
Gærtyper og egenskaber (tørgær) 
 

Indholdsfortegnelse på sidste side 

Danstar Belle Saison Gær  temp. over 17°C 
 
Belle Saison er en ale gær af belgisk oprindelse valgt for sin evne til at 
producere store Saison-stil øl. den 
formering og tørring er blevet specielt designet til at levere høj kvalitet, øl 
gær, der kan 
anvendes enkelt og pålideligt til at hjælpe med at producere ales af den 
fineste kvalitet. Ingen farver, konserveringsmidler eller andre unaturlige 
stoffer er blevet anvendt i forberedelsen. Gæren er produceret i ISO 9002-
certificerede forhold. 
Mikrobiologiske egenskaber: 
 
• Klassificeres som Saccharomyces cerevisiae 
• overgær 
• Typisk analyse af aktiv tør stamme: 
• Tørstof 93% -95% 
• Living gærceller ≥ 5 x 109 pr gram tørgær 
• Wild gær <1 pr 106 gærceller * (lysin metode) 
• Bakterier <1 pr 106 gærceller * 
 
 
Brygning Egenskaber: 
 
• Hurtig start og energisk gæring, der kan være afsluttet på 5 dage over 17 ° C (63 ° F). 

 

 

  

  
 

 

 

 

SAFALE S-04 18-24°C  temp.18-24°C 
 
Kendt top-gærende engelsk Ale-gærstamme. Robust og hurtig gæring 
med gode bundfældningstanke egenskaber. 
 
Sedimentation: høj 
Endelig vægtfylde: medium 
Fermentering temperatur: 18 - 24 °C. 
Dosering: for primær gæring: 50 - 80 g / hl, for aftapning eller fad-
conditioning: 5 gr / hl 
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Gærtyper og egenskaber (tørgær) 
 

SAFALE US-05 temp.15-24°C 

Den mest berømte gærstamme i USA, som nu kan fås som en klar-til-
pitch tørgær. Producerer en velafbalancerede øl med lav diacetyl og en 
meget ren og sprød ende gane. 
 
Sedimentation: lav til medium. 
Endelig vægtsfylde: medium. 
Gæringstemperatur: 15 - 24 ° C. 
Dosering: 5 - 8 g / 10 l. 

 

 

 

Safbrew Abbey temp.15-25°C 

Top gærende gær anbefales at brygge kloster øl typen, der er 
kendt for sit høje alkoholindhold. Den gærer meget hurtigt og 
danner en subtil og velafbalanceret aroma. Også egnet til flaske 
conditionering.  
 
Flokkulering: høj  
Slutdensitet: høj  
Gæring: 15-25 ° C (59-77 ° F)  
 
Dosisinstruktioner:  
 
i primær gæring: 50-80 g / hl  
i flaske condition: 2,5-5 g / hl 
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Gærtyper og egenskaber (tørgær) 
 

 Safale K-97 temp.15-20°C 

Tysk ale gær udvalgt for sin evne til at danne stort kraftigt 
hovedet ved fermentering. Egnet til at brygge ales med lave estere 
og kan anvendes til belgisk type hvedeøl. Dens lavere udgærings 
profil giver øl med en god længde på ganen. 
 
     flokkulering: lav 
     gæring temperatur: 12-25 ° C (53,6-77 ° F) ideelt 15-20 ° C 
(59-68 ° F) 
     doseringsvejledningen: 5-8 g / 10 l 
     Indhold: 11,5 g 

 

 

 

 

SAFBREW S-33 temp.15-24°C 

Generelt, udbredt, robust ale gær med god smagsprofil. 
 
Sedimentation: medium 
Endelig vægtfylde: høj 
Gæringstemperatur: 15 - 24 ° C 
Dosering: 50 - 80 g / hl 
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Gærtyper og egenskaber (tørgær) 
 

SAFBREW T-58 temp.18-24°C 
 
Ale gær til overgæring, der producerer en noget esteragtig, krydret 
og pebret aroma. Den har gode bundfældnings egenskaber og derfor 
meget velegnet som aftapning eller fad-condition gær. 
 
