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Plastbrænderen har mange fordele sammenlignet med et 
almindeligt destillationsapparat 
 

• Den er nem at fremstille – det tager kun nogle timer at bygge den. Ingen 
svejsninger eller andet besværligt arbejde er nødvendigt. 

 
• Den er billig at lave. 

 
• Lugtfri når den er i gang. 

 
• Behøver ikke kølevand, så du kan stille den, hvor du vil. 

 
• Lille – let at gemme, selv når den er i drift. 

 
• Laver en god kvalitet sprit. 

 
 
Lyder det for godt til at være sandt? 
Slet ikke – læs videre så vil du forstå, hvordan det går til. 
 
 

OBS OBS OBS 
 
Inden du bygger og anvender en Plastbrænder, så sæt dig ind i lovgivningen i 
det land, du opholder dig i. 
Destillation til hobbybrug er ulovligt i mange lande, herunder i DANMARK 
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Bedre end et almindeligt destillationsapparat 
 
Der findes mange tegninger til hjemmebrændingsapparater; men de aller fleste har 
mange besværlige detaljer. De skal svejses sammen af dyrt rustfrit stål. De skal have el-
patroner med elektronisk styring. Nå de kører, skal de bruge store mængder kølevand. 
Processen er absolut ikke lugtfri, og kølevandets susen i rørene kan fortælle de fleste 
naboer, hvad der foregår. Man skal helst ikke lade apparatet ude af syne p.g.a. faren for 
løse slanger, svigt af vandtilførsel o.l. Resultatet er ofte ildelugtende, stærk sprit, som 
kræver rensning i flere omgange kul, for at det skal blive til et drikkeligt produkt. Ofte ser 
man fejlkonstruerede apparater i et forsøg på at få dem til at fungere optimalt. 
Lyder det som om jeg er skeptisk om almindelige hjemmebrændingsapparater? Egentlig 
ikke. Det kan være en stor fornøjelse at producere sin egen sprit – at få apparatet til at 
blive mere effektivt og give bedre sprit. Men for den almindelige normalforbruger er det 
unødigt besværligt med et traditionelt apparat. Der er ingen grund til have en stor 
maskine, som giver op til 10 liter stærk sprit, hvis man blot skal bruge til en flaske eller to 
til den kommende week end. Derfor har jeg konstrueret et apparat, som er tilpasset til 
husbehov. 
 
Således fungere det: 

 
 

                                                      

25 l vinspand. 

Luften inden i 
spanden bliver 
mættet med damp. 

Falsk bund. 

Sprit samles i 
bunden af spanden. 

Dypvarmer. 

Mæsk som 
opvarmes. 

45-50 °C 

Kondens løber ned 
langs spandens væg. 

 
 
Princippet er simpelt. I en tom 25 l vinspand placeres en almindelig 10 l spand med mæsk 
(læs senere om mæsk). Låget sættes på vinspanden, så 10 l spanden bliver lukket inde. 
Mæsken i 10 l spanden varmes op af en dypvarmer til ca. 45-50 grader. Luften inde i 25 l 
spanden bliver mættet vand- og alkoholtåge. Efter et stykke tid begynder vand og sprit at 
kondensere på indersiden af 25 l spanden og løber ned i bunde af den. Alkoholen, som 
kondenserer, har en styrke på 35-40 procent. Der kan laves flere varianter af spanden, som 
giver højere styrke. Mere om det senere. Kvaliteten er god, men ikke helt perfekt. Lidt 
rensning med aktivt kul er nødvendigt. Det forklarer jeg senere. Sammenlignet med 
kvaliteten fra en traditionelt destillationsapparat er kvaliteten meget bedre. Har man 50 
grader i mæsken, får man ca. 1 liter pr døgn, hvilket skulle være nok for de mest tørstige. 
45 grader giver en bedre kvalitet; men det går så lidt langsommere. Ideen med at lade 
luften mættes med alkohol og vand for siden at kondensere er ikke ny; men mig bekendt 
findes der ikke noget apparat til det brug, som er så simpelt som dette. 
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Trin for trin hvordan man fremstiller en plastbrænder. 
 
