
 
BRUKSANVISNING FÖR VINFÖRPACKNING ca. 22 L: 
Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar. 
Tillägsuppgifter vid *-märkta platser hittar du i slutet på anvisningen. 
Jäskärlet och annan utrustning som används måste vara väl 
rengjorda och desinficerade , gärna med Favourite Action-
desinfektionsmedel. Du kan i detta skede, för att spara tid,  
sätta Vinjästen påse B i en kopp med ca. 30C vatten, låt stå i ca. 15 
min. 
 
1.  Häll sockret i jäskärlet* (se på förpackningens text). 
Häll 5 l kokande vatten i kärlet, rör om tills sockret har smält.  
Töm påsarna K Kalk och Citronsyra F i kärlet. Häll påse/påsarna 
som innehåller torkade bär och örter i en jäspåse och sätt påsen i 
kärlet. 
 
2. Häll kallt eller varmt vatten i kärlet till ca. 22 och så att 
temperaturen är 25-30°C.   
 
3. Granska att temperaturen i kärlet är under 30C.  
Töm påse A Enzymer i jäskärlet. Innehållet i påse C Jästnärsalt 
löses i en kopp kallt vatten och hälls i kärlet. 
Rör om vinjästen, som stått i 15-20 min. och häll den i jäskärlet. 
OBS. Det är mycket viktigt att vinsaftens temperatur inte överstiger 
30C. Jästen dör i för hög temperatur, men jäsningen fördröjs om 
temperaturen är för låg. 
 
4. Sätt på locket i jäskärlet. Sätt på jäsröret, fyll det till hälften med 
vatten. Skaka kärlet kraftigt. Ställ jäskärlet på ett ställe med en jämn 
temperatur på 20-25C. Om golvet är för kallt eller varmt (golvvärme), 
sätt tex. en matta eller styroxskiva under kärlet. Jäsningen börjar 
normalt innom ett dygn. Skaka kärlet  en gång om dagen under en 
vecka. Om det inte kommer bubblor ur jäsröret, ta bort det och 
lyssna noga om det hörs ett susande ljud. Om det gör det, jäsningen 
är i gång men jäskärlet läcker. Sätt en tätning mellan locket och 
jäskärlet tex. plastfilm eller dylikt. Om ingenting hörs, öppna locket. 
Om vinets yta skummar här jäsningen startat. Men om ytan är ”livlös” 
så kontrollera att påse B är tillsatt.  
Det är även möjligt att jästen har dött, om temperaturen har varit för 
hög, tillsätt ny jäst. Om vinet inte börjar jäsa med den nya jästen är 
det troligt att jäskärlet eller redskapena varit smutsiga, temperaturen 
fel eller att påse G (jässtopp) tillsatts för tidigt. 
 
5. När vinet har jäst  1-2 veckor, eller när det kommet 2 bubblor i en 
minut är det dags att mäta vinet med en hydrometer eller smaka på 
vinet. Det smakar troligen inte så bra, men det är sötheten du skall 
kontrollera. Vi rekommenderar,att vinet alltid får jäsa färdigt, för att 
uppnå rätt alkoholprocent.  
När vinet jäst färdigt, 0 eller lägre på oechlerskalan, kan jäsningen 
stoppas. Vinet kan eftersötas senare om det behövs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jäsningen stoppas. 
6. Ta bort fruktpåsen och låt den rinna av. Påse D Jässtopp löses i 
ett glas med vin och hälls i vinet. Vi rekommenderar att du använder 
jässtopp för det skyddar vinet mot bakterier. Avlägsna kolsyran 
genom att skaka kärlet och håll ett finger för hålet till jäsröret. 
Tag bort fingret så att trycket slipper ut, upprepa tills det inte finns 
något tryck. Sätt på locket och jäsröret. Vinet skall nu stå i 2-3 dagar, 
skaka om kärlet dagligen. 
 
Klarning 
Strö innehållet av påse Bentonite jämt på vinets yta, vänta en stund 
och rör om vinet. Töm påse E1 Superklaring i vinet och rör om, töm 
sedan påse E7 Chitosan  och rör om på nytt. Sätt på locket och 
jäsröret och ställ kärlet helst på ett svalt högt ställe, så att det inte 
behöver flyttas vid omtappningen. Låt vinet stå orört i 4-6 dagar. Det 
kan komma några bubblor i jäsröret, det beror på att vinet kan 
innehålla kolsyra även om vinet jäser inte mera. 
 