Sedimentation: god. 
     Endelig vægtfylde: høj 
Fermentering temperatur: 18 - 24 ° C 
Dosering: for primær gæring: 50 - 80 g / hl, for aftapning eller fad-
conditioning: 5 gr / hl 

 

 

Ølgær Saflager S-189 temp.12-15°C 

Stammer fra Hürlimann bryggeri i Schweiz. Denne pilsner 
stammes udgæringsprofil gør det muligt at brygge temmelig 
neutralt smagende øl med en høj drinkability.  

flokkulering: høj gæring  

temperatur: 9-22 ° C (48,2-71,6 ° F) ideelt set 12-15 ° C 
(53.6-59 ° F)  

doseringsvejledningen: 8 til 12 g / 10 l for pitching ved 12 ° 
C - 15 ° C (53-59 ° F).  

Øget dosis for pitching under 12 ° C (53 ° F), op til 20 til 30 g / 10 l ved 9 ° C (48 ° F).  

Indhold: 11,5 g 
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Gærtyper og egenskaber (tørgær) 
 

SAFBREW WB-06 temp.15-24°C 
 
En speciel udvalgt gær til hvedeøl. Gæren producerer subtile esteragtig 
og phenol smagsanstrøg for typiske hvede øl. 
 
Sedimentation: lav 
Endelig vægtfylde: høj 
Gæringstemperatur: 15 - 24 ° C 
Dosering: 5 - 8 g / 10 l. 

 

 

 

 

SAFLAGER S-23 temp.9-15°C 
 
Den første egentlige Saccharomyces carlsbergensis i tørret form til 
pilsner og Pilsner øl! Udvalgt af VHB Berlin. Leverer frugtagtige 
og ester-rige lagerøl. Også velegnet til stærkere øl op til 22 ° Plato! 
 
Sedimentation: høj 
Endelig vægtfylde: medium 
Gæringstemperatur: 9 - 15 ° C (ideelt = 12 ° C) 
Dosering: 8 - 12 g / 10 l, skal øges til 20-30g / 10 l, når gæring 
under 12 ° C. 
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Gærtyper og egenskaber (tørgær) 
 

Saflager W-34/70 temp.10-14°C 
 
Denne berømte gær, som stammer fra Weihenstephan i Tyskland, 
bliver brugt over hele verden inden for bryggeriindustrien. Takket 
være de teknologiske egenskaber, er denne stamme blevet den mest 
populære til ølbrygning og bruges af industrielle bryggerier og bryg 
grupper de fleste steder i verden. 
 
Sedimentation: høj 
Endelig vægtfylde: medium 
Fermentering temperatur: ideal ved 10 - 14 ° C 
Dosering: 8 - 12 g / 10 l; 
øges til 20 - 30 g / 10 l, når gæring under 12 ° C. 

 

Fermentis Safbrew temp.F-2 15-25°C 
Profil: vælges specifikt til sekundær gæring på flaske eller i fadet. Denne 
gær assimilerer meget lidt maltotriose, men assimilerer grundlæggende 
sukkerarter (glucose, fructose, saccharose, maltose). Den er kendetegnet 
ved en neutral aroma profil respekterer øllets basis karakter. Safbrew F-2 
modstår høje alkohol niveauer (> 10% v / v) og tillader bryggeren at opnå 
egenskaberne ved fornyet gæring:  
 
Øl konservering takket være ilt forbruget  
Bidrag i rundhed og modning af aromaer  
karbonatisering  
Klæber godt på bunden af flasker / fade og danner en fin uklarhed, når den genoprøres  
Dosering: 2 til 7 g / HL  
 
Gæring temperatur: 15-25 ° C (59-77 ° F)  
Sedimentation: høj  
Slutdensitet: NA  
Specielt til sekundær gæring i flasken / tønde 
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Gærtyper og egenskaber (tørgær) 
 

BREWFERM øl gær TOP temp.18-25°C 

 
Universalgær til øl af høj kvalitet. skal trække 10 minutter i et glas 
lunkent vand (25 ° C) og derefter tilføjes urten.  

Sedimentation: medium / høj.  

Udgæringsgrad: lav.  