Vinspanden kan købes i de fleste hjemmebrygforretninger. Den rummer totalt set over 30 
liter, men kaldes en 25 liter masse-gæringsspand eller vinmodningsspand. 
 

Længst nede i bunden på 25 liter spanden 
lægger man et emne for at kunne løfte 10 liter 
spanden en smule. Det kan være en dåse eller 
bøtte af en slags. Jeg har brugt en 10 liter 
spand, som jeg har skåret af, så den bliver 9 
cm høj. Den er bred og giver en god 
understøttelse. Tænk på at det skal være 
noget som tåler alkohol som f.eks. PP eller PE 
plast i fødevarekvalitet, rustfri stål eller 
keramik. På undersiden af de fleste plastvarer 
findes oplysning om, hvilken plast den er 
lavet af. En højde på 9 cm er passende. 
Anvend helst gennemsigtige eller hvide 
plastvarer for at være sikker på, at der ikke er 
skadelige farvestoffer i.  
 
 
 

Sørg for at der er skåret nogle huller i det , du har tænkt dig at anvende, så den ikke kan 
flyde, når der løber alkohol ned i bunden af 25 liter spanden. Jeg har skåret et lille hul i 
bunden af den 10 liter spand, jeg anvendte som understøttelse. 
 
 

Over understøttelsen har jeg lagt en 
plastplade. Den er fremstillet af et låg til en 
vinspand. Skær plastskiven til, så der er nogle 
små indsnit hele vejen rundt på skiven. Den 
skal være 32 cm i diameter. På billedet har j
godt nok fusket lidt; men det giver et godt 
indtryk af, hvordan det nogenlunde skal 
være. Skiven er der for at skille alkoholen fra 
den øvrige luft inde i vinspanden. Det kan 
også være bekvemt at bestille en rund 
glasskive hos en glarmester. Den skal være 
mere end 4 mm tyk og have en diameter på 
317 mm og med slebne kanter, så man ikke 
skær sig. Den vil nok koste ca. 80 kroner, og 
så får du desuden en bundplade, som passer 
perfekt. Tænk på at glaspladen skal hæves 
lidt, så der opstår et smalt mellemrum, som 
alkoholen kan løbe ned igennem. 

eg 
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Her er et billede, som viser 
Vinspanden fra siden med en 
glasskive indeni. Der skal være 5 – 
7 liter plads til alkoholen under 
skiven. Eftersom vinspanden har 
literinddeling på ydersiden, er det 
let at se, hvor højt oppe skiven skal 
sidde. 
 
 
 
 
 

Derefter sættes 10 liter spanden 
inden i 25 liter spanden. 10 liter 
spande kan man købe mange 
steder. 10 liter spanden skal fyldes 
med 8-9 liter mæsk. Brug en hvid 
spand, hvis du ikke er sikker på at 
den er levnedsmiddelgodkendt. 
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Efter det sætter man låget på. Jeg 
har skåret et hul i låget for at kunne 
sænke varmelegemet ned. Anvendt 
helst en boremaskine for At 
forhindre a låget sprækker. 
 

Grunden til, at man har er gærrør 
på, er, at luften inde i vinspanden v
udvide sig og trække sig sammen 
afhængig af omgivelsernes 
temperatur. 

il 

 
 
 

 
 
