Maceraten en distillaten
Tim Veys

1. Productieproces neutrale alcohol
1.1. Grondstoffen: “Wat kan rotten, kan fermenteren”
Bijna alle graansoorten lenen zich tot fermentatie en worden typisch gebruikt om een
bepaald eindresultaat te bekomen.
Traditioneel kennen we mais, tarwe, rogge, gerst, maar we vergeten hier natuurlijk niet de
Aziatische topper: rijst. In mindere mate wordt boekweit, spelt of haver gebruikt.
Mout is een buitenbeentje omdat er een extra bewerking wordt gedaan alvorens te
vergisten. Gerstemout is ons het meest bekend omdat
dit gewas het vaakst wordt gemout. Tijdens dit proces
wordt het graan gekiemd waarbij enzymen, de
onontbeerlijke startmotor van graanfermentatie,
ontstaan die reeds een deel van het zetmeel omzetten
in vergistbare suikers. Bij de juiste balans start het
eesten (drogen) om zo het ontkiemen stop te zetten.
Soms wordt de mout gerookt of gebrand waarna deze een heel typische smaaktoets geeft,
bij de whiskyliefhebbers benoemd als turf.
Melasse of molasse is het bijproduct van de raffinage van suiker, zowel
uit suikerbiet als -riet. Deze stroop bevat nog steeds suiker en kan
bijgevolg door toevoeging van water (en eventueel gisten),
gefermenteerd worden. De meest bekende spirit die verplicht op basis
van rietsuiker gemaakt moet worden is rum.
1.2. Vergisting
Net als bij wijnbereiding is de basis van alle gedistilleerd: het gistingsproces of fermentatie. De
eerste stap is het maken van het ‘beslag’, specifieker benoemd als wort voor granen en most
voor fruit. De autochtone of gecultiveerde gisten zetten de suikers in de grondstof om tot
alcohol, koolzuurgas en kleine concentraties van andere stoffen.
Afhankelijk van het basisproduct en de gebruikte gisten varieert de ABV (alcoholgraad –
alcohol by volume) doorgaans na de vergisting tussen 5% en 12%. Door gebruik van turbogisten
is het mogelijk om het rendement te verhogen tot zelfs 18%.
1.3. Rectificatie en distillatie
Door distillatie en/of rectificatie wordt de alcohol verfijnd en afgescheiden van water en
onzuiverheden. Het kookpunt van alcohol is 78,37° C bij atmosferische druk terwijl water dan
pas begint te verdampen aan 99,6° C. Door de temperatuur van de wort tussen deze twee
waarden te houden kan je de alcohol (grotendeels) scheiden van water.
Om een neutrale alcohol te bekomen dient dit proces verschillende keer herhaald te worden
om tot een maximum ABV van 96.3-96.4% te komen. Reken op minstens een drietal distillaties.
Bijvoorbeeld een basisalcohol van 12% na de eerste pass 30-40%, na de tweede 60-70% en in
ideale omstandigheden volstaat de derde. Aangezien ethanol waterminnend is en de
watermoleculen niet meer gescheiden willen worden van de H2O is het enkel mogelijk om een
hoger gehalte te krijgen door toevoegen van bv. ongebluste kalk of watervrij kopersulfaat.

1.4. Distillatietechnieken
1.4.1.Waarom koper?
Tijdens het fermentatieproces ontstaat natuurlijke zwavel dat kopersulfaat vormt bij
contact met koper. Dit is de makkelijkste manier om de zure bijsmaak die zwavel geeft
uit te filteren.
1.4.2.Column still
De ketel die het harde werk moet leveren, omdat
enkel met deze de neutrale alcohol gemaakt kan
worden. Typisch aan dit toestel is de hoge
fractioneerkolom. De eerste modellen dateren
van de 19de eeuw op basis van eenvoudiger
modellen van Franse en Engelse stokers. De
eerste noemenswaardige still was deze van de
Schot Robert Stein. Niet alleen werd de
zuiverheid van de alcohol en het rendement
verhoogt, maar nu was het ook mogelijk om de
basisgrondstoffen uit te breiden.
In de kolom zitten geperforeerde platen die de
kolom als het ware onderverdeeld in
verschillende kamers. Ruwweg kan je zelfs
stellen dat de kolom bestaat uit verschillende pot
stills op elkaar.
De damp condenseert op de platen zodat onzuiverheden
terugkeren. Om een stap hoger in de kolom te geraken
moet de alcohol telkens iets zuiverder zijn.
Tijdens dit proces is het mogelijk om een zak met kruiden
in de kolom te hangen voor extra smaaktoevoeging.
Het initiële fermentaat kan zowel onderaan in de still
geladen worden (al dan niet met
kruiden) of zoals in industriële stokerijen door een
continue toevoer van de ‘mash’ bovenaan de kolom.