Efterklarning 
7. När vinet är klart (häll i ett glas och se mot ljuset), tappas det med 
hävert till ett rengjort kärl. Var försiktig att bottensatsen inte blandas i 
vinet. Om vinet inte ännu är kristallklart, låt det stå orört 1-2 dagar. 
 
Eftersötning 
8. Olika vintyper smakar bäst vid en viss sötma/torrhet.  
Använd en hydrometer*** och eftersöt enligt rekommendationerna. 
Torrt matvin   -5........0 
Torrt desertvin    0......+5 
Lätt torrt matvin    0......+5 
Lätt torrt desertvin  +5....+15 
Sött matvin  +5....+15 
Sött desertvin  +15..+35 
 
2,5g socker/en liter vin ger en ökning av 1 oechslegrad. Om tex. 
vinets sötma är 0 och du vill öka det till +5 skall socker tillsättas 
enligt följande:  
5 x 2,5g x 23 liter =287g socker. 
Om du inte har en hydrometer, smaka på vinet och försiktigt tillsätt 
socker lite i taget. Kom ihåg att enda sättet att få bort socker är att 
blanda vatten i vinet, vilket påverkar smaken, så var försiktig. 
 
Avlägsning av kolsyra 
När socker tillsätts bildas det kolsyra i vinet. Avlägsna kolsyran som 
beskrivits ovanför. Vi rekommenderar att vinet får står ett dygn så att 
alla jästpartiklar som bundits av kolsyran sjunker till botten.**** 
För att vara säker om att vinet blir klart kan du ännu en gång tappa 
vinet över till ett annat kärl. 
 
Tappning i flaskor 
9. För att vinet skall mogna på rätt sätt rekommenderar vi att du 
använder äkta vinkorkar. Det är tillräckligt täta och släpper ändå syre 
igenom så att vinet mognar bättre. Tappa vinet med hävert  
i flaskorna, kom ihåg att flaskorna skall vara desinficerade med 
Favourite Action –rengöringsmedel. Fyll inte flaskorna helt utan 
lämna 3-5 cm tomrum i flaskhalsen. Förslut flaskorna med vinkorkar, 
använd korkningsapparat. ***** 
 
 
 
 

 
Lagring 
Flaskorna lagras liggande så att korken hålls fuktig. Rätt temperatur 
är en förutsättning för vinet att mogna på bästa sätt. Den bästa 
temperaturen för ljusa viner är ca. 13C och för mörka viner ca. 17C. 
Lagra inte vinet i en kall källare för då mognar det inte på rätt sätt 
utan kan bli vattnigt. Ett bättre alternativ är att lagra vinet i 
rumstemperatur.  
Skydda vinet mot ljus genom att lagra vinet i ett mörkt utrymme. 
 

 
VINDAGBOK 
 
Vintyp______________________________ 
 
   Oechsle- 

värde 
Igångsättning  ______ ______ 
 
Jäsningen började ______ ______ 
 
Mellanmätning  ______ ______ 
 
Jässtopp  ______ ______ 
 
Klarning  ______ ______ 
 
Tappning  ______ ______ 
______________________________________________________ 
 
* Om rekommenderad sockermängd är mer än 4 ½ kg, 
rekommenderas att övergående socker tillsätts efter 3-5 dagar, när 
jäsningen är som starkast. Minns att reservera rum för ca. 2 liter 
sockervatten. Med 6 kg socker får man omkring 16% vin. 
 
** Vinet skall gärna vara så nära 20 som möjligt för att få ett korrekt 
värde. 
 
**** Om du märker under lagringen att det uppstår orenheter i 
flaskorna beror det på att det har blivit kolsyra kvar i vinet, det är 
inget fel på klarningsmedlet. 
 
***** Vinet är i detta skede drickbart, men vissa vintyper behöver tid 
att mogna, rödvin t.o.m. över ett år, för att uppnå bästa smak. Som 
tummregel kan du använda att ju mörkare vin desto längre lagring. 

 


