De gekloonde Duvel
Zoals elders gemeld, is na lang en verstandig beraad besloten, dat
het categorie E bier voor het volgende ONK, te weten De Witte
Trappist, met een understatement, niet echt een interessant bier is
om te brouwen voor ons clubkampioenschap op 8 mei 2009
(categorie A en B én kloonbieren). Ik weet niet van wie het idee
kwam, want ik was er niet bij, maar er is besloten om te pogen een
Sterke Blonde te gaan klonen (bv: Duvel, Lucifer, Judas, Brigand,
etc. Met natuurlijk den Duvel als prototype).
Zoek het maar uit, een zeer lastig bier, met zijn zeer hoge
alcoholpercentage gepaard gaand aan een hoog CO2 gehalte en een
kleur van slechts 7-18 EBC. Een bij uitstek droog bier.
Zie ook Derek Walsh in zijn onvolprezen Biertypengids (blz. 82 en
95)
Walsh geeft het volgende recept:
100%
Pilsmout
3EBC
1 op 4 beslaan
Maischschema:
53º
63º
72º
78º
15 min
30 min
40 min
1 min
Begin SG 1056
Hop: Saaz en Styrian, in 3 porties tot een EBU van 30.
Na het koken glucose erbij tot een SG van 1068
Vergisten met Wyeast 1388 (Belgian Strong Ale)
Dan 3 weken koud lageren met Saaz als dryhopping.
Na deze drie weken glucose erbij tot SG=1073 en een neutrale gist
mee en bottelen. Laten nagisten bij 22º.
Het CO2 gehalte moet dan 0,76 gew% zijn. (Zie ook de tabel van
Jos verderop in dit blad.
Einde van dit citaat uit Walsh

Ga d’r maar aan staan. Veel simpeler zal het wel niet kunnen. Via
internet zijn uiteraard veel meer recepten te bemachtigen.
Laat een ieder zijn fantasie de vrije teugel geven. Begin maar vast
met nadenken en rekenen

Dat het niet altijd alleen maar kommer en kwel is met de duivel
toont de Middeleeuwse prent hierboven. Een illustratie bij het
verhaal over “Liedwy, de maghet van Sciedam”
De duivel redt een man, die zich zelf wilde verhangen, het leven.
(trouwens wel nadat hij hemzelf van tevoren de suggestie om zich
op te hangen aan de hand had gedaan. Dat dan weer wel.)
“Daer nae quam die becoerde man tot den priester ende begheerde sijn
consent hem selven te verhanghen. Doe dit die priester hoerde, te hants gaf hi
hem oerlof, ende settet hem te penitenciën. Ende die man viel op sijn kniën ende
danckede hem seer. Ende hi ghinc te huys, ende clam op een stoel, ende sloech

een bast om die balc ende om sijn hals, ende woudeo hem selven verhanghen. Doe
dit die duvel sach, te hants toech hi den man vanden bast ende seide: - ‘Nu en
seldi u niet verhanghen!’ “

Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen.
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