
\-NN^-t{'l 
F Andra utokile upplagan' Nu 132 sidorl

ryffio

Ritningar
Nyheter
lngredienser
Utrustning
Apparatur
Jåsning och snabbjåsning
Destillation
Aktivt kol ,
70 o/o båttre reningsmetod
Blandning och essenser
Lagar

,rrlffi



'gLIllpul gzaaz 'g[082 xo8 '])exf ]a6elJ9]Io8

'clo 6uru ladsurpueq'6uualtcuals
'6u uecr ;dnp'6uru>;cÅ.r1'6u grardol troua6'epue6rpiepu gur Ae reuJol elle

ra;;eb Llco rauollerlsnlp ruos lxal lelgs las^e }apnqJoJ 'ueJe}}ello+ 
^e

apuenrDpau ueln 1epnlqrol096t lequrecap O0 uap 
^e llels^oqddn uo

6e1 t6r;ue re'sr^lap ralle lleq '1oq euuap ! lellBqeuut ^e 
lepue6tplelbug1111

(urÅuopnasdl ueuttoN elo 
^e

ue{oq sEuluuPr quoH EÅN



INNEHÅLLSFONTECTNING

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel I
Kapitel I
Kapite! 10

Allmånt om hembrånning

lngredienser

Utrustning

Måskberedningen

Destillation

Ritningar

Rening med aktivt kol

Utspådning och blandning

Essenser

Lagar

sid

4

6

15

22

49

60

68

77

91

128

L



uaJeuelJ9J

'euuap uros 1)exo Lrco 0r1.ro1,n Bs re *", ;:&Tilr}'iiåå
alur loll 6e[ uaur ]auue r ra>looq e0ugut suuu ]aO 'epJoq ]]gl
ua re uadelsun) ua6'la ll!1 6utueulddn ueOul re ]aP'ue>loq

Jeq uap ! Jg0 «ueu« pen qco 16t10e1o le ua)oq I sa^ulsaq ulos
to6')oq euuap 

^e lapuent0In,ro66t tlgtu ua6eis]equl>;cÅ.t1

§-

0NlNo3lNt

t

-



ALLMÅNT OM HEMBRANNING

Det finns 2 sorters hembrånning idag. Det år dels renature-
ring (rening) av denaturerad sprit och liknande kemiska
metoder (etylacetat och soda m fl) samt den gamla hederliga
destillationen. Destillationsmetoden år vanligast och man kan
dela upp den i dessa moment:

Utrustning
lngredienser
Måskjåsning
Destillation
Utspådning
Mellansteg (grovavskiljning av finkel som flyter upp på ytan

efter utspådning) ,

Rening med aktivt kol

Når spriten år renad har man kommit så långt att frågan år
om den ådla drycken skall fortåras genast eller smaksåttas
och lagras. Foljer man exakt mina instruktioner har man en
dryck som år utmårkt till snaps. Smaken år nåra nog exakt
med dyr vodka, ev lite sotare. Def initivt både mildare och
godare ån både renat och explorer. Konstigt nog forbåttras
spriten vid lagring 3-6 månader, åven når den år okryddad.
Spriten år efter reningen så bra som tidigare beskrivits. Ett
så bra resultat kan endast garanteras om man anvånder ett
bra aktivt ko! och den reningsmetod som jag beskriver. Når
man nu hargott om sprit så kan man lika gårna skaffa ett
rejålt barskåp. Då får man lite omvåxling i dieten. Hur bra
man lyckas med essenser kan ni låsa långre fram i boken
under denna rubrik. Jag har smakat marknadens essenser
och omnåmner några som, om man utgår från en bra råvara
och lagrar spriten, år omojliga att skilja från de finare
mårkena. Likorer blir också våldigt bra. Likor bor absolut
lagras. Likorfabrikanterna såljer aldrig en likor som inte
lagrats minst 3 månader. Hår får man låra av spritindustrin.

Når man har så många olika sorters sprit och Iikorer så bor
man gora eller kopa ett barskåp eller en bar. Detta
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INGREDIENSER

SOCKE R

Vi anvånder vanligt strosocker.

INVE RTSOCKE R LAG

For att slippa arbetet med att losa upp strosocker och for att
få en snabbare och renare jåsning kan man ersåtta strosocker
med flytande invertsockerlag. 1 liter invertsockerlag mot-
svarar t hg strosocker. Enkelt och bekvåmt att arbeta med.

VATTEN

Vi anvånder vanligt dricksvatten. Vi anvånder kallt vatten
for det år syrerikt och syret behovs for att få igång jåsningen
snabbt. Kommunalt vatten år klorerat och ibland kan dårfor
jåsningen ha svårt att komma igång. Ar det så kan man
filtrera vattnet genom 112 dl aktivt kol. Vi tar vattnet ur en
kran med stril eller ur duschen. Dår år vattnet syresatt.

JAST

Vi anvånder vanlig brodjåst, vanligen i fårskforpackning
(kuber) från Jåstbolaget. Jåstbolagets torrjåst går också lika
bra. Den jåst som salufors av Jåstbolaget tillverkas av De
Danske Spritfabriker A/S och anvåndes vid brånnerierna.
Detta år den vanliga brodjåsten och tillverkaren står angiven
på forpackningarna. Vin- & Spritcentralen koper den vanliga
bakjåsten. Den levereras i 1 kg kuber benåmnda special.
Detta står på paketerna. Special betyder 1 kilos specialfor-
packning; innehållet år vanlig bakjåst.

Man kan också anvånda starkvinsjåst i torr form for att få
hogre alkoholstyrka på måsken. Jåsningen tar då långre tid
och alkoholstyrkan blir ganska lått 16 Yo. Universaljåsten år
den låmpligaste av starkvinsiåsterna. Vinjåst kan krångla
(utjåsningsproblem). Vinjåst ger renare måsk. Vinjåst skall
tillsåttas 2-Sliter utspådd apelsinjuice eller hellre 2-5 st
konc apelsinjuice (tex Jo m fl) utan konserveringsmedel
for att jåsa ordentligt.
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MALT

Malt består av korn som fått gro och sedan torkats. Malt
finns i olika typer (pilsnermatt, karamellmalt m fl) och an-
våndes vanligen till oljåsning och som jåsningspåskyndande
medel vid bakning. Alla de olika maltsorterna år lika mycket
jåsningspåskyndande.
Vid hembrånning anvåndes malten om man vill gora en snabb-jåsning av måsken. 1/2-l kg malt (krossad) blandas i en van-
lig20-25liters sats och man anvånder 5 hg jåst. Man får dock
inte alltid upp samma alkoholstyrka som vanligt, man kom-
mer sållan over 10 o/o i måsken. Detta betyder att man senare
vid destillationen får ut mindre sprit ån vanligt. Dessutom
ger matt bismak åt spriten. L(us mattse( t«(R((e,§\t§tKtn
morkare malt och karamellmalt. pulvJriserad malt g.r-r.,.
bismak ån krossad malt men år mer jåsningspåskynå.na".
Maltextrakt (helst ljus) i tjockflytande form'år båttre. Det
ger betydligt mindre bismak, påskyndar jåsningen lika myc-
ket och låmnar nåstan ingen bottensats ails. Maltextrakt
såljs vanligen i 1-1,1 kg,forpackat i tjocka plastpåsa r. 112 påse
år lagom till 20-25liter måsk. snabbjåsning med mart eller
maltextrakt ger bismak och avrådes dårfor. I en nodsituation
når man måste jåsa snabbt år det dock bra att kunna ta till.
SKUM DAMPN I NGSM E DE L