1.4.3.Pot still
Deze wordt het vaakst gebruikt bij kleinere
en/of ambachtelijke stokerijen. De werking
is een stuk eenvoudiger maar heeft ook een
aantal beperkingen: er kan enkel per batch
gestookt worden en de ABV zal maximum
een gemiddelde van 80% halen. De kans op
kleine afwijkingen van batch tot batch is
hier ook reëel.

1.4.4.Vacuümdistillatie
Door de te distilleren vloeistof in een vacuümomgeving te brengen kan je op een lagere
temperatuur stoken. Bij een volledig vacuüm begint water te kopen bij 7° C.
Persoonlijk stook ik au bain marie op 30° C op een onderdruk van 110-120 Pascal. Door
deze techniek toe te passen heb je enkele voordelen: de ingrediënten behouden het
maximum van hun natuurlijke smaak en je hebt minder energie nodig. Het grote nadeel
is de kostprijs voor een commerciële vacuümdistillator.

1.5. Afwerking
1.5.1.Diluten
Diluten is het aanlengen van de spirit met water om het alcoholgehalte te verlagen. De
ingrediënten geven etherische oliën af die bij teveel aanlengen een troebel
veroorzaken.
Het vinden van de juiste ABV wordt vaak onderschat want deze draagt bij tot de balans
en de expressie van de aroma’s en smaak. Een belangrijke taak voor de distillateur.
Het enige moment waarop je dit proces als consument in de hand hebt is bij het
drinken van absint.

1.5.2.Filteren
1.5.2.1.
Patroon

1.5.2.2.

Platen

1.5.2.3.

Actieve koolstof en andere
Steenkool wordt via een thermisch proces gezuiverd. De heel fijne poriën
zorgen voor een ongelooflijk inwendig oppervlak van 500 tot 2000m²/gram!
De actieve deeltjes trekken gasvormige en vloeibare moleculen aan.

2. Maceraten en distillaten
2.1. Maceraten
2.1.1.Definitie
Door inweking van ingrediënten in alcohol bekom je een maceraat. De maceratietijd
hangt af van de botanicals en het gewenste resultaat.
Bekende maceraten: likeur, absint, Campari,…
2.1.2.Vermouth
2.1.2.1.

Geschiedenis
Het aankruiden van wijn bestaat al sinds het ontstaan van het wijnmaken. Er
zijn sporen gevonden uit de Romeinse en Griekse periode maar toen werd dit
vooral gedaan om de smaak van de wijn te verbeteren.
Het eerste geschrift over het bewust gebruik van aangekruide wijn met
bittere smaakmakers dateert van de 5de eeuw voor Christus: de Vinum
Absinthium of Hippocratische wijn, een medicijn om de sapstromen in het
lichaam in evenwicht te brengen.
Het ontstaan van de naam ‘Vermout’ dateert uit de 18de eeuw en is
geïnspireerd op een Duitse versterkte wijn met Alsem. Niet zomaar welke
alsem wordt gebruikt. Het is de ‘Artemisia Absinthium’ of in duidelijkere taal
‘Absintalsem’.

2.1.2.2

Productiemethode
De basis van een goeie vermouth is het spelen met kruiden en maceratietijd.
Het bepalen van welke kruiden er gemacereerd worden, al dan niet samen,
en hoe lang is een echte kunst.
Er zijn verschillende methodes om tot het gewenst eindproduct te komen. De
makkelijkste wijze is het inweken van elk kruid apart in de (al dan niet
gemuteerde) wijn, maar hier mis je de interactie tussen de kruiden onderling.
Ditzelfde procedé kan toegepast worden op neutrale alcohol met nadien
eventueel een distillatie. Deze distillaten/maceraten worden gebruikt bij de
mutatie.
Een combinatie van beide is uiteraard ook mogelijk maar maakt het proces
enerzijds complexer maar anderzijds wel een stuk rendabeler.

