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1. Inleiding
De grondstof tabellen zijn de basis van Brouwvisie en zijn allen in 1 scherm verenigd. Hier
kun je deze tabellen beheren en aanvullen. De mouten, hoppen, gisten en kruiden zijn
allemaal aan te vullen. Er komen soms nieuwe leveranciers bij met nieuwe grondstoffen. Hier
kun je deze dan invoeren.

2. Mouten
Mout is de basis van het bier. Standaard staan er al ruim 200 moutsoorten in de Brouwvisie
database, maar in de huidige markt komen er nog regelmatig mouten bij of veranderen de
specs van sommige mouten. Hier kun je de tabel aanpassen. Voer hier je voorraad in, pas de
specs van je mouten aan of verwijder mouten die je nooit zult gaan gebruiken om de tabel
overzichtelijker te maken. Om een record aan te passen dien je eerst op ‘wijzigen’ te klikken
!!. De specs van de mouten zijn via de website van de leverancier/producent te downloaden.

3. Hoppen
Hoewel de meeste hoppen al wel in deze tabel staan (ruim 145) zijn er nog steeds hoppen die
missen. Hier kun je die dus aanvullen. Vul ook hier je voorraad in en pas het alfzuur % aan
indien de hop die je gekocht hebt afwijkt van de specs in de tabel. De Specs van de gebruikte
hoppen veranderen per seizoen. Deze kun je meestal wel downloaden via de website van je
leverancier/producent. Om een record aan te passen dien je eerst op ‘wijzigen’ te klikken.

4. Kruiden
Kruiden zijn een apart verhaal bij het Bierbrouwen. Veelal is er vrij weinig bekend over het
gebruik ervan en dien je dit dmv experimenten te weet te komen. Hoewel er enkele waarden
ingevuld kunnen worden mbt tot specs zijn deze vaak niet bekend en deze dien je dus zelf te
ontdekken. Met kruiden wordt dan ook niet gerekend in Brouwvisie.
Vul hier ook je voorraad in ! Om een record aan te passen dien je eerst op ‘wijzigen’ te
klikken.

5. gist
Gist is een zeer belangrijk hulpmiddel voor je bier. Zonder gist geen bier. In deze tabel kun je
dus al je gisten beheren. Vul hier al je specs in die via de producent te achterhalen zijn en vul
dit aan met je eigen ervaringen. Vul hier ook je voorraad in !! Om een record aan te passen
dien je eerst op ‘wijzigen’ te klikken.