Skumdåmpningsmedel M 10 Stabil (båst av alla jag provat)
år ett hogeffektivt ytspånningshojande medel. Det år god-
kånt for livsmedel och anvånds inom livsmedelsindustrin. I
vårt fall stannar dock M 10 stabil, som år en silikonprodukt,
kvar i måsken vid destillationen. Skumdåmpningsmedel mot-
verkar också stotkokning vid destillationen. Man snabbjåser
vanlig sockermåsk genom att tillsåtta 112-1 kg malt eller
1 /2 kg maltextrakt. Malten innehåller nåringsåmnen, enzymer,
maltsocker och lått jåsbara åmnen. Detta såtter extra fart på
jåsningen. Jåser man på detta sått vid 28-30oc och med lite
extra jåst så kortas jåstiderr ned till 3-4 dagar.
Pilsnermalt år den malt som ger minst smaksåttning åt
slutresultatet. Såmre resultat får man av lagermalt, fårgmalt,

\
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storleken år 0,5-1,5 mm. Endast kvalitet LS Extra går att
anvånda. Tillverkas åven i pulverform'

DESO R EX

Våsttyskt kol med adsobtionsyta 850 kvm/g. Kornstorlek
0,5-1,5 mm. Tillverkas åven i pulverform'

MERCK

Aktivt kol i pulverform. Merck år ett våsttyskt fabrikat men
kolet tillverkas vanligen i USA. Adsorbtionsyta 1100 kvm/g'
Pulverkol går ej att anvånda i ror.

NORIT 0,25-1 mm

Ett mycket bra hollåndskt kol med adsobtionsyta 750 kvm/g'
Kornsiorleken 0,25-1 mm gor att detta kol adsorberar snab-
bast av omnåmnda sorter. Marknadens mest sålda l<ol. 1 kg

kol fyller 4 liters volym och det år dårfor mycket drygt' Till-
verkas åven i pulverform. Observera att de storre kornstor-
lekarna 1-3 mm och 3-5 mm m fl fungerar mycket dåligt'

AKVARI EKOL

Observera att akvariekol ei går att anvånda med tillfreds-
stållande resultat. Akvariekol tillverkas av de mest skiftande
råvaror som t ex djurben, blod, mossa m m' Reningsformågan
åi mycket dålig oih kornstorlekarna genomgående for stora'
Oe Uittiga råvarorna gor att kolet ibland t o m kan smak-
såtta spiiten till att bli såmre ån den var orenad.

RENING AV AKTIVT KOL

vin- & spritcentralen renar sitt aktiva kol gång på gång. Det
gors med'an kolet (Alcarbon D) år kvar i filteranlåggningen'
il]rn blåser kolet rent med vattenånga som har hog temperatur,

\
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KALIUMPE RMANGANAT

Kaliumpermanganat år ett oxidationsmedel som skall oxidera
(syreforena) over finkeloljorna (amyl-butyl och propylalko-
hol) till valeriansyra. Denna har en hogre kokpunkt (170oC).
Detta går till på foljande vis. lnnan man destillerar måsken
tillsåtter man 1 gram kaliumpermanganat per 10 liter måsk.
Kaliumpermanganaten loser man upp i destillerat vatten
(helst varmt) och blandar noga i måsken. Om hur bra detta
fungerar vet vi inte så mycket, det år mest en teoretisk ut-
råkning. Kaliumpermanganat bor om det år noga iblandat
oxidera over en del finkelolja till valeriansyra. Denna stannar
sedan kvar i måsken vid destillationen. Detta beror på att
den med sin hogre kokpunkt inte kan koka och dårigenom
forångas.Jag har gjort en massa forsok med och utan kalium-
permanganat men någon smakski!!nad kan jag inte upptåcka.
Men många iag tråffat håller styvt på denna kemikalie. De
får en renare sprit påstår de. Detta kan bero på att jag anvån-
der en toppmodern destillationsapparat ( Lab-Master) medan
de jag tråffat kort med vad de kommit over. Otroligt
fantastiska hembyggen ibland.

Kaliumpermanganat år ett otrol igt effektivt oxidationsmedel
med 4 syre (KMN04). Det år violett på grånsen till rott och
når oxidationen skett blir fårgen brun. Starkt bakterie-
dodande och anvåndes forr bl a till att desinficera bensår.
Kaliumpermanganat oxiderar alla åmnen det kommer over
och som går att oxidera. Eftersom det år mest etanol (alko-
hol) i måsken (10-1 4 %l så år alkoholen det forsta åmne som
oxideras (till acetaldehyd). Detta år bara i små mångder for
man anvånder ytterst lite kaliumpermanganat. De i måsken
forhållandevis små mångderna finkeloljor och jåstsmak
(måsken år givetvis kristallklar utan bottensats) bor teoretiskt
också oxideras. Finkeloljan amylalkohol blir amylaldehyd,
propylalkoho! blir propylaldehyd och butylalkohol blir
butylaldehyd). Foreningarna som bildas år aldehyder. De
flesta har en lågre kokpunkt ån alkohol. Exempelvis acetal-
dehyd kokpunkt 21oC. Har man anvånt kaliumpermangant
skall man alltid kasta de 4 forsta centilitrarna vid destilla-
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TEORETISKT OXI DATIONSFOR LOPP VI D OXI DATION
AV FINKEL

Vid oxidation med kaliumpermanganat i måsken sker flera
oxidationer. oxo
cH3cH2OH- CHs- c(- osv

alkohol blir acetaldehYd o s v.

Detta ger ett inte onskat bortfall av sprit och icke onskvård

[roOu[tion av acetaldehyd som år en fororening'
ox .o

CH3CH2CH2OH: CH3CH2C/' \g
propylalkohol blir propyladehyd (propionaldehyd kokp'
4g,goc).

cH3cH2cH2cH2oH a cH3cH2cH2<;

butylalkohol blir butylaldehyd (butylaldehyd kokp.
75,7ocl ox p
cH3cH2 cH2cH2cH2OH - cH3cH2 cHzcH2<H

amylal kohol blir amYlaldehYd'
Observera den tånga kolkedian (C). Det år den som gor anryl-
atfofroten svårloslig i vattenså att man kan avskilia den i

;;;.* under So yo oå oen till stor del flyter upp till ytan.

