
Romeinen

Ze hebben pas vaten 
leren maken toen ze 
hier in het 'noorden' 
kwamen.

Romeinen konden geen vaten maken, 
stopten alles in amphoren.



Houtsoorten

  hardhout (loof)
    acacia
    essen
    beuk, niet echt geschikt voor vaten
    kersen
    eucalyptus
    tropisch hardhout -- voorzichtig
    palo santo -- dogfish head
    pecan
    walnoot



Houtsoorten
Zacht hout (naald):
    douglas spar
    jeneverbes
    ceder
    cypress
    larix
    den
    
Een bekende wijn die op naaldhout gelagerd wordt is 
de Griekse Retsina. Harsig.

Stijf vatenhandel heeft nog een kuiperij, 
gespecialiseerd in haringtonnen van dennen hout.



Eik versus kastanje
In dichtheid en kwaliteit zit kastanje in het midden 
van de range kwaliteiten die je van de 
verschillende soorten eik kunt krijgen. 

Het is dus geen minderwaardig hout voor een vat 
zoals vaak gedacht wordt. Ook kwa smaak liggen 
ze dicht bij elkaar.



Toast
Groen hout

Kruidig 125 – 160 °C
Potlood 150 – 195 °C
Geroosterd 200 – 215 °C
Groen 225 – 260 °C
Zoet 270 – 280 °C
Scherp >280°C



Toast

Oud hout

Eikig   90 – 150 °C
Zoet 140 – 180 °C
Vanille 180 – 250 °C
Amandel 250 °C
Scherp >250 °C



Smaak
 componenten in het hout:
    lactonen
    eugenol

 tijdens het verwerken en toasten ontstaan:
    hemicellulose: Furfural, 5-HMF
    lignin: phenolische aldehydes, phenolen

 tijdens het lageren:
    hydrolyse van ligninen

 smaken in het bier na lageren:
    vanille, rook, hout, kruidig
    
alle monophenolen uit het hout worden geextraheerd
    Ze geven zelfs bij lage concentratie al een indruk van kruidigheid en 
vanille, het zijn de smaakmakers. Lage pH en veel alcohol bevorderen de 
extractie.



Smaak



Boisee Liquide
Zet een thee van houtsnippers, goed sterk. Giet 
meermaals op. Damp de thee heel zachtjes in tot er 
een dikke vloeistof ontstaat, net niet laten koken. Sla 
de thee op in ... een houten vat en laat het heel lang 
'rijpen'. 

Vertel er een goed verhaal bij, oud recept, 
overgrootvader, familiegeheim.

Boisee liquide wordt gebruikt om cognac, armagnac, 
etc kunstmatig te verouderen. Dat kan ook in bier.

Je kunt de thee echter ook gedoseerd tijdens de kook 
toevoegen. Stoffen uit de thee worden door de gist in 
weer iets anders omgezet dat een licht koffieachtige 
smaak heeft.



Leesvoer
Wood & Beer A Brewers Guide, Cantwell & 
Bouckaert

Barrel Maintenance and Repair Manual 
https://barrelbuilders.com/wp-content/uploads/
2015/02/Barrel-Maintenance-Repair-
Manual.pdf

Cooperage – J.B.Wagner
https://archive.org/details/
cooperagetreatis00wagn/page/n8

Wood Aging of Beer. Part I: Influence on 
Beer Flavor and Monophenol Concentrations 
Wood Aging of Beer. Part II: Influence of Wood 
Aging Parameters on Monophenol 
Concentrations -- Femke Sterckx et al.
Google: Femke Sterckx wood monophenol
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