Varmelegemet er indkøbt i en 
akvarieforretning, Hvor det normalt 
anvendes til opvarmning af Vandet i 
akvarierne, og de fås i forskellige 
størrelser og med forskellige 
effekter. Det findes flere alternativer 
varmelegemer, som fungerer godt 
med dette apparat. Desværre er det 
store flertal af akvarievarmere ikke 
lige velegnede. Næsten alle 
varmelegemer har en indbygget 
termostat. Termostaten er det, som 
bestemmer hvilken temperatur, du 
får i vandet, som man sætter 
varmelegemet ned i. man indstiller 
varmelegemet til den temperatur, man vil have, og så holder varmelegemet den temperatur 
i vandet. Desværre har så godt som alle varmelegemer 32 grader som max. indstilling på 
termostaten. Det er for lavt, tager evigheder inden man bliver færdig med så lav 
temperatur. Passende temperaturinterval for dette apparat er 42 – 52 grader. Køb et 
varmelegeme med termostat, som går op til 55 grader Celsius. 
 
Et tredje alternativ er at køb et varmelegeme uden termostat. 
 
På www.vinolhobby.dk sælges der to typer  varmelegeme på 75 Watt. Det ene 
termostatstyret og med temperaturregulering. Det andet er er varmelegeme uden 
justeringsmulighed, men med tørløbssikring ved ca. 45 grader Celsius. Det anvendes til 
gæring i kolde omgivelser og for at holde temperaturen ved gæring eller ved 
enzymbehandling af tørret og frisk frugt, når man brygger vin. Fungerer udmærket. 
Anvend et digitalt termometer for at vise temperaturen i mæsken, hvis du bruger et 
justerbart varmelegeme, eftersom det er svært at vide, om man har den rette indstilling på 
varmelegemet. 40-50C er passende. 
 
Det findes endda varmelegemer, som man varmer tevand med; men de anbefales ikke! De 
fungerer til at begynde med; men de tåler ikke det fugtige miljø inde i vinspanden og kan 
ende med at kortslutte. 
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Efter du har anskaffet dig et varmelegeme, skal du at sætte en gummiprop på ledningen, så 
låget bliver tæt, når du har placeret varmelegemet i apparatet. Gummiproppen skal have et 
passende hul i mitten. Det er beregnet til gennemføring af et gærrør. Afmonter stikket, før 
ledningerne gennem hullet i gummiproppen og monter stikket igen. Tæt gummiproppens 
hul med silikone, vaseline eller tape, så den bliver lufttæt. Alternativt: Gennemskær 
gummiproppen udefra og ind til hullet i den ene side med en skarp kniv, vrid 
gummiproppen lidt ved gennemskæringen og før ledningen ind til hullet, så behøver man 
ikke at afmontere stikket. 
 
 
Sæt varmelegemet på plads. Nu er 
det bare at tænde for kontakten og 
vente. Efter en times tid dannes d
kondens inde i spanden, og 
derefter løber der sprit ned langs 
spandens sider. Som du kan forstå 
bliver der også kondens på 
indersiden af låget og en del 
kommer til at dryppe tilbage i 10 
liter spanden. Styrken øges noget 
takket være dette. Under alle 

er 

omstændigheder er der rigeligt fart 
i dråbedannelsen. ½ - 1 liter pr 
døgn hvis spanden står i 
stuetemperatur. 
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Godt at vide om hjemmebrændt 
 
Man bliver ikke blind af hjemmebrændt sprit! D.v.s. man kan ikke blive blind af sprit, som 
man producerer hjemme af mæsk. Det er en myte, som stadig lever. 
Et destillationsapparat skaber ikke noget nyt, det laver blot en separation af allerede 
eksisterende emner. Eftersom det går fint med at drikke mæsk, så går det også fint at 
drikke hjemmebrændt. Det lader sig ikke gøre at mislykkes med det og få giftig sprit. Der 
er derimod sandt, at der dannes små mængder forureninger (fusel), når mæsken gærer. 
Det er derfor spritten lugter dårligt før rensningen. Mængden er ikke skadelig, men 
ødelægger smag og lugt. Tænk på at fusel også dannes i øl, vin og cider, ja i hvilken som 
helst gæringsproces. I vin og øl renses produktet slet ikke. Alkoholstyrken er svag, så 
mængden af fusel mærkes ikke så tydeligt, men kan bidrage til en mere aromatisk smag. 
Whisky f.eks. er dårligt destilleret sprit, som lagres på fad, hvor fuslen takket være 
lagringen giver aroma til spritten. 
 