Vad som sker vid aldehydbildningen år att man får foliande
o

slut på foreni ngen C/ och ett C{Zbortfaller' Likadant
\H

oxiderar alla liknande alkoholer till aldehyder- Bara att
iitiu på formef n om det går. Det praktiska resultatet år dock
tviveiaktigt vid anvåndande av kal iumpermanganat'

o
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fororeningar fastnar i filtret.
Vinfiltret kopplas till håverten med en medfoljande slang.
Håverten suger upp måsken ur jåskårlet utan att ta med
bottensatsen. Sedan rinner måsken genom håvertens slang,
vidare genom vinfiltrets slang, ned till vinfiltret. Genom
slangarnas långd blir det en viss fallhojd som ger sjålvtryck
på vinfiltret. Måsken filtreras långsamt, det tar några timmar.
Men det går helt automatiskt och skoter sig sjå!v.
Obs. Man kor igenom några liter varmt vatten forst så går
filtreringen båttre.

MASKPROVAR E

Provar alkoholhalten i vin, ol, mjod och måsk. Kallas for
vinprovare. Graderad 0-25 o/o. Går ej att måta sprit med. Till-
forlitligheten år dålig, det år båttre att råkna ut alkoholhalten
med hjålp av ochlevikt.

OCH LEVI KT ELLE R SACCAROMETER

Båsta såttet att hålla reda på jåsningen år att anvånda en
ochlevikt eller saccarometer (hydrometer). Denna måter
specifika vikten i sockerlosningar m m. Man utgår ifrån talet
1 000 = vatten (vikt 1 000 g/liter) . Når det kommer socker i

vattnet blir det tyngre och av alkohol blir det Iåttare. Ochle-
vikten år graderad i + och -. Talet 1000 blir hår t 0 = 0.
Sedan råknar man grader over och under 0. Når måsken år
utjåst bor den hålla ca 0 (saccarometer 1000). Man kan
också råkna ut måskens alkoholprocent på foljande vis:

Måskens vårde innan jåsningen - (minus) måskens vårde når
jåsningen år klar : (delat med) 8.

Exempel: måskens startvårde + 88
måskens slutvårde -- 0

iåsta ochlegrader 88

L.

88 delat med 8 = 11 oÅ
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bor måtglaset vara graderat i ml. Har man ett graderat måt-
glas och en alkoholmåtare kan man anvånda dessa till enormt
många utråkningar och blandningar. Se bl a under utspådning
och likoressenser, tabeller m m.

KOLONNFYLLNING

En bra kolonnfyllning skall vara 5-8 ffiffi, ha stor anlåggnings-
yta och helst också vara glatt (glaserad eller polerad eller glas)
for att ge snabb och jåmn återrinning. Glaskulor och liknande
år som regel for stora for att ge en god fraktionering i kolon-
nen. Man kan såga att kolonnfyllningen borde vara ca 1/1O i
diameter mot kolonnens egen diameter men det ståmmer inte
heller riktigt. Tar man t ex 5 mm glaskulor i en 50 mm bred
kolonn så blir motståndet for ångan for stort. Har man kulor
så att motståndet blir lagom så blir ytan for liten.
Kolonnfyllningen, som år en evighetsartikel, skall vara riktig.
Rachigringar i porslin (skall vara glaserade) med diam 5,5 mm
år det båsta till 50 och 75 mm breda kolonner. Det ser ut
som små kapade rorbitar och har en fantastisk yta (både inuti
som utanpå). Ytan år 930 mot knappt 300 for motsvarande
kulor utan hål igenom. Detta år bland det båsta som finns.
Sedan finns det 1/2 tums sadelkroppar, billigare men också
mycket såmre (mindre yta och inte glaserade) som fungerar
någorlunda. Dessa produkter anvånds i stor omfattning som
kokstenar (fordelar vårme i en kokande gryta) både inom
kemin och når man vill hålla en jåmn och fin temperatur vid
ex vortkokning (eget ol från malt, helt lagligt - herfrbrånn-
ing år olagligt) m m. Dårfor finns det i handeln. 1 liter fyll-
ning råcker till en normalkolonn (60 cm hog och 5 cm i diam).
Som nodlosning kan man anvånda en krossad bilruta eller
6 mm rostfria muttrar (dyrt) m m. Marmorsingel m m kan ge
stopp och andra problem i kolonnen.
Vill man jåmfora resultatet mellan rachigringar och de flesta
andra fyllningar år det vanligen som natt och dag.
Kolonnen och kolonnfyllningen skall vara rengjord fore varje
destillation och måste absolut rengoras efter varje destilla-
tion. Ett bra rengoringsmedel år Glasrens.
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KOKSTENAR

om destillationsapparaten, trots att allting år okej, stotkokar
så brukar man anvånda kokstenar. Dessa består av ca 1 liter
iiutano mer) dolomitmarmorkross, rachiqrinqar eller liknande
å.5 pfr.eras i kokkårlet. Genom att stenarna ligger i botten
på fåff.arlet så blir vårmen iåmnare och lugnare fordelad i

måsken. Mycket effektivt om apparaten stotkokar'

INDIKATORPAPPER

For att måta pH-vårdet i måsken innan man startar jåsningen

och under jåsningen kan den intresserade skaffa indikator-
pupp.r. De enklaite går från pH 1 (mycket surt) forbi pH 7

inåutrrtt) till pH 10 (mycket basiskt). lnnan man startar
jarning., skali pH vara åa a_(innan man satt till nårsalt)' Jås-

ning.; skall ske mellan pH 3,5-5 for inom dessa vården
(Å;iJ 4,4_4,g\ år jåsningen mycket ren och fin. Nu år det
några faktorer som inverkar om man måter en jåsande måsk'

Ar måsken i stark jåsning kommer kolsyran att forvanska
resultatet. Dårio.r i.r ,1Jn lite måsk ett kort uppkok och lå-

ter den sedan ruåtnu till rumstemperatur igen. Då får man ett
riktigt resultat. pH-vårdet okar med vårme och hade man
mått måsken når den var varm så hade man fått ett mycket
for surt pH. lndikatorpapper finns också med tiondels nog-

grannhet inom mindre måtområden. pH-indikatorpapper
iung.ru.ej på starksprit, måtvårdet ståmmer ej' Nu ry beho-
,u|, 

"run inte indil<atorpapper, det år bara något for den
myct<etkemisktintresserade.AvlåSesgenomfårgskala.