Anbefalet temperaturområde: 18 ° C-25 º C  

dosis: 6 g / L. 10 
 
Doseringen afhænger af den oprindelige massefylde: 
 
1050: 5 g / l. 10 
 
1080: 8 g / L. 10 

 

 

Danstar Abbey Ale temp.17-23°C 

Beer Styles: Belgisk øl 
 
Profil: Abbaye er en top gærende ale gær af belgisk oprindelse, valgt for sin 
evne til at producere store belgiske stil øl, herunder øl med høj vægtfylde 
såsom Dubbel, Tripel og quads. Gæren producerer en kompleks aroma og 
smag kan omfatte peber, banan, nellike, alkohol og (søde) frugter. 
 
Flokkulering: lav 
Afsluttende vægtfylde: medium-lav 
Fermenteringstemperaturen: 17-23 ° C 
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Gærtyper og egenskaber (tørgær) 
 

Danstar Bry-97 amerikanske vestkyst temp.over 17°C 
 
Bry-97 amerikanske vestkyst Gær blev valgt fra Siebel Institute Culture 
Collection, og bliver brugt af en række kommercielle bryggerier til at 
producere forskellige typer af ale. Formering og tørring er blevet specielt 
designet til at levere høj kvalitet, øl gær, der kan bruges enkelt og med 
pålidelighed at hjælpe producere ales af den fineste kvalitet. Ingen farver, 
konserveringsmidler eller andre unaturlige stoffer er blevet brugt i 
udarbejdelsen. Gæren er produceret i ISO 9002 certificerede forhold. 
 
Mikrobiologiske egenskaber: 
 
• Klassificeres som Saccharomyces cerevisiae 
• En top gærende gær. 
• Den aktive tørrede stammen har en typisk analyse: 
Procent faststoffer 93-95% 
Levende gærceller ≥ 5 x 109 pr gram tørgær 
Vildgær <1 pr 106 gærceller * (lysin metoden) 
Bakterier <1 pr 106 gærceller * 
• Færdige produkter kun frigivet til markedet efter at have passeret en streng række tests. 
* ifølge ASBC og EBC analysemetoder 
 
Brygning Egenskaber: 
 
• Hurtig start og energisk 

 

Danstar Nottingham temp. 14-21°C 

Hvis du er på udkig efter fantastiske alsidighed fra en ale gær, skal du ikke lede 
længere end til Nottingham tør bryggerigær. Nottingham tilbyder stor ydeevne med 
hver batch, tillader bryggerier at dække en bred vifte af øltyper med blot én gær 
type. 
 
Nottingham producerer lave koncentrationer af frugtig og esteragtig aroma og er 
blevet beskrevet som neutral for ale gær, hvorefter den samlede naturlige smag af 
malt og humle får bedre mulighed for at udvikle sig. 
 
Det anbefalede fermentering temperaturområde for denne stamme er 14 ° til 21 ° C (57 ° til 70 ° F) 
med god tolerance over for lave fermentering temperaturer (12 ° C/54 ° F), der tillader denne 
stamme til anvendelse i lager-stil øl. Med en forholdsvis høj alkohol tolerance, er Nottingham et 
godt valg for skabelse af højere alkohol specialøl! 
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Gærtyper og egenskaber (tørgær) 
 

 

Danstar premium München hvedeøl 

Hvede øl er blandt de mest populære øltyper i verden, og nu kan du brygge 
store hvede øltyper pålideligt & bekvemt med premium München hvedeøl gær 
fra Danstar. 
 
Danstar München hvedeøl gær opstod i Bayern, Tyskland, hjemsted for mange 
af verdens store hvedeøl bryggerier. Udbredelsen og tørring for München gær 
er specielt designet til at levere høj kvalitet, brygning gær, der kan bruges til at 
producere hvede øl af den fineste kvalitet. Ingen farvestoffer, 
konserveringsmidler eller andre unaturlige stoffer er blevet anvendt ved dens 
fremstilling. Ligesom alle vores Danstar produkter, er München produceret på ISO 9002 
certificerede fabrikker og er ikke-GM & glutenfri. 

  

 

 

 

Filip Jørgensen 2016 Side 9 
 

https://brygforretningen.dk/cgi-files/mdmgfx/vare1-big-245208-1-1713.jpg
https://brygforretningen.dk/cgi-files/mdmgfx/vare1-big-245208-1-1713.jpg
https://brygforretningen.dk/cgi-files/mdmgfx/vare1-big-245208-1-1713.jpg


Gærtyper og egenskaber (tørgær) 
 

Danstar Windsor temp 17-21°C 

Bryggere, der ønsker at skabe autentiske engelsk stil ales vælger Danstar 
Windsor gær til at bringe de rigtige egenskaber fra deres øl. 
 