Men der findes sprit, man kan blive blind af, nemlig træsprit som også hedder methanol 
eller methyl alkohol. Nogen steder bruger man betegnelsen industrisprit, og det er her det 
bliver rigtigt farligt, for der anvendes både ethanol (drikkesprit) og methanol (træsprit) i 
industrien. Metanol smager og lugter på samme måde som ethanol. Man bliver til og med 
fuld på samme måde; men tømmermændene er helt anderledes, og i yderste konsekvens 
kan det blive med dødelig udgang. Så hvis nogen sælger sprit af ukendt oprindelse, så hold 
dig langt væk fra det. Selv såkaldt ”smuglersprit” er gennem tiderne set blandet op med 
træsprit med de frygteligste konsekvenser. Lav derfor selv din sprit, hvis du har lovlig 
mulighed for at gøre det. 
 
 
OBS: Hæld derfor ALDRIG andet i plastbrænderen, end den mæsk du selv har forgæret.
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Hvordan laver man sprit 
 
Der er tre trin: 

1. Man skal først have noget at destillere. Det kaldes mæsk, som er en simpel vin uden 
smag, som er lavet af sukker, turbogær og vand. 

2. Destiller mæsken i apparatet og få sprit ud, som ikke smager perfekt. 
3. Rens spritten med aktivt kul og få en god sprit i klasse med bedste vodka. 

 
Mæsken 
 
Mæsk er en gevaldig enkel vin lavet på sukker, vand og turbogær. Når det gærer, omdannes 
sukkeret til alkohol og kuldioxid, som bobler op gennem mæsken. Foruden alkohol dannes 
der også fusel. Fusel er et samleudtryk for forskellige forureninger, som gæren danner. Det 
ville være bedst, hvis gæren kun dannede alkohol; men helt så perfekte er disse gærtype 
ikke endnu. Der kommer nye gærtyper frem hvert år, som i princippet gærer hurtigere og 
frem for alt renere. Fusel er for det meste uønsket; men mængderne, som dannes, er små, 
og er ikke skadelige; men under alle omstændigheder vi man skaffe sig af med fuselen, som 
forstyrrer smag og lugt. Grunden til at destillat lugter lidt, skyldes at fusel er særdeles 
markant, når man blot står med alkohol, vand og forureningerne. 
 
Heldigvis er det nemt at fjerne fuslen. Renser man spritten med aktivt kul, så fjernes 
næsten al fusel, så smag og lugt bliver god. Der findes dog visse forureninger, som ikke 
lader sig fjerne med aktivt kul. Brug en god kvalitet (læs Turbo Pure gær), så dannes der 
minimalt af disse forureninger. Når der findes så gode gærtyper, kan man jo lige så godt 
anvende dem. 
 
En forudsætning for at få en god styrke på alkoholen i dette apparat er, at man anvender 
en stærk mæsk. Der findes nogle gode typer af turbogær på markedet, som giver en stærk 
mæsk: Prestige 8 kg Turbo, som sælges gennem www.vinolhobby.dk, men frem for alt 
findes der en gær, som udklasser alt andet, nemlig Turbo Pure, som kan erhverves samme 
sted. 
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Turbo Pure 
 
Gæren findes i en 24 og en 48 timers variant, 
som giver henholdsvis 14% og 18% på en uge. 
Jeg har testet begge typerne af denne gær. Den 
er helt overlegent god! Alkoholen på denne 
mæsk bliver ren, næsten så ren at rensning 
med kul ikke behøves (jeg overdriver IKKE). 
Anvender du den, som giver 14%, må du 
destillere to gange, ellers får du for lav styrke i 
spritten. 18% varianten behøver du kun 
destillere en gang for at få en god styrke. Den 
gærer også meget rent; men 24 timers 
varianter giver en noget bedre kvalitet. 
 