t
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MASKBEREDNI NGEN

Måsken år iprincip ett billigtvin utan några krav på smaken.
Det år bara alkoholen man år ute efter, men måsken skall
innehålla så lite fororeningar som mojligt for att ge ett bra
resultat. Alkoholen avskilier vi senare vid destillationen. Den
renaste och enklaste måsken består av socker, bakjåst, jåst-
nårssalt och citronsyra (for att få en ren och snabb jåsning
med så lite fororeningar som mojligt) samt vatten. Jåsten
»åter upp» sockret och bildar kolsyra och alkohol. Kolsyran
bubblar ut genom iåsroret och alkoholen stannar kvar i mås-
ken. Nu kan jåsten inte »åta upp» hur mycket socker som
helst. Vid for stor sockerhalt eller alkoholhalt kan iåsten inte
arbeta. Vanlig bakjåst, som vi anvånder, kan jåsa måsken till
14oÅ och seclan går den ivila. Bakjåsten kan inte arbeta i

hogre alkoholhalt. Att slå i mer socker ån vad jåsten kan jåsa
ut år rent sloseri. Dessutom uppstår klarningsproblem och en
viss smaksåttning i samband med att det outjåsta sockret vid
destillationen liksom karamelliserar når det kokas i måsken.
Viss sådan brånd sockersmak kan sedan anas i spriten.
Jåsningen brukar ta 1-4 veckor. Jåsningen kan avbrytas tidiga-
re. Man får då fram en mindre mångd sprit och ett betydligt
orenare resultat. Jag har experimenterat med olika jåstmångd'
er och funnit att 2,5-3 hg jåst på en måsksats ger ett bra re-
sultat. Ju mindre mångd jåst man anvånder, ju båttre blir
resultatet. Professionellt anvånder man 1,5 kg iåst till 1000
liter måsk och anser detta vara en stor mångd jåst (se bl a

Handbok i kemisk teknologi l-V). Detta motsvarar 1,5 gram
jåst per liter måsk. Nu behovs det ett visst antal jåstsvampar
ior att snabbt eller relativt snabbt dra igång en jåsnin9 (om
man inte vill arbeta med forkultur). For att få en såker jås-
ning får man inte understiga t hg jåst. Detta år också den
mångd som bor ge den renaste måsken. Jåsningen tar dock
lite långre tid. For att få en ren jåsning skall man åven till-
såtta lite citronsyra. Anvånder man 2,5-3 hg jåst så drar man
igång jåsningen mycket snabbt. Anvånder man sig av 1-3 hg

.iåst åch filtierar som jag beskriver så klarar man sig med en
destillation. Många bocker och recept blandar plommon,
potatis, sirap, brod och andra saker i måsken. Detta år rena

\
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JAST, JASNING OCH JASTENS ARBETSMILJO

For att man skall forstå mer om måskjåsningen skall vi hår
nårmare gå in på sjålva jåsningsprocessen. Jåsningen uppkom-
mer genom en art av svamp som heter Saccaromydes (det
betyåer sockersvamp) åter socker och producerar alkohol
och koldioxid (kolsyra). Vid måskjåsningen stannar alkoho-
len kvar i måsken och koldioxiclen »pluppar» ut genom jås-

rorets vattenlås. Vattenlåset hindrar samtidigt luft och bakte-
rier att komma ned i måsken.
Vinjåst har stora krav på sin miljo om den skall arbeta rent
och snabbt. Bakjåsten, som vi vanligen anvånder, har betyd-
ligt mindre krav. I borjan av sitt arbete skall jåsten ha tillgång
till syre for att snabbt kunna foroka sig. Detta tillgodoser
man genom att anvånda kallt syrerikt vatten (ur stril eller
Auscti) och genom att skaka jåskårlet ordentligt når man
blandar ijåslen. Kvåve och fosforvill jåsten ha. Om den inte
får det bildas onodigt mycket fororeningar och finkel (hogre
alkoholer, amyl-butyl och propylalkohol, smakar och luktar
vedervårdigt) i måsken.
Jåsten blir kannibal och boriar åta doda jåstceller. Dessa mat-
småltningsrubbningar forsåmrar måskens smak. Jåsningen
kan också f'ett plotsligt upphora innan full alkoholstyrka
uppnåtts. For att ge jåsten kvåve och fosfor skall man tillsåt-
t, jårtnårssalt 4 SflO liter måsk. Jåstnårssaltet består av
diammoniumfosiat eller blandningar av diammoniumfosfat
och andra liknande salter (ex engelskt salt, magnesiumsulfat)'
Diammoniumfosfat i sig sjålvt år tillråckligt. Jåsten vill gårna
ha B-vitaminer for att arbeta perfekt. Detta år inte nodvån-
digt men år till stor fordel for jåsningen. Viktigast år vitamin
Bi, 1 mg per liter måsk. Vitamin 82 g.h.FO i betydligt mind-
re'mångd hjålper också till. Detta åide nodvåndigaste
nåringsåmnena for jåsten. Jåstnårssalt kan såttas till samtidigt
med jåsten men behbvs egentligen inte forrån efter ett dygns
jåsniÅg. Hår skall jag beråtta om ett jåstnårssalt som skall
såttas till efter 1 dygn och år mycket effektivt.
Partyman har ett jåstnårssalt (avsett for ol och vin) som år en
vidaieutveckling åv de vanliga jåstnårssalterna. Det innehåller
kvåve, fosfor, salter, B-vitaminer, aminosyror, spåråmnen,
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JASNINGENS FORLOPP - NORMALFALL

11 12 13 14 dagar

Undersokningar gjorda dels på vinjåster (v) dels på brod-
bakjåster (b). Av figuren framgår att bakjåsten medfor ett
snabbare forlopp den forsta tiden. Redan efter 10 dagar
avtar reaktionen och planar ut. Vinjåsten har ett lugnare
forlopp men når efter tre veckor en hogre alkoholhalt.
Observera att bakjåsten hår bara nådde 12% och den !ånga
tiden mellan 10 och 12%. Experimentet gjort i idealiska
forhållanden så man får råkna långre tid i praktiken.
Bakjåsten har fått 2 sockertillsatser och det båsta jåst-
nårssaltet. vid olika experiment kom man ytterst såilan ,
over 12 o/o med bakjåsten.
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MASKENS RENHET

Hur ren spriten blir beror bl a på hur ren måsken år. Når
måsken jåser på bakjåst arbetar denna någorlunda rent och
fint till 10 o/o alkoholstyrka och ger en acceptabel renhet upp
till 12o/o alkohol. Bakjåsten kan under gynnsamma forhållan-
den jåsa måsken till 1 4 o/o alkoholstyrka. Men under den sista
delen av jåsningen, mellan 12-14o/o,har jåsten genom den
stigande alkoholstyrkan svårt att arbeta och producerar en
hel (el fororeningar. Men ju starkare måsken år, ju mer sprit
får man fram. Skillnaden på20 liter 1 1 %-ig måsk och 20 li-
ter 1 4 %-ig måsk år ca 1 ,2liter ca 50 %-ig sprit. Hår får man
vålja mellan kvantitet och kvalitet. Ex:

1O %-ig måsk: extremt ren, snabb jåsning
11 a/o-ig måsk: ren måsk, snabb jåsning
12o/o-ig måsk: någorlunda ren måsk; bra jåsning
13 o/o-ig måsk: något fororenad
14 %-ig måsk: fororenad, svår att jåsa ut

Det finns dom som tar och destillerar måsken innan den jåst
ut och klarnat. I sådana fall utnyttjas inte allt sockret. Hade
man satsat på en lågre alkoholhalt i måsken (mindre socker-
mångd) så hade måsken jåst ut och klarnat och gett ett betyd-
ligt båttre resultat.

