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MICROBIËLE ACTIVITEIT

Overal in Europa - zelfs in traditionele wijndrinkende landen zoals Frankrijk, 
Spanje en Italië - duiken brouwerijen op. Elk van deze brouwerijen 
probeert zijn plaats op de markt te vinden en rekening te houden met de 
steeds stijgende vraag van consumenten naar unieke bieren met nieuwe 
en speciale smaken, of met een laag alcoholgehalte. 
Net als u. Na al uw inspanningen om het perfecte recept voor uw bier te 
vinden, wilt u uw merk uitbouwen en uw reputatie beschermen.
Daar kunnen wij u mee helpen.

Erg frustrerend bij het brouwen is dat een hele batch 
bier slecht kan worden door microbiële besmetting.
Microbiologie is inherent aan een brouwproces. 

Maar hoewel gecontroleerde microbiële activiteiten 
het proces ten goede komen, vormen andere een 
bedreiging voor de kwaliteit, smaak en zelfs de 
veiligheid van uw product.

Lactobacillus en Pediococcus bijvoorbeeld, kunnen 
uw bier een ongewenste zure of ‘boterachtige’ smaak 
geven. Besmetting met wilde gist kan het bier troebel 
maken of zelfs laten smaken als rotte eieren. Uitvoerig 
gebruik van suikers gevolgd door een niet toereikende 
reiniging/desinfectie kan leiden tot de vorming 
van biofilm, wat een besmetting met off flavours 
kan veroorzaken. Een jaarlijkse grondreiniging van 
de installaties wordt geadviseerd. Daarom is de 
implementatie van goede hygiëneprocedures in elke 
fase van uw brouwproces cruciaal om ongewenste 
microbiële groei te voorkomen en de kwaliteit en 
veiligheid van uw eindproduct te waarborgen.

Christeyns kan u ondersteunen met de juiste 
chemicaliën en proceskennis. 

Niet alleen mout, hop en gist zijn van fundamenteel 
belang voor de kwaliteit van uw bier. Even 
belangrijk zijn een vlekkeloos productieproces 
en een perfecte hygiëne en desinfectie. 

Hygiëne is essentieel in het brouwproces. De 
kleinste fout in uw hygiëneprocedures kan leiden 
tot slechte smaak, geur of verzuring. 

HYGIËNE IS ESSENTIEEL

HYGIËNE IN BROUWERIJEN



MAXIMALE PREVENTIE 

Vooral het proces na het wort koken is riskant op vlak van besmetting. In grotere 
brouwerijen vinden zowel de productie als het reinigings- en desinfectieproces bijna 
volledig plaats in een gesloten circuit, om infectierisico’s te voorkomen. Voor kleinere 
brouwerijen is dit niet altijd mogelijk. Toch kan er veel worden gedaan om de risico’s te 
beperken.
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WANNEER WAT PRODUCT

Na elke 
productie

• Voorspoelen van de brouwinstallaties met 
vers water 

• Reinigen met een alkalisch detergent
• Spoelen met water 
• Desinfecteren met perazijnzuur 
• Opnieuw spoelen met vers water van 

goede microbiologische kwaliteit

MIDA FLOW 127 NA

MIDA CHRIOX 5

1x / maand 
(afhankelijk 
van de 
hardheid van 
het water)

• Voorspoelen van de installaties met vers 
water 

• Reinigen met een alkalisch detergent
• Spoelen met water 
• Ontkalken met een zuur detergent om 

biersteen te verwijderen
• Spoelen met water 
• Desinfecteren met perazijnzuur
• Opnieuw spoelen met vers water van 

goede microbiologische kwaliteit

MIDA FLOW 127 NA

MIDA FLOW 210 FL

MIDA CHRIOX 5

2x / jaar
• Zorg na de reguliere reinigings- en 

desinfectiecyclus voor een grondreiniging 
van uw installaties om besmetting te 
voorkomen

MIDA FLOW 142 CL

Neem contact op met uw Christeyns vertegenwoordiger voor gedetailleerde reinigings- en 
desinfectieprocedures per productiezone, inclusief tijd en dosering.  

REINIGEN & DESINFECTIE

VERVUILING IN BROUWERIJEN
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Proteïnes
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Vervuiling

Chemicaliën

Reinigings- en desinfectieprocedures voor brouwerijen kunnen als volgt opgelijst worden:
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Krachtig alkalisch 
detergent voor CIP-
toepassingen en 
mechanisch wassen
 

MIDA FLOW 127 NA

Gechloreerd alkalisch 
detergent voor CIP-
toepassingen, om de 
vorming van biofilm te 
voorkomen 

MIDA FLOW 142 CL

Ontkalkend detergent 
voor het verwijderen van 
anorganische afzettingen 
en biersteen 

MIDA FLOW 210 FL

Zeer efficiënt 
desinfectiemiddel op basis 
van perazijnzuur, voor 
het desinfecteren van 
tanks, leidingen en andere 
apparatuur

MIDA CHRIOX 5

PRODUCTEN

REINIGEN & DESINFECTIE

SPECIALITEITEN

REINIGINGSADDITIEVEN
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Antischuimadditief voor 
loog

MIDA AF 604 BP
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Afhankelijk van uw specifieke situatie, kunnen 
bijkomende producten nodig zijn, waarmee we u 
kunnen helpen;



TWIJFEL OF VRAGEN? 
Neem contact op met uw Christeyns hygiëne 
consultant om een passende oplossing te vinden 
voor uw persoonlijke situatie.

WWW.CHRISTEYNS.COM