Windsor ale gær er en sand engelsk stamme, der producerer en øl der er 
esteragtig til både ganen og næse med en let frisk yeasty smag. Øl brygget med 
Windsor betegnes normalt som fyldig, frugtagtig engelsk ales. Windsor vælges 
til at producere øl, der spænder fra pale ale til porter med moderate alkohol 
niveauer og smag & aroma karakteristika for de bedste traditionelle ales. 
 
Afhængig af sammensætningen af opskriften, viser Windsor moderat 
dæmpning, som vil efterlade en relativt høj massefylde (tæthed). Anbefalet 
fermentering temperaturområde Windsor er 17 ° til 21 ° C  

 

 

 

Harris Premium Yeast temp 15-20°C 

En premium kvalitet top gærende øl gær, velegnet til alle øltyper - herunder også 
pilsnerøl - ved Ale temperaturer. 
 
En meget rent gærende gær, der er alkohol tolerant og meget tilpassende, gør 
denne gær perfekt til enhver øl stil. 
 
Denne gær vil konvertere en meget høj procentdel af sukker til alkohol og kuldioxid, hvilket 
efterlader en øl med mere alkohol og producerer en skarpere tørrere smag. 
 
Alle poser er folie foret og nitrogengas skylles før påfyldning, hvilket sikrer den højeste kvalitet gær 
ved åbning. 
 
Der er over 50 milliarder levedygtige gærceller i hver pose. 
 
Den ideelle fementation temperatur er 15-20C (59-68F) 
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Gærtyper og egenskaber (tørgær) 
 

Mangrove Jack's Bavarian Lager M76 

En undergærende gær der passer til de fleste lager stilarter. Fremmer mindre svovl 
produktion end andre pilsner stammer, samt en fyldigere, mere afrundet malt karakter 
med god fremme af humles 
Velegnet til mange europæiske øl stilarter herunder pilsnerøl, pilsnere, München 
Helles, München Dunkel, Rauchbier og mere. 
 
Flokkulerings grad: 3 
Udgæring: 75-80% 
Anbefalede temperaturområde: 8-14 ° C 

 

 

 

Mangrove Jack's Bavarian Wheat M20 
 
Aktiv Tørret Bryg Gær fremmer høje niveauer af estere og fed phenolics for øget 
kompleksitet i tysk stil hvedeøl 
 
En klassisk overgær velegnet til at brygge en række tyske Weizens samt belgisk 
Witbier. Den har en meget lav flokkulering sats og en ren " yeasty " aroma, 
hvilket gør den ideel til øl, der traditionelt serveres uklar. Denne gær skaber øl 
med lav til helt tørre niveau af sødme, medium krop med en silkeagtig følelse i 
munden, og en lækker banan og krydderi aroma. 
 
Observerbare træk : 
 
Aroma Kendetegn: 
Masser af klassiske banan og kryddernellike estere, balanceret med nellike og kanel -lignende 
phenol aroma ; disse aromaers tendens til at overvælde enhver malt eller humle karakter i øllet. Kun 
intense chokolade eller stege malt aromaer i mørke ales vil overvinde . 
 
Flavor / Mouth Feel Kendetegn: 
Mens denne stamme kun har en moderat tendens til at gære ud, vil den endelige øl ikke være sød. I 
stedet vil den have en cremet, silkeblød mundfornemmelse og fyldig, men mellemstor ikke tunge 
krop. De fleste karamel og komplekse malt smage strippes væk af denne stamme, mens dybe rå 
smage og chokolade smag vil trænge igennem . Let syrlig estere produceres i høj grad og øger 
hvede 
malt egenskaber. 
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Gærtyper og egenskaber (tørgær) 
 

Mangrove Jack's Belgian Abbey M47 

Moderat alkohol tolerant med færre fenoler end belgisk Ale, denne gær er 
usædvanlig frugtagtig med meget komplekse estere og har høj  flokkulering. 
  

Egnet til belgiske Pale Ales og Abbey Ales. 
  

