
FORVENTET RESULTAT
OG: ~1.137               (~1.086 uten sukkertilsetninger) 
FG: ~1.020-30 ABV: >16%
IBU: ~50 EBC: +100
Koketid: 60 min Effektivitet: 70%

MALT
8,4 kg Blandet malt
Totalt: 8,4 kg

ANNET
2,2 kg Demerara sukker
500 g Honning
WLN4100 Ultra-Ferm
50 g Einerkvist (Må høstes inn selv)

MESKING
63°C i 90 min
78°C i 15 min.

HUMLE
Tilsetning 1: 73 g Perle, 60 minutter

GJÆR
Lallemand  Voss Kveik + Lalvin EC-1118

GJÆRING
16+ dager på 35-40°C (1 dag cold crash om mulig)
Stabil gjæringstemperatur er viktig. Husk at gjæret lager ølet! Husk å oksy-

genere vørteren ved risting, vørterlufter eller ren oksygen før tilsetting av 

gjær.

FØR DU GÅR I GANG MED Å BRYGGE ØLET ANBEFALES 
DET PÅ DET STERKESTE AT DU LESER HELE OPPSKRIF-
TEN PÅ SIDE 2 OG 3! 

DU TRENGER
• Rengjøring og desinfiseringsmiddel,  

f.eks Craftclean og Craftsan
• Kjele eller bryggemaskin som klarer å koke 

25-28 liter vørter
• Kjele eller bryggemaskin som er stor nok til å 

meske alt maltet
• Gjæringstank som er stor nok til å gjære ca. 25L 
• Utstyr for å tappe ølet på egnet tank for  

modning.
• Utstyr for å tappe ølet på fat

VI ANBEFALER
Gjærnæring, tilsettes i de siste 15 minuttene av 
koketiden for å gi gjæret bedre vekstvilkår.
Klaringsmiddel, Hvis man ikke ønsker at ølet skal 
få et skikkelig tåkete (hazy) utseende så anbefaler 
vi å tilsette en tablett protafloc mot slutten av 
koketiden eller ved start av whirlpool.
Gjærstarter til fersk gjær
Sjekk vår gjærstarterguide på bryggselv.no

FØR DU STARTER Å BRYGGE
1. Begynn med å kontrollere at du har fått alle in-
grediensene som er listet opp til venstre. 
2. Les oppskriften nøye før du setter igang. 
3. Rengjør alt bryggeutstyret. Ikke bruk vanlig 
oppvasksåpe når du rengjør ditt bryggeutstyr.
4. Desinfiser alt utstyr som kommer til å komme i 
kontakt med din nedkjølte vørter. Vi anbefaler f.eks 
Craft San eller lignende. Følg doseringsanvisnin-
gen. Evt. spray utblandet løsning med sprayflaske 
på alle flater som innsiden av gjæringstanken, 
gjærlås, tappekran, lokket og alt annet utstyr som 
kommer i kontakt med den nedkjølte vørteren. 
Slurving av renhold er den vanligste årsaken til 

NORDIC NOIR 2
All-Grain, 20 liter

Dersom det er noe du savner, finner du det du 
trenger på www.bryggselv.no



GRATULERER MED DITT KJØP AV FANTASTISKE 
NORDIC NOIR 2 ALLGRAIN KIT! 
 
Ettersom dette spesielle ølsettet inneholder mange kompo-
nenter, anbefales det på det sterkeste at du går igjennom 
alle ingredienser for å sjekke at alt ligger til rette for en god 
bryggedag! 

LISTE OVER MEDFØLGENDE INGREDIENSER: 

 ❏ 1 pose med blandet malt (8,4 kg)
 ❏ 1 pose med demerarasukker (2,2 kg)
 ❏ 1 boks honning (500 g)
 ❏ 1 WLN4100 UltraFerm
 ❏ 1 pakke med humle
 ❏ 2 poser med Lallemand Voss Kveik
 ❏ 2 poser med Lalvin EC-1118

Husk også å gå ut for å sanke inn 50g med einerkvist før du 
går i gang med bryggedagen!

VI ØNSKER DEG EN RIKTIG GOD BRYGGEDAG, 
SENK SKULDRENE OG KOS DEG MED 
NORDIC NOIR 2!