Ger man måsken lite citronsyra (1 kryddmått till mjukt vat-
ten, 10 g till hårt ) per 20-25liter så blir jåsningen betydligt
renare. Detta beror på att citronsyran sånker måskens pH
från7 (neutralt) till ca 4 (syrligt=surt). I denna sura miljo år
det många illasinnade organismer som inte kan fungera och
det år en fordel. Jåsningen blir renare och det bildas inte så
många fororeningar. Når jåsten satts till så borjar den genast
arbeta. Då sker vissa processer når jåsten forokar sig. Under
denna period sjunker pH-vårdet ytterligare. Sedan tillsåtter
man, efter ca 1 dygn, ett jåstnårssalt med vitaminer. Då går
pH-vårdet uppåt igen medan jåsten en tid till fortsåtter att for-
oka sig. Sedan planar hojningen ut och den egentliga alkohol-
jåsningen såtter igång. I jåstnårssaltet finns ett åmne som sta-
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KLARNINGENS BETYDELSE

Måsken måste vara kristallklar når den tappas over till destil-
lationsapparaten. Tar man med grums eller bottensatsen så

tar man också med koncentrerade fororeningar som ger dålig
smak åt spriten.
Måsken skall jåsa tills den visar 0o ochle, ca 1 112 minut mel-
lan »pluppen» i jåsroret. Då tappar man genast om måsken
till ett annat kårl och slår på klarningsmede!. Efter 10 minu-
ter ser man hur måsken borjar klarna och efter 4-24 timmar
år måsken kristallklar. Då tappas den med håvert over ides-
tillationsapparaten utan att ta med bottensatsen. Sedan skall
måsken destilleras så fort som mojligt. Anvånds ej klarnings-
medet så kasta 10 cl av forspriten i stållet for 4 cl. Anvånder
man inte klarningsmedel så skall man åndå låta måsken klar-
na, det finns dock risker for fororeningar ju långre måsken
står.
Man tappar om måsken når ochlevikten visar Oo. Måsken jå-
ser til! minus 10o men mot slutet kan vissa forsurningspro-
cesser uppstå. Dårfor skall man ha en ochlevikt och ta mås-
ken vid 0o. Aven om man tar måsken for sent så ger klarnings-
medlet en mycket stor forbåttring av destillatet.
Når man satt till klarningsmedel så klarnar måsken på kort
tid och sedan skall den snarast destilleras. Tappa inte om
måsken en gång till. Vid omtappningen får måsken nytt syre
och otrevliga organismer vaknar upp. Måste måsken sparas,
så tillsått natriumbenzonat och konservera den. Om det bara
gåller tider upp till en vecka så låt måsken stå kvar klarnad,
med klarningsmedlet kvar i jåskårlet.
Man tar måsken vid 0o ochle och då år det 4 g socker kvar
per liter måsk. Lite av detta socker fortsåtter att forbrukas
vid klarningen men lite finns kvar i måsken. Detta socker år
så obetydligt lite att det ej påverkar spritens smak. Men låter
vi allt sockret jåsa ut så borjar, omedelbart sockret tagit slut,
otrevliga saker i måsken och dessa forsiggår i huvudsak i

bottensatsen. Olika processer borjar som bildar syreforening-
ar, aldehyder, forsurning m m och åven angriper den alkohol
som bildats och omvandlar denna till helt andra åmnen. Får
måsken stå mycket långe omvandlas nåstan all alkohol til!

L-
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SYR LIGH ETENS INVE R KAN PÅ MASKJASN ING EN

Måskjåsning med brodjåst. Start utan syrlighet.

pH
7

6

jåstnårssalt

Jåsningen startar vid pH 7 (neutralt) och sjunker når jåsning-
en kommer igång till ca pH 5,5. Når jåstnårssaltet tillsåttes
efter 1 dygn så hojs pH till ca 6,5 och dår sker jåsningen.
Når jåsningen avtar så blir pH-vårdet ostabilt. Det kan stå
kvar men lika gårna hojas och då bildas vid pH over 6,6 alde-
hyder, ammoniak m m. Det kan också sjunka och under
pH 3,2 bildas syror och åmnen med stickande smak m m.
Jåsningen vid pH 6,5 år inte så ren men den verkliga faran år
på slutet.

Start rried syrlighet (citronsyra tillsatt).

pH
6
5

jåstnå rssalt

Jåsningen startar vid pH ca 4 och sjunker når jåsningen kom-
mer igång till strax under pH 3. Efter ett dygn tillsåttes ett
jåstnårssalt typ ex Partymans och då hojs pH till ca 4,4-4,8
och ligger stabilt hår hela jåsningen som blir mycket ren.

i.
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BIPRODUKTER FRÅN JASNINGEN

Vidare kan det forekomma åmnen av obetydlig omfattning,
t ex mannit, jåsningsgummi, terpen, terpenhydrat, basen
ClHlON2, amide och glykosin.

I råspriten forekommer:

I måsken stannar:

Jåstrester
Glycerin
Bårnstenssyra

Acetaldehyd
Butylalkohol
lsobutylalkohol
Amylalkohol
Optiskt aktiv amylal kohol
Propylalkohol
lsopropylalkohol
Attiksyreetylester
Smorsyreetylester
Acetal
Furforol
Torrsubstans
Vatten
lsoamylalkohol

cH3cHo 21oC
c4HgoH 1 15oC
c4HgoH 1 oSoC
csH 1 1 oH 131 oC

csHl l oH 129oC
cH3cH2cH2oH 97oC
CH3CH (OH) CHg 82oC

770C
1210C
1 030C
1 620C

c3H803
c4H604

Hzo
csHl l oH

2ggoc
2350C

1 000c
12goC

Vidare forekommer i otroligt små mångder hexy! och heptyl-
al kohol, isobutylaldehyd, valeralaldehyd, ammoniak, aminer,
olika derivat (pyridin, pyraziner m m), fettsyror, åttik-smor-
valerian-capronsyror o s v, dels fria och dels i form av acetyl,
amyl och oenathester.
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SOCKE RÅTGÅNG VI D MASKJASN ING

Så hår råknar man ut sockeråtgången vid måskjåsning:

Antal liter måsk x 17 x onskad alkoholstyrka på måsken.