Flokkulering grad: 4 
Udgæring: 73-77% 
Anbefalede temperaturområde: 18-28 ° C 

 

Mangrove Jack's Belgian Ale M41 

Krydderi og phenoler, denne gær emulerer intensiteten og kompleksiteten af nogle af 
de bedste monastiske bryggerier i Belgien. Høj udgæring og alkohol tolerance giver 
dig mulighed for at brygge et stort udvalg af belgiske øl. 
 
Egnet til belgiske Stærke Golden og belgiske Stærke Mørke Ales. 
 
Flokkulering rate: 3 
Udgæring: 82-88% 
Anbefalede temperaturområde: 18-28 ° C 

 

Mangrove Jack's Belgian Ale M31 

Giver en fantastisk kompleks kombination af krydderier, frugtige estere, phenoler og 
alkohol. Den er også meget attenuativ med en høj alkohol tolerance gør den perfekt 
til en række belgiske stilarter. 
  

Egnet til belgiske Tripel stil og Trappist stil øl. 
  

Flokkulerings grad: 3 
Udgæring: 82-88% 
Anbefalede temperaturområde: 18-28 ° C 
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Gærtyper og egenskaber (tørgær) 
 

Mangrove Jack's Belgian Wit M21 
  

En traditionel top gærende gær, der har en god balance mellem frugtige estere og varme krydrede 
phenolforbindelser. Gæren vil efterlade noget sødme, og vil efterlade øllen klar hvis den står længe 
nok. 
 
Egnet til Witbier, Grand Cru, krydret Ales og andre specialøl. 
 
Flokkulering Pris: 2 
Udgæring: 70-75% 
Anbefalede temperaturområde: 18-25 ° C 
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Gærtyper og egenskaber (tørgær) 
 

Mangrove Jack's Belgisk Ale M27 
 
Active Tørret Bryg Gær velegnet til en bred vifte af belgiske ale stilarter 
 
Med et utal af smag og aroma omfavnet af brygmestre i hele Belgien er denne 
stamme specielt udviklet til at bringe det bedste af disse varianter til hjemme- og 
håndbryggere. Belgisk ale gær er en usædvanlig overgær stamme der skaber 
markante øl med krydret , frugtagtige og pebrede noter. Ideel til fermentering af 
belgiske Saison eller bondehus stil øl, men også velegnet til andre belgiske 
stilarter. Denne gær er meget attenuative og har en høj ethanol tolerance, som gør 
den ideel til at skabe de fleste belgiske øltyper , herunder Quadrupel stilarter op 
til 14% ABV . Ved højere alkohol vil gæring tage længere tid, men stammen er 
robust nok til at håndtere næsten alt. Denne stamme bringer den sofistikerede 
klassiske belgiske ale produktion til hjemmet og det lille bryggeri . 
 
Observerbare træk : 
 
Aroma Kendetegn: 
Belgisk gærstamme bringer al den sofistikerede og kompleksiteten af klassisk belgisk ale. Krydret 
og pebret egenskaber er fremtrædende med en undertone af den allestedsnærværende frugtagtig 
belgisk karakter. 
 
Flavor / Mouth Feel Kendetegn: 
Dette er en meget karakterfuld gær stamme, der vil dominere alle, men de højeste hopping satser og 
komplekse malt sammensætninger. øl gæret med denne gær vil have en tendens til at være tør i 
finish ofte med en let tørring surhedsgrad og pebretde noter, der hjælper drinkbarheden ved højere 
alkohol niveauer. Højere alkohol øl kan have en øget ester produktion. 

 

  

 

 
 

 
 
 

Filip Jørgensen 2016 Side 14 
 

https://brygforretningen.dk/cgi-files/mdmgfx/vare1-big-246063-1-14774.jpg
https://brygforretningen.dk/cgi-files/mdmgfx/vare1-big-246063-1-14774.jpg
https://brygforretningen.dk/cgi-files/mdmgfx/vare1-big-246062-1-9701.jpg
https://brygforretningen.dk/cgi-files/mdmgfx/vare1-big-246062-1-9701.jpg
https://brygforretningen.dk/cgi-files/mdmgfx/vare1-big-246063-1-14774.jpg


Gærtyper og egenskaber (tørgær) 
 

Mangrove Jack's Bohemian Lager M84 
 
undergærende Active Tørret Bryg Gær egnet til europæisk pilsner og Pilsner stil øl 
 