2.1.2.2.

Reglementering
Volgens Council Regulation
 Aperitiefwijnen ten minste minimaal uit 75% wijn moeten
bestaan,
 Er enkel verse of gefermenteerde most en alcohol mag worden
toegevoegd aan het eindproduct,
 De blend mag worden gearomatiseerd met natuurlijke kruiden,
planten en/of andere gearomatiseerde voedingsmiddelen,
 Om een consistent product te verkrijgen, er ook zoetmakers en
karamel mag gebruikt worden.
Onderverdeling:
 Extra-Dry: <30gr suiker/L
 Dry: <50gr suiker/L
 Semi-Dry: tussen 50gr en 90gr/L
 Semi-Sweet: tussen 90gr en 130gr/L
 Sweet: >130gr/L

2.2. Wodka
2.2.1.Geschiedenis
De eerste vermelding van het woord ‘vodka’ dateert van 1405 in een
gerechtelijk Pools document, maar refereerde toen naar oa. medicijnen.
Het middeleeuws drankje dat wij nu onder deze naam kennen heette
toen gorzalka (gorzec is Pools voor ‘branden’). Vanaf 1533, toen het
‘medicijn’ commercieel werd uitgevoerd naar Rusland veranderde de
naam definitief.
De productie op grote schaal startte eind 16de eeuw in Krakow, maar de
pionierstad Poznan telde in 1580 al 498 gekende distilleerderijen!
Volgens de legende maakte pater Isidore , die
leefde in het klooster van het Kremlin in Moskou, in
1430 het recept van de eerste Russische wodka.
Het grootste succes mag Sweden achter zijn naam
zetten. Zonder enige bekendheid als alcoholproducerend land
lanceerde de Zweedse Absolut Company Factory in 1979 hun
wodka. Het recept stond al sinds 1879 en was vermarkt als Absolut
Rent Brännvin (absolutely pure brännvin). Op vandaag is dit het
derde grootste merk naast Bacardi en Smirnoff. Pernod-Ricard
kocht het brand in 2008 voor € 5,63 miljard!
2.2.2.Productiemethode
Zie distillatietechnieken: neutrale alcohol.
2.2.3.Reglementering
Elke ‘neutrale’ alcohol afkomstig van landbouwproducten met een minimum ABV van
37,5% VOL is op zich een wodka. Om dit label te mogen aanhouden bij herdistillatie
mag er enkel natuurlijke toevoeging gedaan worden.
Indien het overheersend aroma niet het aroma van de grondstoffen is spreekt men van
gearomatiseerde wodka.
De duurste vodka’s ter wereld

2.3. Gin
2.3.1.Geschiedenis
De gin zoals wij deze vandaag kennen kent zijn oorsprong in Vlaanderen… als jenever.
Reeds in 1269 is de eerste vermelding van een alcoholische drank met jeneverbes als
smaakmaker, uiteraard als medicijn. Tot de uitvinding van de stookketel was dit
moutwijn (gefermenteerde mout) gearomatiseerd of gemacereerd met de bes.
De verspreiding startte in 1585 toen door de val van Antwerpen heel wat Vlamingen
emigreerden naar Nederland. Tot zover het weerleggen van de bewering van veel
Nederlanders dat zij de eerste producent van jenever waren.
Tijdens de 80-jarige oorlog (1568-1648) vochten de Engelsen aan de zijde van de
Nederlanders tegen Spanje. Al snel namen de Engelsen, vermoedelijk zonder tegenzin,
de Nederlandse gewoonte om voor de strijd een borreltje achterover te slaan die zij de
bijnaam ‘Dutch Courage’ gaven.
Toen Willem van Oranje III in 1688 de macht greep en enorm hoge taksen invoerde op
dranken afkomstig uit het katholieke deel van Europa én iedereen naar believen mocht
stoken, startte een lange periode van drankmisbruik en was 25% van de Londense
bevolking actief in de ginsector. Pas in 1751, door de toenemende misdaad werd de
productie en verkoop deftig aan banden gelegd.