Detta beror på att det går et fi gram socker for att bilda 1 %
alkohol i 1 liter måsk. Brodjåst jåser till hogst 14o/o och en
bra starkvinsjåst till 1 6 o/o.

Ex: vill man gora 21 !iter måsk och denna skall hå!la 13 % så
skall man anvånda socker efter utråkningen:
21 liter x 17 g socker x 13 %, alltså:

21 x 17 x 13 = 4641 gram socker (4,641 kg)

Vid måskberedningen kan man beråkna måsken så att den
har mojlighet att jåsa upp till14% på brodjåst. Detta år en
avvågning mellan kvalitet och kvantitet. Se vidare under kap.
MASKENS RENHET.

SOCKE RÅTGÅNG _ TABE LLE R

10o/o-ig måsk - extremt ren, snabb jåsning

20 liter måsk
21 liter måsk
22liter måsk
23 liter måsk
24liter måsk
25 liter måsk

3,400 kg socker
3,570 kg socker
3,740 kg socker
3,910 kg socker
4,080 kg socker
4,150 kg socker

11 o/o-ig måsk - ren måsk, snabb jåsning

20 liter måsk
21 liter måsk
22liter måsk
23 liter måsk
24liter måsk
25 liter måsk

3,740 kg socker
3,927 kg socker
4,114 kg socker
4,301 kg socker
4,488 kg socker
4,675 kg socker
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TI LLVAGAGÅNG

Mårk ut på jåskårlet hur mycket måsk ni skall gora. Låmna
15 cm eller mer tomt for annars kommer måsken att jåsa
over. Måt med litermått genom att fylla jåskårlet till onskad
nivå så ser ni hur många literdet blir. Mårk ut nivån exakt
på jåskårlet. Råkna ut sockeråtgången med hånsyn till vilken
kvalitet och alkoholstyrka du vill ha på måsken. Se kap.
MASKENS RENHET.

Den vanligaste satsen såtter man på en 25 !iters plastdunk.
Till denna brukar man anvånda:
4 kg strosocker
2,5 hg bakjåst
10 g jåstnårssalt eller 1 påse specialjåstnårssalt
1-10 g citronsyra (1 kryddmått vid mjukt vatten, 10 gram

vid hårt)
vatten upp till 22-23liter (som man mårkt ut tidigare)
Dessa ingredienser blandas låmpligen i ett kårl eller direkt i

dunken. Ett bra blandningskår! år en gammal plastdunk som
man skurit toppen av. Vi slår sockret direkt i kårlet och fy!-
ler det till ca hå!ften med varmtvatten. Sedan ror vi om eller
skakar tills allt sockret lost sig helt och man har en genom-
skinlig lag. Jåstnårssaltet håller vi direkt i lagen. Anvånder vi
ett jåstnårssalt med vitaminer och spåråmnen så skall detta
såttastill forst efter 1 dygns jåsning (det ger mer fart på jås-
ningen). Jåsten loser man upp i lite kallt eller obetydligt
ljummet vatten (max 30oC) tills den blir flytande. Håller
man en halv kaffekopp strosocker på brodjåsten så loser den
sig mycket snabbare.
Sockerlosningen placeras i jåskårlet och kårlet fylls upp med
kallt vatten til! den utmarkerade nivån. Sedan håller man i

den upplosta jåsten och blandar noga hela satsen. Sockerlos-
ningen bor inte vara over 30oC når brodjåsten blandas i
(brodjåsten tål mer ån 30oC kortare perioder, vinjåst avlider
ganska omgående vid hogre temperatur). Jåskårlet forses
med jåsror (fyllt till hålften med vatten) och placeras till jås-
ning i rumstemperatur eller vid ett element. Vid 28-30oC går

t I
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sockerarter (monosaccarider) som år direkt jåsbara till alko_
hol. Strosocker består av en disaccarid (saccåros). Denna om_
vandlas sedan vid jåsning till just druvsocker och fruktsockerfor saccaros sjålv kan inte jåsa till alkohol. Anvånder man
invertsockerlag till jåsning kommer man ifrån detta forsta
steg. Dessutom bildas vid jåsningen, under denna forsta om-
vandling till enkla sockerarter, några biprodukter. Aven dessa
kommer man ifrån. lnvertsockertag år flytande och mycket
låttare att handskas med. Man slipper t ex besvåret med att
losa sockret till flytande i vatten. Det år lått att t ex slå i
hålften av sockerlagen, låta det jåsa 1 dygn och sedan slå i
resten av invertsockerlagen och jåstnårssalt. Jåsningen går
som regel mycket fortare, år enklare och bekvåmare.
1 liter invertsockerlag motsvarar 9 hg (gO0 g) strosocker.
Man brukar anvånda 5 riter invertsockerlag iilt 20-25liter
måsk. Man mårker ut den volym man vill ha på jåskårlet och
såtter ett mårke också 2,s liter under detta. sedan håller
man 2,5liter invertsockerlag i jåskårret och fyller upp med
vatten till det undre mårket. Man tillsåtter jåst och låter
måsken jåsa 1 dygn. sedan slår man i en påie vitaminjåstnårs-
salt och resten av invertsockerlagen (denna såljs i E liiers
plastdunkar). Sedan får måsken jåsa tills allt sockret år for-
lrukat och jåsningen upphor. Detta går snabbare ån i vanliga
fall och man slipper slabba med att losa strosocker i vattenl
Resultatet blir båttre. lnvertsockerlagen år avsedd for vinjås-
ning och år svagt syrlig. Man behover inte tiilsåtta citronsyra
for att få en ren jåsning, invertsockertagen innehålter sjålv
tillråckligt med syrlighet for att det skall bli en ren jåsning.
lnvertsockerlagen år obetydl igt konserverad med vinsvavlå(kaliumpyrosulfit) men, eftersom den år avsedd for vinjås-
ning, så år mångden så liten att jåsningen inte har någon svå-
righet att komma igång.

oBS. lnvertsockerlag innehåller 2s gram citronsyra. om ni
saknar kalk ivattnet kan jåsningen få for lågt pH-vårde (for
stor syrlighet) så att jåsningen stannar. For att undvika detta
skall alltid jåstnårssalt av trTp partymans (med pH-buffert) an-
våndas. over huvud taget bor man ailtid anvånda denna typ
av jåstnårssalt for att såkert få ett bra resultat.
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5 liter invertsockerlag ger foljande alkoholstyrka på måsken:

20 !iter måsk
21 liter måsk
22liter måsk
23 liter måsk
24liter måsk
25 liter måsk

minst 1

minst
minst
minst
minst

3,23 0/o

2,60 0/o

2,O3 0/o

"l ,50 o/o

1 ,O2 0/o

0,58 0/ominst 1

For att uppnå 14o/o alkohol (det mesta man kan få med bråd-
iåst) behovs så hår mycket invertsockerlag:

20 liter måsk 5,28liter invertsockerlag
21 liter måsk 5,55 liter invertsockerlag
22 liter måsk 5,81 liter invertsockerlag
23 liter måsk 6,08 liter invertsockertag
24 liter måsk 6,34 liter invertsockerlag
25 liter måsk 6,61 liter invertsockerlag

observera att måsken blir starkare och ger mer sprit men blir
betydligt orenare over 12o/o (liksom strosockermåsk). An-
vånder man vinjåst så har denna betydrigt låttare att jåsa på
invertsockerlag ån på vanligt strosocker. Druvsocker och
fruktsocker år vinjåstens naturliga »mat».

