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Continue hoppen in BROdeLuxe2
20 januari 2017 – Peter Wester

Inleiding
Continue Hoppen is in zwang. Door de hopgift over de gehele kooktijd uit te spreiden wordt een
intenser hopkarakter aan het bier toebedeeld. Op zich lijkt het berekenen en bepalen van continue
hopgiften bewerkelijk, maar in BROdeLuxe2 is het gewoon eenvoudig! Het uitgangspunt hierbij is dat
een bitterhop een bepaalde hoeveelheid bitter (EBU) moet afgeven en deze hoeveelheid EBU wordt
verdeeld door middel van continue hoppen.

Werkwijze
1.
Stel je recept samen zoals je gewend bent. De bitterhop(pen) worden opgevoerd en gaan de bitterheid
leveren zoals vastgesteld in de doelstellingen.
Als voorbeeld nemen we recept Demo_Enkelbrouw.bro . De doelstelling geeft aan dat we 30 EBU aan
bitterheid willen hebben, zie Figuur 1.
Figuur 1: Doelstellingen
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De Hopgiften zijn ingevoerd en 70% van 30EBU moet door Galena geleverd worden, zie Figuur 2.
Figuur 2: Hopgiften

Stel nou, dat we deze Galena als continue hopgiften willen inzetten.
2.
Open het menu Brouw Gereedschappen - Continue Hoppen… (zie Figuur 3) en selecteer de bitterhop
waarmee je continue wilt hoppen (1), zie Figuur 4. De meeste velden zijn ingevuld en een voorstel voor
het interval is gedaan; verander indien gewenst (2). Bepaal vervolgens in welke modus je continue wilt
hoppen (3). Er kan gekozen worden om de hop in gelijke hoeveelheid grammen, EBU of met een EBU
gradient. Door met gelijke hoevelheid in EBU te continue hoppen, zal er meer hoparoma in het bier
komen dan te continue hoppen met gelijke hoeveelheid grammen; er wordt op het laatste moment
immers meer hop toegevoegd, zie figuur 4 en 5.
Na de keuze te hebben gemaakt, verschijnt er een continue hopschema of klik op de knop Bereken.
Figuur 3: menu Brouw Gereedschappen – Continue Hoppen…
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Figuur 4: Instellen Continue Hoppen…

Figuur 5: Instellen Continue Hoppen…
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3.
Wil je het verkregen continue hopschema aan je recept toevoegen, klik dan op de knop ‘Vervang
geselecteerde Hop door Continue Hopgift?’. Bevestig dat je het wilt of niet, zie Figuur 6.
Figuur 6: Vervang geselecteerde hop door Continue Hop

Het recept wordt geüpdate, zie Figuur 7.
Figuur 7: Recept geüpdate voor Continue Hop
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Meer is het niet! Vergeet niet je recept op te slaan.
Tip: als je ga koken, gebruik de stopwatch functie en gebruik het hopschema, zie Figuur 8. Elke keer als
je een hopgift moet doen hoor je een geluid.
Figuur 8: Stopwatch functie voor Continue Hoppen

Conclusie
Continue Hoppen is eenvoudig uit te voeren binnen BROdeLuxe2. Ga er vanuit hoeveel EBU een
bitterhop moet leveren en geef daarna de manier van Continue Hoppen aan.

Opmerking
In het gebruikte voorbeeld zijn er ook aroma hopgiften in het recept aanwezig. De recept ontwikkelaar
kan zelf uitmaken of hij daar gebruik van wilt maken of niet. Door de aromahop en afrondingen wijken
de hopgiften in het recept iets af in vergelijking met de berekende waarden in het Continue Hoppen
scherm.

Revisie
[1.0 20JAN17] Eerste publicatie door Peter Wester
[1.1 10NOV17] QC-code toegevoegd
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