DU TRENGER
• Rengjøring og desinfiseringsmiddel,  

f.eks Craftclean og Craftsan
• Kjele eller bryggemaskin som klarer å koke 

25-28 liter vørter
• Kjele eller bryggemaskin som er stor nok til å 

meske alt maltet
• Gjæringstank som er stor nok til å gjære ca. 25L 
• Utstyr for å tappe ølet på egnet tank for  

modning.
• Utstyr for å tappe ølet på fat

VI ANBEFALER
Gjærnæring, tilsettes i de siste 15 minuttene av 
koketiden for å gi gjæret bedre vekstvilkår.
Klaringsmiddel, Hvis man ikke ønsker at ølet skal 
få et skikkelig tåkete (hazy) utseende så anbefaler 
vi å tilsette en tablett protafloc mot slutten av 
koketiden eller ved start av whirlpool.
Gjærstarter til fersk gjær
Sjekk vår gjærstarterguide på bryggselv.no

FØR DU STARTER Å BRYGGE
1. Begynn med å kontrollere at du har fått alle in-
grediensene som er listet opp til venstre. 
2. Les oppskriften nøye før du setter igang. 
3. Rengjør alt bryggeutstyret. Ikke bruk vanlig 
oppvasksåpe når du rengjør ditt bryggeutstyr.
4. Desinfiser alt utstyr som kommer til å komme i 
kontakt med din nedkjølte vørter. Vi anbefaler f.eks 
Craft San eller lignende. Følg doseringsanvisnin-
gen. Evt. spray utblandet løsning med sprayflaske 
på alle flater som innsiden av gjæringstanken, 
gjærlås, tappekran, lokket og alt annet utstyr som 
kommer i kontakt med den nedkjølte vørteren. 
Slurving av renhold er den vanligste årsaken til 
ødelagt øl. 

NØGNE Ø NORDIC NOIR 2 SJEKKLISTE
All-Grain, 20 liter

DESIGNED BY HOMEBREWERS FOR 
HOMEBREWERS SINCE 2011



STEG 1 - FORBEREDELSER - DATO:____________
 ❏ Sanket inn 50g med Einerkvist/nyskudd
 ❏ Vannmengde målt opp
 ❏ Vannjusteringer målt opp
 ❏ Alt bryggeutstyr rengjort
 ❏ Blandet desinfiseringsvæske, f.eks. Finest Craftsan
 ❏ Alle ventilene er lukket
 ❏ Fylt opp meskevann

1. Om du har f.eks. en falskbunn eller maltrør, eller lignende 
i ditt bryggeri/gryte, er det anbefalt å fylle opp vann så det 
når bunnen av dette før du fyller opp meskevann. 
2. Hvor mye vann som skal brukes avhenger av hvilket bryg-
gesystem du bruker. Men er du usikker kan du bruke 3 
liter vann per 1 kg malt til 63°C.

STEG 2 - MESKING OG SKYLLING
 ❏ Meskevann har nådd ønsket temperatur
 ❏ Tilsett maltet. Rør godt rundt og sørg for at evt. 
melklumper er oppløst. Hold temperaturen på 63°C i 90 
minutter.

 ❏ Skyllevann målt opp og varmes til 80°C. Dette vannet 
skal brukes for å skylle igjennom den brukte mesken. 

 ❏ Ferdig mesket. Varm opp mesken under kontinuerlig 
omrøring eller sirkulasjon til 78°C. Dette gjøres for at 
det skal bli lettere å skylle ut alt sukkeret fra mesken.

 ❏ Sil av vørteren (den væsken som skal bli øl) fra masken 
(brukt mesk kalles mask). Hell den avsilte vørteren over 
den kjelen du skal koke i.

 ❏ Skyll rolig over masken med skyllevannet du har varmet 
opp så den renner igjennom masken og ned i kjelen, 
dette steget kalles enkelt ”skylling”. Du skal fortsette å 
skylle til du har noen liter mer enn batch-størrelsen, 
dette er fordi det kommer til å koke bort noen liter under 
kokingen av vørter. Målet er å ha ca 29-30 liter vørter til 
koking.

STEG 3 - KOKING
 ❏ Varm opp til koking. Ikke bruk lokk. 

Koking startet: ____________
 ❏ Tilsetning 1: 73g Perle, 60 minutter igjen av koketid
 ❏ Tilsetning 2: 700g Demerarasukker, 60 minutter igjen av 
koketid

 ❏ Tilsatt gjærnæring, 15 minutter igjen av koketid
 ❏ Vørterkjøler desinfisert under kok, 15 minutter igjen av 
koketid

 ❏ Tilsetning 3: 500g Honning, tilsettes rett før kokeslutt. 
(For å hindre at honningen faller til bunn og svir seg 
anbefales det å ta ut 1 liter kokende vørter og rør ut 
honningen i dette før du tilsetter alt tilbake i kokekjelen).

 ❏ Koking er ferdig. Start nedkjøling  til ca. 35°C

STEG 4 - KJØLING
 ❏ Fortsett nedkjøling av vørter ned til 35°C 

Nedkjøling startet: ____________ 
OBS! Nå er det viktig at alt som berører vørteren er 
skikkelig desinfisert!  
Mål temperaturen med et desinfisert termometer. Når 
temperaturen har nådd ca. 35°C er vørteren klar for 
overføring til gjæringsbøtten. 