Disse gærtyper sælges i Danmark kun hos 
www.vinolhobby.dk 
 
At lave mæsk er smadder nemt. Følg blot 
anvisningen på pakken. I princippet foregår d
således: Hæld 8 kg sukker i En vinspand eller
plastballon, og tilsæt vand til 25 liter,  

et 
 

i med gæren og rør rundt indtil alt sukkeret er 
opløst. På gærposen står der, at den skal gære i 
3-5 døgn – det er for lidt – lad den få en uges 
tid eller lidt mere. Hvis du har stærk mæsk, så 
får du stærk sprit og vice versa. Turbo Pure 24 timer behøver man blot at forgære i to døgn; 
men som nævnt skal du destillere to gange for at få en god styrke på spritten. 
 
 
En ting mere om mæsk 
 
Når man destillerer er det godt, at mæsken er så ren som muligt. D.v.s. der er visse ting at 
tænke på for at forbedre kvaliteten. Det er ikke noget krav; men vil man have den bedste 
kvalitet, så anbefaler jeg, at man følger dem. 
 

1. Anvend en god gær – det bedste du kan få er Turbo Pure. 
2. Gær køligt – hvis du har mulighed for det, så lad det gære ved 20 grader. Tænk på at 

Turbo Pure gærerne danner en hel del varme, så stil spanden eller ballonen noget 
køligere end 20 grader. Gæren forgærer renere, hvis man gør køligt. 

3. Efter det er gæret færdigt, så klar det med et klaringssæt til vin. Klaringsmidlet gør, 
at gæren synker hurtigt til bunds, så man får en klar væske. Man kan godt destillere 
på en uklar væske; men så bliver kvaliteten også dårlig. 
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Hvordan man anvender apparatet 
 
Nu når den lykkelige dag er kommet, og mæsken endelig er gæret færdig og er klaret, så er 
det tid til at påbegynde destillationen. Held 8 liter op i 10 liter spanden, placer den i 25 
liter spanden og slå varmelegemet til. Hvis du stiller apparater køligt, så går processen lidt 
hurtigere og du får noget højere styrke. Almindelig stuetemperatur går fint i mangel af 
andre muligheder. Afbrud destillationen, når du har fået 3 liter i vinspanden; det tager 3-4 
dage. Sluk for varmelegemet og lad apparatet køle af et par timer, før låget tages af. Hæld 
så det bort, som er tilbage i 10 liter spanden. I bunden af 25 liter spanden har du nu sprit, 
som skal renses med aktivt kul. Gem spritten i en dunk. Så er det bare at destillere de 
næste 8 liter og derefter de sidste 8 liter. Nu har du 9 liter sprit som skal renses. 
 

Alternativ måde 
 
Hvis du ikke er tilfreds med alkoholstyrken på 35-40 procent, så kan man gøre det på en 
anden måde. Destiller 8 liter mæsk som sædvanligt; men vent indtil du har 4 liter sprit i 
spanden i stedet for 3 liter. Fortsæt med yderligere to destillationer. Efter det har du 12 
liter svag sprit. Gør apparatet rent og destiller de 12 liter en gang til. Nu bliver der højere 
styrke og renere sprit. Det lader sig gøre at få 7-8 liter 50% sprit. Den rest du nu har i 10 
liter spanden er 10% sprit, som du kan hælde i næste portion mæsk, efter den er 
færdiggæret. 
 

Flere måder 
 
Apparatet er billigt, så du kan bygge dig to stykker. Dem anvender du således: 

1. Destiller 8 liter mæsk i første apparat, til du får 4 liter destillat. Det hælder du op i 
det andet apparats 10 liter spand, og smid det ud, som er tilbage i det første 
apparats 10 liter spand. 

