
Instruktioner: 4 - 8 ugers vinsæt 
instruktioner: 4 - 8 ugers vinsæt 

SPECIFIC GRAVITY (S.G.) BY STAGE 
Vinsæt Start S.G Færdig S.G 
8 uger 1.080 – 1.100 0.996 
6 uger 1.080 – 1.100 0.996 
5 uger 1.080 – 1.100 0.996 
4 uger 1.070 – 1.097 0.996 

 

TRIN 1 DAG 1 - PRIMÆR GÆRING 

1.1 Rengør og desinficer udstyr, der skal bruges.  

1.2 Hæld 1 L (4 kopper) varmt postevand i bunden af den primære gærspand og rør i pakke nr. 2 Bentonit. Bland godt.  

1.3 Hæld indholdet af vinsaft posen i den primære gærspand. Hvis der er to poser, skal du bruge den større nu. 
reserven (lille pose) tilføjes ikke på dette trin.  

1.4 top op primær gærspanden op til 23 L mærke med drikkevand af god kvalitet.  

1.5 Hvis dit sæt indeholder egetræsflis eller granuleret eg, skal du røre i nu. Hvis dit sæt indeholder egetræ terninger, 
tilføjes de på et senere tidspunkt.  

1.6 Rør godt. Brug et hydrometer til at måle og registrere dag 1 Start SG i diagrammet i disse instruktioner.  

1.7 Drys tør gær oven på vinsaften (hvis dit sæt indeholder to pakker gær, skal du tilføje begge nu).  

1.8 Anbring låg med gærlåsen fyldt halvvejs med vand på primær gærspanden.  

1.9 Hold gæring varmt (20 ° C til 25 ° C eller 68 ° F til 77 ° F) under hele vinfremstillingsprocessen 

TRIN 2 DAG 14 - STABILISERING/AFGASNING 

2.1 Kontroller diagrammet for påkrævet S.G læsning. Mål S.G., hvis vinen ikke er inden for rækkevidde, skal du 
kontrollere igen om 48 timer. hvis det er inden for rækkevidde, skal du noter måling.  

2.2 Brug desinficeret udstyr omhyggeligt om stikker vin til en ren / desinficeret gærspand, derefter efterlader 
sedimentet. 

2.3 Tilsæt indholdet af pakninger #3 Potassium Metabisulphite og #4 potassium sorbate direkte i vinens gærspand.  

2.4 Omrør vin ved hjælp af en steriliseret omrøringsske. Rør vin, skift retning intermitterende i 10 minutter. Alternativt 
kan vin afgasses ved hjælp af en boremaskine med afgasnings værktøj i 2-4 minutter ved medium hastighedsvendende 
retning hvert 30. sekund.  

2.5 Rør i pakke nr. 5 kieselsol. Hvis dit sæt indeholder to, skal du tilføje en pakke nu. den anden vil blive tilføjet på et 
senere tidspunkt.  

2.6 Monter gærrør fyldt halvvejs med vand eller starsan i bryggespanden og lad den stå i 24 timer. 



TRIN 3 DAG 15 – KLARING 

Klarings Tid diagram 
LENGTH OF TIME TO MAKE WINE MINIMUM TOTAL CLEARING DAYS 

8 uger 41 
6 uger 27 
5 uger 20 
4 uger 14 

 

3.1 Rør indholdet af reserven ind i gærspanden, hvis inkluderet  

3.2 Rør i pakke nr. 6 chitosan(er).  

3.3 Hvis dit sæt indeholder en anden #5 kiselsol, skal du røre om en time efter Chitosan-tilsætning.  

3.4 Hvis dit sæt indeholder egetræsterninger, skal du røre dem ind nu.  

3.5 Montere gærrør, og lad vinen sidde i et varmt (20 ° C til 25 ° C eller 68 ° F til 77 ° F), uforstyrret område væk fra 
direkte varme og lys.  

3.6 Efter 5 dage skal du give gærspanden et twist (uden at løfte) for at få sediment, der sidder fast på 
gærspandens/carboyens sider, til at falde.  

3.7 Fortsæt klaringsprocessen i henhold til ovenstående diagram. 

TRIN 4 DAG 26-54 – POLERINGS OM STIK / MODNING 

4.1 vin skal være helt klar. Hvis ikke, skal du lade vinen stå yderligere 7-14 dage for at afslutte klaring.  

4.2 Om stik forsigtigt vin fra bundfæld (og egetræsterninger, hvis de findes) i en ren og desinficeret gærspand/carboy 
udstyret med en solid prop. Valgfrie trin: a) Hvis du mødne din vin længere end 3 måneder, tilsættes 1,5 g (1/4 tsk) 
potassium metabisulphite eller campden tablets til vinen på dette tidspunkt for at hjælpe med at bevare smag og 
farve. b) hvis der filtreres vin, skal du gøre det nu. Filtrer aldrig uklart vin.  

4.3 Lad vinen sidde uforstyrret mindst 2 dage for at tillade bundfældning. 

TRIN 5 AFTAPNING (KUN KLAR VIN) 

5.1 Fyld forsigtigt din vin i rene og desinficerede flasker.  

5.2 Kork din flasker og lad dem stå oprejst i 3-5 dage, så korken kan udvide sig. vende eller opbevare på 
siden for at holde korken fugtig. Opbevar vin ved 11 ° C til 18 ° C eller 52 ° F til 65 ° F. 

 

 

 

 

 

 

 



Sørg for at bruge alle ingredienspakker, der er inkluderet i dit sæt. Dit vinsæt indeholder følgende:  

• Vinbase – umærket stor pose bestående af druesaftkoncentrat  

• reserve (hvis inkluderet) – mindre pose  

• Kan indeholde eg (granulær, chips eller terninger). Brug alle elementer, der er inkluderet.  

• gærpakke (op til 2 pakker)  

• pakke nr. 2 Bentonit – hjælper gæraktivitet og fjerner proteiner  

• pakke nr. 3 potassium Metabisulphite – bruges til at forhindre oxidation og forbedre holdbarheden  

• pakke nr. 4 potassium Sorbate – hæmmer gærcellereproduktion  

• Finingsmidler – kiselsol og chitosan (tilføj op til 2 pakker efter kieselsol) – Fjerner suspenderede partikler, 
hvilket resulterer i en klar stabil vin 

Udstyr til vinfremstilling Nødvendigt 

primær Gærspand: en fødevarekvalitet gradueret plastbeholder op til 30 L / 8 US gal.  

Carboy: en carboy af glas eller plast til at holde 23 L /6 uS gal. og passer til en gæringslås og prop.  

Hævert og slanger: ca. 2m lang fleksibel fødevare kvalitets rør med en flaske fylder og anti-bundfaldsspids.  

Gærrør & prop: Passer ind i gærspanden er halvt fyldt med vand eller starsan. tillader CO2 at undslippe og 
forhindrer ilt og ødelæggelsesorganismer i at komme ind i vinen.  

Rørske/Paddle: Omrøringsske af fødevarekvalitet af plast 50 cm i længden.  

Gærlås prop: Passer ind i carboy. forhindrer ilt og ødelæggelsesorganismer i at komme ind i vinen. brug, når 
vinen er helt afgasset. Fyldes med vand eller starsan. 

Vin Hydrometer: bruges til at kontrollere din vins specifikke gravity på forskellige tidspunkter af 
gæringsprocessen.  

Flaskefylder: dispenserer automatisk væske, når den indsættes i en flaske, og stopper væskestrømmen ved 
fjernelse.  

Vinflasker: 28-30 x 750 ml /26 oz flasker og korkprop eller syntesisk prop til længer opbevaring. 

 