 ❏ Mål OG. Det er viktig å måle OG (Original Gravity) for å 
vite hvor mye sukker vørteren inneholder før gjæring. 
Dette gjør vi for å kalkulere alkoholinnholdet senere.   
OG=_____________

STEG 5 - GJÆRING OG TILSETTING AV SUKKER
 ❏ Tilsatt Lallemand Voss Kveik (NB! Vent med Lalvin  
EC-1118, den skal tilsettes på dag 5) 
Sett gjæringstanken et mørkt sted som holder 35°C. 

 ❏ Bryggeutstyr rengjort til neste gang
Etter 2 dager:

 ❏ Tilsett hele røret med WLN4100 Ultra-Ferm i gjæring-
skaret. 

Etter 5 dager:
 ❏ Sukkertilsetning: Løs opp 300g demerarasukker i ca 3dl 
kokende vann. Rør til sukkeret er helt oppløst. Sukker-
laken tilsettes direkte i gjæringskaret. Du trenger ikke 
vente til sukkerlaken er nedkjølt. 

 ❏ Tilsett champagnegjær.  
Det anbefales at champagnegjæret rehydreres før det 
tilsettes i gjæringskaret. Kok opp og nedkjøl ca 1dl vann.  
Tilsett en liten teskje med sukker og rør rundt til alt 
sukker er oppløst. Når temperaturen er ca 30-35°C 
tilsettes begge poser med Lalvin EC-1118 gjær.  
La blandingen stå i ca 30min, det skal nå være synlig 
aktivitet av aktivt gjær. Tilsett alt i gjæringskaret. 

Etter 7 dager:
 ❏ Løs opp 300g demerarasukker som anvist over (dag 5, 
sukkertilsetning) og tilsett i gjæringskaret.

Etter 9 dager:
 ❏ Løs opp 300g demerarasukker som anvist over (dag 5, 
sukkertilsetning) og tilsett i gjæringskaret.

Etter 11 dager:
 ❏ Løs opp 300g demerarasukker som anvist over (dag 5, 
sukkertilsetning) og tilsett i gjæringskaret.

Etter 13 dager:
 ❏ Ta en hydrometerprøve og noter ned resultat

       SG=_____________
Etter 16 dager:

 ❏ Dobbeltsjekk at fermenteringen er ferdig.  
Ta en ny hydrometerprøve, resultatet bør være lik fra 
dag 13. Dersom resultatet ikke er likt, vent i 2 dager og 
ta en ny hydrometerprøve. Det er viktig å ikke gå videre i 
prossessen før man er sikker på at fermentering er 
ferdig. 
Målet er en FG på ~1.024*.  
*Det er ingen problem dersom FG 
er under 1.024, les mer om juster-
ing av ferdig sødme på neste side.

PÅ BRYGGDAGEN



FOR Å REGNE UT ABV:
OG - FG / 7,5 = ABV
*OG og FG, du kan trekke fra 1000 på begge for enkelhetens 
skyld. 
Total OG = (Inkl. første tilsetninng av Demerarasukker og 
honning) + (4x 12 “gravity points” som tilsvarer SG fra de 
fire tilsetningene av demerarasukker under fermentering) 
Eksempel: (1086 + 48) - 1020 / 7,5 som blir 134  / 7,5 = 17,9% 
ABV

EINERKVIST/NYSKUDD
Gjør som Nøgne Ø og ta turen ut i naturen for å skaffe einer 
til Nordic Noir. Normalt finner man einerbusker “overalt” 
og man trenger ikke å legge ut på langtur for å finne den lil-
le mengden du trenger. Kutt av 5-8cm av tuppen av grenene, 
slik at man får mest mulig av årets nyskudd. 
Du trenger minst 50g av einer til brygget.

OM VØRTERMENGDE:
Ettersom hjemmebryggere bruker forskjellig bryggeutstyr 
kan vann og vørtermengder variere noe. Vi anbefaler å følge 
med på SG underveis. Har man for mye vørter og lav SG så 
kan man enkelt koke ned volumet for å nå riktig OG. 
Er SG for høy og man har for lite vørter, kan man tilsette 
rent vann til riktig volum.

HONNING:
Honning er en skjør råvare. For å bevare så mye som mulig 
av honningens smak og aroma anbefaler vi at man ikke til-
setter honningen før kokeslutt. 
For å gjøre tilsettingen av honningen lettere kan man tappe 
ut ca. 1 liter kokende vørter i et litermål og røre ut 
honningen der før det hele tilsettes i kokekjelen. Vær forsik-
tig når du tapper ut vørteren, kokende vørter kan gi stygge 
brannskader. 
Start nedkjøling så snart honningen er tilsatt og godt utrørt 
i kokekjelen.