2.3.2.Productiemethode
In de meeste gevallen wordt, eventueel met een maceratie vooraf, neutrale alcohol
opnieuw gedistilleerd met kruiden. Volgens de wetgeving moet het aroma en de smaak
van de jeneverbes primeren. De tradities die we hebben overgenomen van de Engelsen
met hun ‘modernere’ versie van gin bevatten toevoeging van koriander(zaad),
iriswortel, engelwortel, cardemom, …
Zoals bij vermouth is het mogelijk om alle kruiden apart te verwerken en nadien te
assembleren, of alles samen macereren/distilleren.
Zelden, en omwille van het heel complexe proces, wordt aan het fermentaat van de
basisgrondstof de kruidenmengeling toegevoegd en slechts eenmaal afgestookt. Maw
wordt hier in één beweging de neutrale alcohol én de gin gemaakt.

2.3.3.Reglementering
Gin is een met jeneverbessen gearomatiseerde drank die verkregen is door ethylalcohol
uit landbouwproducten met een ABV van minstens 37.5%. De jeneverbes moet altijd
blijven primeren.
Enkel als er uitsluitend met natuurlijke ingrediënten is gewerkt mag de gin gedistilleerd
worden genoemd en in geval alle ingrediënten in één stookbeurt zijn verwerkt mag
London gin gebruikt worden.
Types:
1. Compound: gearomatiseerd met industriële aromaten of smaakstoffen
2. Distilled: alleen natuurlijke ingrediënten
3. London (dry) gin: alle ingrediënten werden in 1 distillatie samen afgestookt
4. Old Tom: aangezoete gin met natuurlijke zoetstof
5. Sloe Gin: gin gemacereerd met sleedoornbes, meestal op een lagere ABV

2.4. Rum
2.4.1.Geschiedenis
De geschiedenis van de rum start met de ontdekking van Amerika door Columbus in
1493. Hij bracht suikerrietstekken, die hun oorsprong kennen in Indonesië, naar de
Caraïbische eilanden en ontdekte dat het klimaat ideaal is om het te verbouwen. Door
de enorme vraag naar suiker vanuit Europa steeg de aanplant heel snel.
De boeren ontdekten als snel dat melasse (het sap – afkomstig van miel, Spaans voor
honing), gemengd met water, een lekker drankje oplevert na fermentatie.
Pas vanaf 1650 werd het fermentaat ook gedistilleerd en kreeg het de naam ‘Kill Devil
of Rumbullion’.
Lokaal was het drankje al snel het wondermiddel tegen allerlei pijntjes en was het
betaalmiddel om de Britse mariniers, die gestationeerd waren in het Caraïbisch gebied.
Op die manier ‘kochten’ de boeren bescherming tegen de plunderende piraten. Het
drankje viel blijkbaar enorm in de smaak bij de marine, want tot 1970 (!) kreeg elke
marinier per dag een half-pint (+/- 25cl) rum; vanaf 1730 echter wel aangelengd met
evenveel water.
De export naar Europa groeide snel door het opzetten van de slavendriehoek tussen de
Caraïben, New England (Oostkust van VS, tegen Canada) en West-Afrika. De melasse
werd verscheept naar New England, daar werd de rum ingescheept om te ruilen in
West-Afrika voor slaven die het harde werd op de rietsuikerplantages moesten doen.
Door de drooglegging in 1920 verdwenen de rumdistilleerderijen in de VS en
concentreerde die zich op de plaatsen waar het riet ook groeide.

2.4.2.Productiemethode
De grondstof van rum is rietsuikersap of molasse(melasse). Beide grondstoffen zijn
bijproducten van de raffinatie van suikerriet.
Het sap wordt verkregen bij de eerste stap: het
vermalen en de molasse ontstaat pas bij het
kristalliseren van de suiker.
Het verschil in smaak is heel duidelijk: het sap zal
het vegetale karakter van het riet zeker behouden
en wordt voornamelijk gebruikt op Martinique en
Guadeloupe. Sommige stokerijen koken het sap
eerst om in te dikken, te stabiliseren en het
bewaarpotentieel te verhogen.
Molasse is een stroperig goedje dat nog steeds rijk is aan suiker en heel gemakkelijk
fermenteert.
De distillatie van het fermentaat mag ik zowel pot als column still.
Het grote onderscheid tussen de verschillende merken komt voornamelijk na de
distillatie. Vaak wordt rum gelagerd op houten vaten en dit verandert het karakter
drastisch. Sommige brands mengen verschillende batches, verschillende vaten of
verschillende jaargangen of, macereren de rum met kruiden om een flavoured of spiced
rum op de markt te brengen.