For att uppnå 16 o/o alkohol med vinjåst behovs så hår mycket
invertsockerlag:

20 liter måsk 6,05 liter invertsockerlag
21 liter måsk 6,35 liter invertsockerlag
22liter måsk 6,65 liter invertsockerlag
23 liter måsk 6,95 liter invertsockertag
24 liter måsk 7 ,25 !iter invertsockerlag
25 liter måsk 7,55liter invertsockerlag

SNABBJASNING MED MALT

om man befinner sig i en absolut nodsituation kan man gora
en snabbjåsning av måsken. Man tar då på en 2o-2s liters
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sats måsk och tillsåtter 1/2-"1 kg malt eller hellre 1/2 kg ljust
maltextrakt (pilsnermaltextrakt) samt okar jåstmångden till
5 hg. Malten innehåller enzymer, maltsocker, nårings- och
spåråmnen m m, vilket påskyndar jåsningen. Jåstemperaturen
helst 28-30oC (stå!l vid ett element eller anvånd termostat-
styrd akvariedoppvårmare). Ha absolut inte dunken helt fylld
for då jåser det over. Vanligtvis behover man också anvånda
skumdåmpningsmedel vid snabbjåsning med malt eller malt-
extrakt.
lnvertsockerlag + malt eller maltextrakt jåser snabbare ån
strosocker * malt eller maltextrakt. Dela upp invertsocker-
lagen i2lika stora delar med 112-1 dygn mellan tillsatserna.
Malt ger bismak åt spriten, maltextrakt ger betydligt mindre
bismak. Snabbjåsningen går på några dagar. Spriten blir rena-
re utan anvåndning av malt eller maltextrakt. Malt jåser inte
upp. I maltextrakten år malten forsockrad och (utom extrakt-
åmnena) forbrukas under jåsningen.

SNABBJASNING MED TOMATPU RE

For att få lite extra fart på en måskjåsning kan man tillsåtta
1 burk tomatpure på 20-25liter måsk. Tomatpurdn innehål-
ler massor av vitaminer och nåringsåmnen så att jåsten trivs.
Man tillsåtter åven jåstnårssalt, i nodfall hjorthornssalt (såm-
re). Tomatpurd ger inte samma fart som malt eller malt-
extrakt men ger knappast någon smaksåttning.

SNABBJASNING MED RUSSI N

På en måskjåsning tillsåttes 1 stort paket russin 11l4 k1l,
gårna hackade. Russinen innehå!ler massor av godsaker for
jåsten. Den påskyndande effekten år dock Iiten. Jåstnårssalt
tillsåttes också.
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MER OM JASNINGEN OCH JASHASTIGHETEN

Når man jåser en måsk med ett effektivt jåstnårssalt så år
jåshastigheten mycket kraftig. Det år då 2 faktorer som spe-
ciellt påverkar jåshastigheten. Den forsta år att syret i måsken
forbrukas i en mycket snabb takt. For att ge måsken så myc-
ketsyre som mojligt att starta med kan man anvånda en del
knep. For det forsta skall man anvånda så lite varmt vatten
som mojligt att losa sockret i (varmt vatten år syrefritt). En
sockerlag som år kall eller invertsockerlag år det båsta att
borja med. Sedan skall man helst ta kallvattnet ur en kran
med stril - dår sker en viss syresåttning. Har man ingen kran
med stri! eller ingen dusch så tar man en stril till en vatten-
kanna och såtter på kranen eller slangen (eller tar vattnet
over vattenkannan). Sedan år man noga med att skaka jås-
kårlet minst 1 gång varje dygn. Syresåttning av vattnet bor
inte ske genom luftinblåsning med en slang eller dylikt. Man
har mycket bakterier i munnen. I så fall skall inblåsning ske
med akvariepump eller liknande. lnblåsning får bara ske en
kort stund. vid for mycket syre avstannar alkoholjåsningen
och man får en jåstodling i stållet. Med hånsyn till bakteiie-
risken år det båttre att strila vattnet enligt tidigare beskriv-
ning.
En annan bromsande faktor år kolsyreavgången från jåsning-
en. Kolsyran år syrlig och håmmar jåsningen och dårfor, spe-
ciellt i borjan, måste den ha lått for att Iåmna måsken. Det
forsta man skall tånka på hår år att ge kolsyran en så stor av-
gångsyta som mojligt. Man jåser vanligen i plastdunk som ger
en acceptabel avgångsyta. Jåser man dåremot i glasdame-
jeanne så skall man bara fylla denna till sitt bredaste stålle.
Fyller man ånda upp år avgångsytan bara stor som flaskhar-
sen. De forsta 3-5 dygnen år det stormjåsning i måsken. Då
bildas det så mycket kolsyra att det mer eller mindre blåser
ur jåskårlet och inga bakterier kan komma ner. Dårfor gor
man så hår når måsken år blandad med jåst (om man vill
skynda på jåsningen). Man hå!ler vatten i jåsroret. så fort jås-
ningen har kommit igång och det borjat »pluppa» bra ur jås-
roret så håller vi ut vattnet ur jåsroret. Nu skall vattnet
vara borta i 3-5 dygn, tills måsken inte långre skummar
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VINJAST TI LL MASK

Måsken kan också jåsas på vinjåst. Då måste man tillsåtta
lite citronsyra till måsken (också en fordel till bakiåsten).
Detta for att få en sur miljo for vinjåsten att arbeta i, det
kråver den. Sockret måste såttas till i omgångar, for
vinjåsten vill inte arbeta vid over + 75o ochle = 188 g
socker per liter måsk. Dårfor får man såtta till sockret i

omgångar efter hand som sockret jåser undan. Jåstnårssalt
måste anvåndas.
Med vinjåst kan man jåsa upp måsken i 16o/o alkohol relativt
rent. Jåstiden blir då långre. Man bor absolut vålja torr vin-
jåst fore flytande for den flytande vinjåsten arbetar oerhort
Iångsamt. En mycket bra vinjåst år den torra starkvinsjåsten.
Universalfåsten for starkvin år ånnu båttre men kostar lite
mer for påsen innehå!ler dubbelt så mycket som en vanlig
vinjåst. Denna jåst orkar starta upp en måsk direkt upp til!
12Oo ochle = 3 kg socker per l0liter måsk .2,7 kg/10 Iiter
måsk ger ca 16 o/ol. Jåsningen går mycket snabbare om man
delar upp sockret på 2 tillfållen med hålften i starten och
resten efter 3-4 dagars jåsning. Denna vinjåst kan jåsa måsken
till 16o/oalkoho!. Man kan komma lite hogre, nårmare 17 %,
men då får man problem med att klarna måsken. Jåstiden år
3-4 veckor med 2 sockertillsatser. Man får tånka på att låm-
na plats till andra sockertillsatsen om man delar upp sockret.
1 kg socker fyller upplost 0,62 liter.