Bohemian Lager er en klassisk undergærende gær, kontinental pilsner stamme, 
der producerer elegante, velafbalancerede øl. Bohemian Lager Gær er 
kendetegnet ved sin tørre og rene fornemmelse i ganen, typisk for traditionel 
Tjekkisk brygning. Denne stamme giver glatte, subtile gær karakteristika med 
dæmpede noter af frugt, hvilket resulterer i forfriskende sprød pilsnerøl med 
udtryksfuld hop karakter. Mens rige og fyldig vil øl gæret med denne stamme 
ikke være sød, men kan have en flygtig sød malt smag i eftersmag. Lagering 
perioder så korte som 4 uge producere acceptabel øl, men tillader man pilsner 6-
8 uger vil det resultere i øl, der er rigere , glattere , med en mere raffineret 
aroma og smag. 
 
Observerbare træk : 
 
Aroma Kendetegn: 
Classic Bohemian Pilsner stamme aroma og smag egenskaber kan forventes . 
 
Flavor / Mouth Feel Kendetegn: 
Jordet krydret af både ædle humle og pilsner malt vil blive styrket og støttet af moderat til hele 
kroppen . I urt med simpel sammensætning, vil delikate malt smage overleve. Øl gæret med denne 
stamme er generelt rig og sej uden at være tung overhovedet. Lys og fint balanceret øl kalder på 
denne stamme. 
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Gærtyper og egenskaber (tørgær) 
 

Mangrove Jack's Burton Union M79 
 
En Active Tørret Bryg Gær, egnet til en 
bred vifte af humlet og karakterfuld engelsk 
øltyper 
 
Berømt verden over for sin sprøde , tørre og entydigt maltede og humlede ales , 
er denne stamme blevet isoleret og udviklet specielt til hjemme og hånd 
bryggere fra et kommercielt bryggeri i hjertet af det britiske Brewing . Burton 
Union Gær er en blid , men hurtig gær, der genererer lyse og delikate modne 
pære estere og ikke fjerner den lys malt karakter eller krop. Moderat 
surhedsgrad afbalancerer silkeblød tekstur af øl gæret med denne stamme . Når 
humle eller malt aromaer er stærkere , vil gærens bidrag være neutral. Når det bruges i lysere 
kvalitet malt baser , vil humlen og estere være i stand til skinne igennem. Øl lavet med denne gær er 
hurtige til at lagre , hvilket giver dig stor øl på så lidt som 3 uger. 

Observerbare træk : 
 
Aroma Kendetegn: 
Nogle pære estere , eventuelt jordbær eller kiwi -lignende aromaer kan forventes , de rene, delikat 
malt og humle aroma vil overleve gæringen. Hvis humle og / eller malt aromaer er fremtrædende i 
øllen, vil denne gærstammes aroma karakteristika fade til baggrunden. 
 
Flavor / Mouth Feel Kendetegn: 
Ren, hovedsagelig neutral og glat. Finishes øl moderat tør , men mister ikke sin krop . Silkeagtig, 
let glat tekstur , let til medium krop , mild syreindhold, og for det meste neutrale smag og aroma 
bidrag fra denne gærstamme gør det en god all -rounder til en bred vifte af ales. 
 
Højere alkohol Beers : 
En meget god belastning for stærke ales , som ikke kræver dominerende ester frugtighed eller 
sødme. Denne gær giver bryg med masser af krop, uden at være tung eller tæt. 
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Gærtyper og egenskaber (tørgær) 
 

Mangrove Jack's California Lager M54 

En unik lager stamme, der har evnen til at fermentere ved Ale temperaturer uden 
den ellers medfølgende off flavor. Desuden er den lange lagrings periode ikke 
længere påkrævet. 
  

Egnet til California Common og lagerlagerøl. 

 
Flokkulerings grad: 4 
Udgæring: 77-82% 
Anbefalede temperaturområde: 18-20 ° C 

 

Mangrove Jack's Empire Ale M15 

En top gærende ale gær egnet til en bred vifte af fuldt rørige ales, med exceptionel 
dybde. Gærer med fuld, rig smag af mørk frugt. 
 
Egnet til Scottish Heavy Ales, amerikanske Amber Ales, Søde Stouts og meget mere. 
 
