% α)
Als vervanger van de Duitse Saaz bieden we de Poperingse Saaz geperste bellen aan in
vacuüm zilverzak verpakking van 500 gr. (± 2.0% a 6.0% α)
Nieuwe leverancier : ’t Hoppecruyt – 8972 Proven – Poperinge.
GISTEN:
Abdijgist (type Westmalle) alternatieve korrelgist: Mangrove Jack's Belgian Tripel M31
Gevallen Engel (type Duvel) alternatieve korrelgist: Mangrove Jack's Belgian Ale M41
Rochefortgist alternatieve korrelgist: Mangrove Jack's Belgian Ale M47
Verder worden nog volgende korrelgisten aangeboden:
Mangrove Jack's French Saison M29 Saison gist, ook geschikt voor het herstarten van
gestokte vergistingen.
Fermentis SafAle T58 gist voor het brouwen van vele Europese bierstijlen.
Fermentis SafBrew F2 als bottelgist.
GISTVOEDING:
De complexe gistvoeding voor het brouwen van bier blijft beschikbaar in 50 gr verpakking.
BESTELLING:
Kan op 3 manieren :
1. Direct en gemakkelijk bestellen per mail kan je door op deze mail eerst “Mail
Beantwoorden” aanklikken en dan bestelling invullen op de blauwe vakjes en dan
klikken op “Verzenden”.
Uw bestelling gaat dan rechtstreeks naar Email adres: luc.loos@telenet.be

Je kan ook de mail afprinten en ingevuld afgeven op een vrijdagavond in het
clublokaal.
2. Je kan ook de mail afprinten en per post opsturen naar :
Post adres : t.a.v Luc Loos – Duivendongenstraat 4-2300 Turnhout
Omdat we tijdig moeten bestellen bij de diverse leverancier willen we dat ook uw bestelling
tijdig wordt opgeven.

Uw bestelling dient in ons bezit te zijn vóór 15 augustus 2020.
Laattijdig binnen gekomen bestellingen kunnen we niet garanderen.

De bestelde producten dienen afgehaald te worden op
zaterdag 14 november van 13u tot 15u.

Indien U zelf niet de bestelde producten op die dag kunt komen afhalen en iemand ander
aanduidt, gelieve dan ook de naam van de afhaler achter uw naam te schrijven.
Ondergetekende

NAAM :
Tel.:
Datum :

/ 2020

Bestelt het volgende :

Moutsoorten verpakt in 25Kg
x 25 Kg. Pils
x 25 Kg. Pale
x 25 Kg. Munchener
x 25 Kg. Tarwe
x 25 Kg. Amber
x 25 Kg. Cara 20
x 25 Kg. Cara 50
x 25 Kg. Cara 120

Moutsoorten verpakt in kleine hoeveelheden
x 5 Kg. Pils
x 5 Kg. Pale
x 2 Kg. Munchener
x 2 Kg. Tarwe
x 2 Kg. Amber
x 2 Kg. Cara 20
x 2 Kg. Cara 50
x 2 Kg, Cara 120
Hoppen (bellen)
x ± 500 gr Golding Poperinge
x ± 500 gr Saaz Poperinge

Vloeibare gisten:
x Abdijgist (type Westmalle)
x Gevallen engel (type Duvel)
x Rochefortgist

Korrelgisten
x 10 gr Mangrove Jack's French Saison M29
x 10 gr Mangrove Jack's Belgian Tripel M31

x 10gr Mangrove Jack's Belgian Ale M41
x 10gr Mangrove Jack's Belgian Ale M47
x 11,5 gr Fermentis SafAle T58
x 20 gr Fermentis Safbrew F2 bottelgist
Gistvoeding
x 50 gr Gistvoedingscomplex voor Bier

Lidgeld 2021
Vol lidgeld 2021
Bij lidgeld 2021
Opmerkingen of wensen ?

DANK U voor uw bestelling.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Product informatie:

Door het grote succes van de korrelgisten en hun gelijklopende eigenschappen met de vloeibare gisten zu
stock genomen worden. Gedurende het ganse jaar zijn de alternatieve korrelgisten steeds ter beschikking
Mangrove Jack's French Saison M29
Een zeer veelzijdige gist voor het produceren van saisonbieren en andere Belgische bierstijlen die zeer aro
gestokte vergistingen.

Mangrove Jack's Belgian Tripel M31
Zorgt voor een fantastisch complex samenspel tussen kruidige, fruitige esters, fenolen en alcohol. De gist

Mangrove Jack's Belgian Ale M41
Kruidige en fenolische gist die kan wedijveren met de intensiteit en complexiteit van enkele van de beste
Dankzij de hoge vergistingsgraad en hoge alcoholtolerantie kunnen hiermee een groot aantal Belgische bi

Mangrove Jack' Belgian Abbey M47
Deze matig alcoholtolerante en bijzonder vlokkige gist is minder fenolisch, maar is uitzonderlijk fruitig en

Fermentis SafAle T58
Bovengist welke zorgt voor esters en geeft een peper- en kruidig aroma aan het bier. De esters zorgen voo

Fermentis Safbrew F2 bottelgist
Speciaal geselecteerd voor de hergisting op fles en in het vat. Deze gist assimileert heel weinig maltotrios
hoge alcoholgehaltes tot 12 vol%

Abdijgist (type Westmalle)
Een klassieker voor het brouwen van dubbels of tripels. Deze abdijgist produceert een mooi evenwicht va

Gevallen engel (type Duvel)
Een klassieker voor blonde sterke bieren. Hoge alcoholtolerantie. Produceert complexe esters die mooi sa

Rochefortgist
Een excellente keuze voor het maken van sterke donkere bieren. Een relatief droge afdronk zorgt ervoor d

De gistvoeding mag niet mee gekookt worden
Vitamon® Cerevisiae is een zeer efficiënte gistvoeding die bestaat uit diammoniumfosfaat en vitamine B1
wat resulteert in een betere snellere en doorgedreven vergisting. Gistopkweek wordt gestimuleerd.
De Gistvoeding mag niet mee gekookt worden.
Hop : Goldings Poperinge
Dit is de beste vervanger van de Duitse Hallertau Tradition en is een van de meest nobele hopsoorten die
Hop : Saaz

Een typische aroma hop. Deze hop heeft een aangenaam en mild aroma en wordt aanzien al de meest edel
Website : https://www.hoppecruyt.be/
Mouten
Beschrijving van de verschillende mouten is te vinden op de website van mouterij Dingemans via volgen
https://www.dingemansmout.be
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