2. Gentag processen og du har nu 8 liter i 10 liter spanden på det andet apparat. 
3. Sæt det andet apparat i gang og tag 4 liter destillat ud. Det du får ud er stærk og 

næsten ren sprit. Der skal kun bruges lidt kul for at rense det. 
4. Samtidig med at det andet apparat er i gang, hælder du ny mæsk på det første 

apparat og tager ud 4 liter destillat. Smid det væk som er tilbage i 10 liter dunken i 
det første apparat. 

5. Det som er tilbage i 10 liter dunken i det andet apparat efter destillationen hælder 
du tilbage i første apparats 10 liter dunk. 

6. Efterfyld første apparats 10 liter spand med frisk mæsk og destiller igen. 
7. Gå til punkt 2 

 
Fordelen ved to apparater er, at du får stærkere og renere sprit, eftersom spritten bliver 
destilleret to gange.  
 
Yderligere en måde er at afbryde destillationen tidligere – i stedet for 3 liter så destiller 
kun 2-2½ liter. Den første alkohol, som kommer ud, er nemlig stærkere. 
 
Det er svært med dette apparat at få fat i al den alkohol, som dannes i mæsken; men hvad 
gør det? Mæsk er billig at lave, og apparatet giver under alle omstændigheder tilstrækkeligt 
med alkohol. 
 
Endnu en måde er, hvis du kan isolere 10 liter spanden, så får du mere en 40% på en 
destillation – mere om det nu. 
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Forbedret apparat 
 
35-40% er lidt svagt. Hvis alkoholen bliver 45% eller mere er det bedre, for det kan let ske, 
at man får lidt lavere styrke, når man renser med aktivt kul. Personligt synes jeg, at 
alkoholen under alle omstændigheder skal være over 40%. Jeg har under mit ophold i 
Italien eksperimenteret en del og fundet på en variant, som virker godt. Det er samme 
grundidé, men isoleret og med låg. Den giver 3 liter 45-50% på 6 dage (tiden varierer 
afhængig af, hvilken temperatur du anvender). Jeg anbefaler, at du laver dette apparat i 
stedet for det simplere, som jeg viste tidligere. Det er ikke specielt meget sværere at 
fremstille en isoleret. 
 
10 liter spanden, som står i 25 liter spanden, udstråler en hel del varme fra siderne. Det er 
en bagdel, eftersom det bliver sværere for luften at kondensere, når den varmes op af 
strålevarmen. Det gælder om at finde på en isolering, som tåler alkohol, og som ikke er 
giftig. Heldigvis er det til at få fat i hos de fleste byggemarkeder. 
 
Mellemlægsskum, som man anvender, når man lægger gulv, fungerer godt. 
 
En af producenterne hedder 
Pergo AB, som er et svensk 
firma. En hel rulle på 25 kvm 
koster godt 100 kroner i et 
byggemarked. Check med 
forhandleren, hvor du køber det, 
at du får et materiale som er 
laver af PE-plast (polyethylen) 
hvis du køber et andet mærke 
end Pergo.  
 
 
 
 
 
 
Anvend en sædvanlig 10 liter dunk og køb 2 
låg til den. Det andet låg lægger du ovenpå 
som ekstra isolering. Skær et firkantet hul lige 
over 8 liter niveauet på 10 liter spanden. 
Hullet skal være ca. 3 cm bredt og 2 cm højt. 
Skær forsigtigt, så spanden ikke sprækker. På 
den modsatte side skærer du et hul ved 
toppen, som er noget større. Låget 
kommer nemlig til at dække hullet lidt. 
Størrelsen på det andet hul er 3,5 cm bredt og 
2,5 cm højt. Der bliver automatisk træk i 
spanden, når hullerne sidder i forskellig h
 

øjde. 

et er ikke svært at isolere. Skær et stykke af, 

 
binde det fast med bomuldsbånd. 