Flokkulerings grad: 4 
Udgæring: 70-75% 
Anbefalede temperaturområde: 18-22 ° C 

 

Mangrove Jack's French Saison M29 
  

Fransk Saison gær er en usædvanlig, meget attenuativ overgærende ale gær, 
skaber markante øl med krydret, frugtagtig og pebretde noter. Ideel til gæring af 
bondegårds ølstil. 
 
Egnet til fremstilling af Saisons og bondegårds ølstil op til 14% ABV. 
 
Flokkulerings grad: 3 
Udgæring: 85-90% 
Anbefalede temperaturområde: 26-32 ° C 
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Gærtyper og egenskaber (tørgær) 
 

Mangrove Jack's Liberty Bell M36 

En top gærende alegær velegnet til en bred vifte af humle og karakteristisk øl. Denne 
stamme producerer lys, sarte frugtagtige estere og hjælper med at udvikle malt 
karakter. 
 
Velegnet til både engelsk og amerikansk Pale Ales, Ekstra Special bitter, Golden Ales 
og meget mere. 
 
Flokkulerings grad: 4 
Udgæring: 74-78% 
Anbefalede temperaturområde: 18-23 ° C 

Mangrove Jack's New World strong Ale M42 
  

En top gærende ale stamme passer til mange typer af ales af alle styrker. Gærer med 
en neutral gær aroma og sikrer fuld karakter af malt og humle er fremtrædende i 
ethvert øl. 
  

Egnet til IPa's, Porters, Russisk Imperial Stouts og meget mere. 
  

Flokkulerings grad: 5 
Udgæring: 77-82% 
Anbefalede temperaturområde: 16-22 ° C 
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Gærtyper og egenskaber (tørgær) 
 

Mangrove Jack's US West Coast M44 
 
Aktiv Tørret Bryg Gær velegnet til amerikansk ale stil , fremmer en fantastisk ren 
smag og fremhæver humlekarakter 
 
Med Craft Beerl bevægelsen der udspringer fra USA , har der været et behov for 
en gærstamme , som fremhæver de udtryksfulde varianter af de unikke 
ingredienser, der anvendes . 
US West Coast Gær er en høj formildende , top- gærende stamme, der gærer med 
næsten helt neutrale attributter på tværs af en bred vifte af urt styrker og 
temperaturområder. Den producerer et moderat højt syreindhold , som gør det muligt for tangy 
citrus humle aroma til virkeligt at slå igennem , samtidig med, at ristede og mørk malt tegn. Hvis du 
planlægger at bruge en masse dyre smagsfulde humler som den fremtrædende bestanddel i din øl, så 
bør du bruge denne gær. 
 
Observerbare træk : 
 
Aroma Kendetegn: 
En meget neutral stamme, selv når gæret i urt med højere vægtfylde og varmere temperaturer . 
Tangy citrus og fyrretræ humle aromaer vil blive forbedret , samt ristet og mørk malt aroma. 
 
Flavor / Mouth Feel Kendetegn: 
Øl gæret med denne stamme vil slutte tør og sprød . Denne stamme er på sit bedste i humle 
dominerede amerikansk ale stile. Meget lyse ales kan vise sig en smule skrabet , tynde eller 
astringerende , hvis man ikke sørger for at favorisere dextrin produktion og undgå over ekstraktion. 
Syreindhold er moderat høj , øge humlesmage og skabe en klippet finish. 

Ølgær BREWFERM Blanche Hvedegær 

 

Topgærende, Saccharmyces cerevisiae, er valgt for sin typiske hvede øl smag. 
Meget velegnet til produktion af Weisbier, hvede øl ... 

 
Sedimentation: lav 
 
slut massefylde: lav 
 
Fermentering temperatur: 18 - 24 ° C 
 
Dosering: 5-8 g / 10 l 
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Gærtyper og egenskaber (tørgær) 
 

Ølgær BREWFERM LAGER 

Undergærende gær til en neutral gæring. 

Lille eller ingen dannelse af svovl komponent. 
Sedimentation: høj 
Udgæringsgrad: medium 
Anbefalet temperaturområde: 10 º C - 15 º C 
Dosering: 3 til 6 g / 10L 
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Gærtyper og egenskaber (tørgær) 
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