2.4.3.Reglementering
De wetgeving over rum is heel summier…
Rum moet op basis van suikerrietsap of molasse en dient minstens 37.5% ABV te
hebben. Er mag op enkel toevoeging worden gedaan van karamel. Indien het sap wordt
gebruikt mag de toevoeging boeren- en agricole. En dan als laatste mag er traditionnel
gebuikt worden indien na distillaties minder dan 90% alcohol is bekomen.
Op het vlak van lagering is er een heel duidelijk verschil tussen de VS, waar voor een
blend de jongste rum bepalend is, terwijl dit in Europa net de oudste is.
Verschillende types op basis van:
1. Blending:
single barrel – solera
2. Toevoegingen:
fruit flavoured – spiced
3. ABV:
Regular/Standard (37.5°-45°)
Strong (45°-75°) - over-proof (+75°)
4. Kleur:
white (clear, crystal, blanca, plata) – gold (oro) – dark (black)
Cachaca nemen we even mee in dit verhaal want deze Braziliaanse variant van
suikerrietdistillatie is ook aan een opmars bezig.

2.5. Mezcal en tequila
2.5.1.Legende en geschiedenis
Quetzalcoatl, oppergod van de aarde,
trok naar de hemel om de godin van de
duisternis Tzinzimiti, te doden. Het
liep niet volgens plan toen hij
halsoverkop verliefd werd op haar
kleindochter Mayahuel, de godin van
de
vruchtbaarheid.
Ze vluchtten samen naar de aarde, tot
groot ongenoegen van Tzinzimiti die
hen vanaf dan opjaagde. Uiteindelijk
zagen ze geen andere uitweg dan zichzelf in een boom te veranderen waarna
grootmoeder haar kleindochter dood bliksemde.
Volgens de legende werd de agave geplant op de plaats waar Mayahuel werd begraven.
Legendes zijn leuk maar de basis van mezcal is pulque een gefermenteerde drank van
het agavesap. De oudste vondst betreft muurschilderingen daterend uit 1.000 AD. Op
heden is in een aantal indiaanse beschavingen het drinken van pulque nog steeds
verboden en zelfs bestraft met de doodstraf.
Pas in 1519 werd de pulque afgestookt door de Spaanse veroveraars. Echter over de
herkomst van de naam mezcal blijft er onenigheid. De meest plausibele historische uitleg
is
dat
het
‘gekookte
agave’
betekent
in
Nahuatl.
Om hun eigen wijn te promoten verbiedt de Spaanse koning om wijngaarden aan te
leggen in Mexico, maar er wordt niet gesproken over de agave tot de ‘Vino de Mezcal’ té
populair dreigt te worden met als gevolg een verbod op de productie.
Pas in 1821, na de onafhankelijkheid van Mexico en het schaarser worden van de
Spaanse dranken, stijgt opnieuw de populariteit van mezcal.
Kort hierna ontstaan de twee grootste distilleerderijen: La Rojeña van de familie Cuervo
en Sauza van de gelijknamige familie. Don Cenobio Sauza was het hoofd van de La Rojeña
stokerij en de rivaliteit tussen de twee leeft op vandaag nog altijd verder.
De populariteit van tequila steeg tijdens de drooglegging in de Verenigde Staten: de
Amerikanen gingen zowel over de grens om zich te goed te doen aan deze drank als voor
het inslaan en smokkelen van een partij.
De uitvinding van de Marguerita in 1935 wakkerde het gebruik, ook in het westen, aan
waardoor tequila niet meer weg te denken is uit de kast van elke cocktailbar.
Voor mezcal was dit echter geen positieve evolutie want pas in 2005 werd deze
herontdekt.

