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Noen har kanskje lurt på hvordan man skal lage et lavkarbo øl, et øl
med færre kalorier. Et øl tilsvarende den populære "Lite" serien til
Ringnes, Tuborg og andre. I denne artikkelen skal litt av bakgrunnen
beskrives, og illustreres med et par regnestykker.

Mange tenker på disse ølene som "lavkarbo med lite kalorier", men
hva er det som egentlig har skjedd?

F
or å måle mengde karbohydrater igjen i en løsning
benyttes helt enkelt en gravitymåling. Tabell 1 viser

gravity som funksjon av gram per liter sukrose (sukker)

Table 1. Gravity som funksjon av gram per liter sukrose målt med et
hydrometer

Sukker [g/L] Gravity

0 1,000

50 1,020

100 1,039

200 1,072

Spesifikk gravity måler tetthet relativt til vann ved
4¶C. Stivelse vil også ha en gravity på 1,020 når konsen-
trasjonen er 50 g/L. Ved å bruke Amigase som inneholder
amyloglucosidase vil man bryte ned alt av stivelse (Figur 1)
til fermenterbare sukker. Alle de fermenterbare sukkerartene
vil da bli spist opp av gjæren, og man får et "lav-karbo" øl,
men hva skjer med energien?

Fig. 1. Sukkermolekyler i stivelse

Stivelse består av 20-25 % Amylose, og 75-80 % Amylopektin.

1. Amylose: Glukose monomer med –(1 æ 4) binding

2. Amylopektin: Glukose monomer med –(1 æ 6) binding

Amyloglucosidase vil hydrolysere både –(1 æ 4) og –(1 æ
6) i flytende stivelse, som produserer glukose. Denne

reaksjonen er også kjent som sakkarafisering (saccharification)
Måler man en gravity til 1,000, er det ikke mer karbohydrater

igjen. Gjær har en kompleks metabolisme, og vi benytter en
svart boks for å illustrere hva som blir tilført og hva som blir
produsert (Figur 2), vi antar videre at energiproduksjonen er
primært rest-sukker og produsert etanol.

Fig. 2. Gjær svart boks hvor glukose blir tilført, og etanol, biomasse, CO2, estere og

glyserol blir primært produser

1 gram sukker inneholder gjennomsnittlig 4 kcal

1 gram etanol inneholder gjennomsnittlig 7 kcal
Etanol er er mer energitett molekyl sammenliknet med

sukker. Når en gjærcelle blir tilført sukker vil den da produsere
et mer energitett molekyl i etanol. Noe energi forsvinner i
form av varme og CO2, men hovedsaklig er energien i et øl
basert på restsødne og etanol.
For å beregne kalorimengden i øl viser jeg til tre regneeksempler

Eksempel 1 - "Vanlig øl"

OG: 1,046, FG 1,010. Batch Volum: 25 L, ABV: 4,7 %

Vi har en FG på 1,010. Da vet vi at vi har 25 g/L med sukker
igjen (ekstrapolert fra Tabell 1), vi har 25 L vørter, og ønsker
å finne total mengde med sukker igjen.

25 g
L

◊ 25 L = 625 g sukker

625 g ◊ 4 kcal
g

= 2500 kcal

Vi har 4,7 % ABV i 25 L, vi ønsker å finne volum «100
%» etanol for å beregne energiinnholdet. Vi benytter fortyn-
ningsloven.
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C1 ◊ V1 = C2 ◊ V2

4,7 % ◊25 L = 100 % ◊ V2
V2 = 1, 175 L

I 4,7 % alkoholstyrke øl med volum 25 L finnes det 1,175 L
med ren sprit. Etanol har en tetthet på 0,789 kg/L. Vi har
927 g med ren alkohol (1, 175 L◊0, 789 kg

L ◊1000 g
kg = 927 g )

927 g ◊ 7 kcal
g

= 6490 kcal

Vi legger sammen de to kalorietallene, og deler på volum.

2500 kcalsukker + 2490 kcaletanol

25 L
= 359kcal

L
¥ 36 kcal

100 mL

ca 36 kcal/100 mL stemmer relativt ok ved det som står på
en ølflaske.

Eksempel 2 - "Brut øl"

OG: 1,046, FG 0,997. Batch Volum: 25 L, ABV: 6,4 %

Vi hopper bare over energi i sukker, fordi det ikke er noe mer
igjen. Vi har 6,4 % ABV i 25 L, vi ønsker å finne volum «100
%» etanol for å beregne energiinnholdet

C1 ◊ V1 = C2 ◊ V2

6,4 % ◊25 = 100 % ◊ V2
V2 = 1, 6 L

I 6,4 % alkoholstyrke brut øl med volum 25 L finnes det 1,6 L
med ren etanol. Etanol har en tetthet på 0,789 kg/L. Vi har
1262 g med ren alkohol (1, 6 L◊0, 789 kg

L ◊1000 g
kg = 1262 g )

1262 g ◊ 7 kcal
g

= 8837 kcal

Vi legger sammen de to kalorietallene, og deler på volum.

0 kcalsukker + 8837 kcaletanol

25 L
= 353kcal

L
¥ 35 kcal

100 mL

ca 35 kcal/100 mL er mer eller mindre det samme som eksempel
1.
Eksempel 3 - "Brut øl, 4,7 % ABV"

OG: 1,033, FG 0,997. Batch Volum: 25 L, ABV: 4,7 %

Vi hopper bare over energi i sukker, fordi det ikke er noe mer
igjen. Vi har 4,7 % ABV i 25 L, vi ønsker å finne volum «100
%» etanol for å beregne energiinnholdet

C1 ◊ V1 = C2 ◊ V2

4,7 % ◊25 L = 100 % ◊ V2
V2 = 1, 175 L

I 4,5 % alkoholstyrke brut øl med volum 25 L finnes det 1,175
L med ren sprit. Etanol har en tetthet på 0,789 kg/L. Vi har
927 g med ren alkohol (1, 175 L◊0, 789 kg

L ◊1000 g
kg = 927 g )

927 g ◊ 7 kcal
g

= 6490 kcal

Vi legger sammen de to kalorietallene, og deler på volum.

0 kcalsukker + 6490 kcaletanol

25 L
= 259kcal

L
¥ 26 kcal

100 mL

ca 26 kcal/100 har blitt beregnet, som er relativt nære industri-
lite øl, som ligger rundt 28 kcal/100 mL

Sammendrag

Hvis du tilsetter Amyloglucosidase i ditt øl hvil du redusere
sukkerinnholdet i ølet dit mot null, men du har også dannet
et mer energitett molekyl i etanol. Kalorimengden i ølet ditt
er nesten uendret.

Amigase vil alltid redusere karbohydratinnholdet, men ikke
energien. For å lage et lavkaloriøl må du modifisere en oppskrift
ved å endre på OG og FG. Du kan gjøre en antagelse at FG går
mot 0.99X. Du bruker da mindre korn, får høyere utgjæring
og redusert kalorieinnholdet.
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