D
så det bliver 1 meterlangt og noget bredere 
end spanden. Læg det rundt om spanden og
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Skær den overflødige isolering væk på 
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oversiden og undersiden af spanden. 
Isoleringen er vældigt nemt at skære i, så det 
går nemt. Læg flere lag på, indtil du har en 
tykkelse på en cm eller mere. Så er den klar! 
Hold temperaturen inde i spanden under 50 
grader.  Bliver temperaturen over 50 grader, 
begynder Spritten at blive dårligere. Ved 45 
grader bliver Kvaliteten så god, at kun meget 
lidt kulbehandling Er nødvendig for at gøre 
spritten perfekt. 
 
Nu er det bare at fylde op med 8 liter mæsk og 
Sætte låget på. Det ekstra låg lægger du løst 
ovenpå det andet låg for at isolere ekstra. 
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Rensning med aktivt kul 
 
Spritten renses med aktivt kul for at fjerne fus
og dårlig lugt. Sjusk ikke med rengøringen. 
bedre at have varer med kvalitet. Meget 
Hyggeligere at byde på end noget plonk. Man
Rense det så godt, at det bliver på niveau med
Den bedste vodka. Rensning med aktivt kul s
på den måde, at man hælder spritten gennem 
rør med aktivt kul. Det som løber ud i bunde
røret er rent. ”As 

el 
Det er 

 kan 
 

ker 
et 

n af 
simple as that”. Takket være at 

valiteten at spritten er god fra begyndelsen, så 

r 
em som 

r bedst. Fås hos www.vinolhobby.dk

k
kræves det ganske lidt rensning 
med kul. Anvend kul af en god kvalitet. Der e
stor forskel på de enkelte kvaliteter. Køb d
e . Kul med en 
kornstørrelse på 0,4 – 0,85mm er generelt bedre 
end 0,4 – 1,2mm. 
 
Bedste måde et rense på, er at anvende et vand-
rensningsrør, som sælges i hobbyvinforretninger. 
Den består at er 1,5 meter langt rør med en tragt 
På toppen. Røret fyldes med udvasket aktivt kul, 
og efter man har hældt spritten i tragten, løber  
alkoholen stille gennem kullet. 
 
Alle kulkvaliteter er dårligt udvaskede fra 
fabrikkens side, så vask kullet i flere hold kogende 
vand, inden du renser spritten, så du vasker de 
salte ud, som ikke må komme i spritten. Se evt. 
fremgangsmåden på www.vinolhobby.dk. 
Desuden forbedre det kullets rensningsevne, hvis det er godt gennemvædet inden. Lad det 
efter udvaskningen stå et par timer – helst et helt døgn – i det sidste vaskevand. Så er det 
bare at hælde spritten igennem. Det første som kommer ud, hælder du væk. Det er rent 
vand – smag dig frem til, hvornår det er sprit. 
 
Rens langsomt. Hvis man giver kullet god tid, så renser det bedre. Læs eventuelt kulbogen, 
som kan rekvirere på mail@vinolhobby.dk. I den beskrives forskellige kultyper og metoder 
til at forbedre rensningseffekten. 
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 destillerer, så ved du hvilken temperatur, 

elegemet, så går det hurtigere med at 
elen er, at kvaliteten forringes. Sænker man 

iver noget bedre. 

ulighed for at stille det køligt, så gør det. 
 gerne udendørs ved vintertid. Dybfryser, 

fint. 

høje temperaturen på mæsken for at få en 

Tips om apparatet 
 
Hvis du placerer et termometer i mæsken, når du
du har. 
 
Angående effekten: Forhøjer man effekten på varm
destillere, og man får noget højere styrke. Bagd
for meget, bliver styrken lavere, men kvaliteten bl
 
Apparatet fungere i stuetemperatur, men har du m
Det giver højere styrke og bedre kvalitet. Still den
køleskab eller køling med en ventilator går også 
 
I varmere lande kan det være nødvendigt at for
god styrke. 
 
 