2.5.2.Verschil mezcal <-> tequila
Mezcal is de overkoepelende naam van distillaten op basis van agave, en toch is er
groot verschil tussen beide.
Dat verschil zit in twee belangrijke factoren:
1. mezcal mag gemaakt worden van een 30-tal verschillende agavesoorten, terwijl
tequila verplicht van de piñas van de Agave Tequilana weber Azul of blauwe
agave geproduceerd moet worden.
2. voor mezcal worden de agaveharten nog traditioneel in palenque (kuil) gekookt,
waardoor deze uitgerookt en gekarameliseerd worden, terwijl voor tequila bijna
altijd autoclaven worden gebruikt. Deze laatste methode werd ingevoerd om het
tekort aan hout en agave op te vangen.
3. De ABV van mescal moet tussen 36% en 55% zijn; bij tequila tussen 35% en 55%
2.5.3.Productiemethode
Agave, afkomstig uit de Griekse mythologie, betekent ‘de nobele’ en behoort tot de
familie van de lelies. De vetplant groeit enkel in een subtropisch klimaat en is op zijn
minst gezegd een traagbloeier. Overdag sluit de plant overdag haar poriën af tegen
dehydratatie. ’s Nachts gaan de poriën open en nemen de grote puntvormige bladeren
CO² op om de zuurstof overdag dan aan te wenden om te groeien en pas na 15 tot 20
jaar te bloeien. Neem daar nog bij dat de meeste van de 270 agavesoorten
monocarpisch of eenmalige bloeiers zijn!
De piñas worden manueel geoogst door een ‘jimador’ die de ambacht van vader op
zoon doorgeven.
De moederplant wordt zoveel mogelijk gespaard en enkel de harten die doorgaans
variëren van 40 tot 90kg, met uitschieters tot 120kg, worden verwijderd.
Na het koken in de palenque of vaker in de stenen ovens worden de piñas gemalen en
gefermenteerd tot een mash van 4-5% alcohol.
De distillatie mag in elk type ketel.

2.5.4.Reglementering
2.5.4.1.
Classificatie & controle
Tequila
Sinds 1949 ziet een divisie van de Mexicaanse overheid, de Norma Oficial
Mexicana – kortweg NOM, toe op de producten en de regio’s. Vanaf dan moet
tequila volledig van de agave geproduceerd worden.
Door de wereldwijd toenemende vraag versoepelde die regel in 1964 tot 71% en
vanaf 1970 zelfs tot 51%.
Bij de invoeging van de “Declaration for the Protection of the Appellation of
Origin Tequila”, DOT, in 1974 kwam het onderscheid tussen tequila 100% agave
en tequila en de afbakening van de productieregio’s zoals we ze op vandaag
kennen.
Door de oprichting van de Consejo Regulador del Tequila (CRT) in 1994 werd de
laatste stap genomen voor een gereguleerde productie, van planten van de agave
tot de afgewerkte fles, en garantie op de kwaliteit.
Mezcal
Pas in 1995 wordt de Domination of Origin (DO) ingevoerd en twee jaar laten het
controleorgaan CRM, Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal.
De grote verschillen met DOT zijn:
1. Mezcal moet gebotteld worden in Mexico
2. Volume wordt vastgelegd
Het aandeel alcohol afkomstig van de agave moet minstens 80% zijn. Ook hier
bestaan de twee types: 100% agave mezcal en mezcal, die onderverdeeld worden
in 3 varianten op basis van de rijping. Joven, Reposado en Añejo moeten
respectievelijk, geen, 2 tot maximum 12 maand en minstens 1 jaar gelagerd
worden.
Indien mezcal wordt aangevuld met andere smaken, zoetstoffen of kleurstoffen
wordt de benaming abocado gbruikt.

2.5.4.2.
Productieregio’s
Sinds 1997 is een handelsakkoord met de Europese Unie van kracht dat stelt dat
Mexico de enige producent mag zijn van tequila.
Regio’s tequila: Jalisco, Michoacan, Guanajuato, Nayarit en Tamaulipas
Regio’s mezcal: Oaxaca, Durango, Guanajuato, Guerrero, San Luis Potosi,
Tamaulipas, Zacatecas en Michoacan
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