KAUKING:
En tradisjon i Norge fra gårdsbrygging og gjæring med 
kveik er “kaukinga”. Det skal “kaukes” (hyles/skrikes/
brøles) ned i gjæringskaret når man tilsetter kveiken.  
Dette gjøres for å skremme vekk “de underjordiske” som 
kan gå med planer om å gjøre ølet surt!
Så kauk så godt du kan for å sikre at ølet ditt blir bra! 
(Men ikke nødvendigvis direkte ned i gjæringskaret)  

OBS! GJÆRING:
Ettersom dette er en såpass kraftig øl med mye sukker som 
skal gjæres på høy temperatur, vil det mest sannsynlig 
skumme kraftig i de første dagene i gjæringskaret. Dette 
kan føre til at det vil komme mye skum ut gjærlåsen som 
kan føre til en del søl og ekstra rengjøring. 
Derfor anbefales det på det sterkeste å bruke en “blow-off” 
slange istedet for normal gjærlås. Slangen skal gå fra 
lokket på gjæringskaret og ned i en flaske/beholder med 
vann. Dette fungerer da som en gjærlås og hvis det skulle 
komme mye skum ut fra gjæringskaret, ender alt opp i 
denne beholderen. 

MODNING AV FERDIG ØL:
Ekstremøl som Nordic Noir 2 har svært godt av å modnes 
før det konsumeres. Og vi er klar over at ventetiden kan 
være pinsom, men tro oss, det er verdt det! 
Modningsperioden vil gjøre ølet bedre, rundere og be-
hageligere å drikke. Pga. det høye alkoholinnholdet kan 
slike øl oppleves som litt “harde” når de er ferske. Med tid 
vil alkoholinntrykket mykne til noe svært behagelig, nesten 
på samme måte som lagrede og kraftige rødviner. 
Vi anbefaler at det ferdige ølet modnes på en god og lufttett 
tank som f.eks. en glassballong, PET-gjæringskar av klar 
plast. Plasser ølet et mørkt og kjølig sted (kjellertempera-
tur, ~10-15°C) og la det få stå til modning i minst 6mnd. 
Vi anbefaler å la ølet modne i 12mnd. 

OM FG OG KORRIGERING AV FERDIG SØDME I ØLET:
Kveik er en hissig liten rakker og mest sannsynligvis vil ølet 
ditt gjære ut til en FG som er lavere enn hva som er satt opp 
i oppskriften (1.020-30). Dette er slett ikke en uting! Hos 
Nøgne Ø jubler de når gjæret i slike ekstremøl som dette 
passerer forventet utgjæring, for det handler om å presse 
grensene! Man kan anta at hos oss hjemmebryggere vil 
man nesten regne med ekstrem utgjæring og en FG som vil 
ligge rundt 1.011. Siden FG er såpass lav, anbefales det på 
det sterkeste å tilsette mer sukker for å justere opp 
restsødmen på ølet. 

Hjemmebryggeren har nå to valg:
• Fortsette å tilsette sukker inntil gjæret “gir opp” og ikke 

klarer å gjære ut mer. Etter dette kan man tilsette den 
sukkermengden man vil for å oppnå ønsket FG.  
Det anbefales å justere opp til minst 1.020-30. Ettersom 
ølet skal lagres en god tid, vil en kraftig kropp gjøre un-
derverker for ølet under lagringsperioden.  
Husk at dersom du fortsetter å mate ølet med sukker vil 
ABV også bli høyere enn hva oppskriften oppgir, men det 
vil ikke være negativt for ølet sin del! 

• La ølet være slik det er. Hvis man synes at ølet har en god 
kropp etter gjæringsforløpet er ferdig kan man også la 
ølet være slik det er og gå videre i prossessen.  
(Vi anbefaler å gå for det første alternativet) 

STEG 6  - FATING OG FLASKING AV FERDIG ØL
Ettersom dette ølet er såpass alkoholsterkt er det 
dessverre ingen garanti for at karboneringsgjær som 
CBC-1 vil klare å gjære ut i flasken for å skape naturlig 
karbonering. 
For å få best resultat anbefaler vi å tappe ølet på fat og 
karbonere det der. Da har man også 100% kontroll på 
resultatet. Hvis man ønsker å tappe ølet på flaske kan det 
ferdig karbonerte ølet tappes fra fat på flasker med  f.eks. 
en Beergun.

KOS DEG MED PROSSESSEN AV Å 
BRYGGE NORDIC NOIR 2!

PÅ BRYGGDAGEN FORTSETTELSE