Når man startar upp en vinjåst ipulverform skall man gora på'
foljande vis:
Koka upp 3 dl vatten så att bakterierna doroch kalk, klor
m m fålls ut. Låt sedan vattnet svalna till 28-30oC. Var noga
med temperaturen, måt med termometer både i ytan och på
botten. Vid !ite over 30oC så dor vinjåsten. Ha hellre vattnet
for kallt ån for varmt. Los sedan jåsten under omrorning i
vattnet. Jåsten måste losas upp helt och det får inte finnas
några korn eller partiklar kvar. Jåsten skall nu stå och svålla i

minst 30 minuter. Jåsten skal! svålla så mycket som mojligt
och dårfor såtter vi inte till någonting (ex socker eller jåst-
nårssalt) under dessa forsta 30 minuter - det kan liksom
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JASN I NGSPROB LEM PÅ PLASTDUN K

Ett mycket vanligt problem når man jåser på plastdunk år
att måsken inte verkar jåsa for det bubblar inte ur jåsroret.
Måsken jåser dock (liksom vid samma problem till vin och
oljåsning) i 99 o/o dv fallen. Detta beror på att kolsyran smiter
ut under gummihåttan eller jåslocket. Många anvånder en
gummihåtta for glasdamejeanne. Gummihåttan spånner man
fast runt plastdunkens gångor med ståltråd e dyl. Det år nås-
tan omdjligt att få tått hur hårt man ån drar åt. Vinjåslocken
låcker ofta åven de. Kontrollera att dunkens oppning år
jåmn (dunken år vanligen fogad av 2 halvor). Ar det nivå-
skillnad eller ojåmnheter så putsa till det med en kniv. Kon-
trollera packningen i jåslocket och att locket år ordentligt
åtdraget. Prova igen. Bubblar det fortfarande inte ur jåsroret
så skruva av jåslocket och lågg orat mot dunkens oppning.
Porlar måsken mycket svagt som en låskedryck så jåser det.
Man kan ibland åven se en viss rorelse i måsken. En jåsande
måsk skummar når man skakar den.

Det finns en ny gummipropp som passar exakt inuti opp-
ningen på en standarddunk. Denna koniska gummipropp hål-
ler alltid tått. Den år några kronor dyrare ån ett vinjåslock
men år garanterat tåt. Fortråfflig till al! slags jåsning.

låcker ofta låcker aldrig
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En destillation med en kolonnforsedd destillationsapparat
motsvarar många vanliga destillationer. Efter kolonnen sitter
en kylare. I denna kondenseras alkoholångan till flytande
form.
Destillationen ger båsta resultat vid en destillationstempera-
tur 2-4 tiondelar under kokpunkten. Alkoholens kokpunkt
år 78,319oC så 78oC år den temperatur som ger det båsta
destillatet.

OVNIGT OM DESTI LLATIONEN

Kolonnen har 8 st s k teoretiska bottnar. Hur man råknar ut
kolonner och destillationsapparater av olika sorter finns b! a
angivet i Handbok i kemisk teknologi, något av de forsta 4
banden. Man kan isolera overdelen av destillationsapparatens
kokkårl med ex folie och få en snabbare uppvårmning. Man
skall inte isolera kolonnen for då flyttar man upp bottnarna
så att det blir tåtare mellan de sista och man får en såmre
fraktioneringseffekt. Man kan riskera att den åttonde bott-
nen forsvinner.
Anvånder man en kokplatta som kopplas direkt i ett vågg-
uttag till sin destillationsapparat så kan man med fordel an-
sluta en steglos stromregulator (triac) mellan uttaget och kok-
plattan. Då får, man en »volymkontroll» på vårmen och har
kokplattan på ful! effekt. Under uppvårmningen skall man
inte fresta triacen, utan den kopplar man in når kolonnen
blivit varm, ca 15 cm upp.
Om man bara har lite kylvatten och lite vårme på, så blir
apparaten, om den står på en kånslig plats, ganska lått på-
verkad av temperaturskillnader vid drag, når man oppnar
dorrar m m. Skulle detta intråffa så oka vårme och vatten
lite grand så blir destillationen stabilare vid samma topp-
temperatur. En destillationsapparat bor placeras dragfritt.
Av forspriten så består de allra forsta dropparna, »fordroppar-
na» till i'ruvudsak av acetaldehyd med kokpunkt 21oC. Vidare
finns också acetal med i forspriten, en produkt snarlik acetal-
dehyd. I forspriten finns flera s k arombårande åmnen. De år
ofarliga men smaken blir våsentligt båttre om de kastas.
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TILLVAGAGÅNG VID DESTI LLATION

Vi tappar over den kristallklara måsken till kokkårret med
håvert utan att ta med bottensatsen. Kokkårlet får inte fyllas
helt, man låmnar minst 15 cm att koka på. Dessutom svålter
måsken når den upphettas och detta behover lite plats.

Apparaten monteras ihop och kylvattnet kopptas på. Kyl-
vattnet skall bara rinna sakta. Efter 1-3 timmar (beroende på
måskvolym och vårmeplatta) år destillationen igång. De
forsta 4 centilitrarna kastas i avloppet. De består av bipro-
dukter (bl a aldehyder) som bildats vid jåsningen. Dessa kan
nårmast beskrivas som parfymliknande åmnen och har en
kokpunkt på ca 65oC. Dom år helt oskadliga och man kan
låta, dem stanna kvar om man vilt. smaken vinner på att de
avskiljes.

sedan ståtler vi in temperaturen i kolonntoppen. Detta gor
vi genom en grovinstållning på vårmekållan och en finjuster-
ing med kylvattnet. En perfekt destillation sker vid 2-4tion-
dels g_rader under kokpunkten på alkoholen. Vi forsoker hål-
la 78oc. Absolut måste vi ligga under Booc. Gor vi detta och
renar som jag beskriver så råcker det med 1 destillation. Det
hånder ibland att termometrar till ett overkomligt pris slår
lite fel. Kolla termometern i kokande vatten (att jåmfora
med andra termometrar ståmmer sållan) och den skall då visa
100oc. Håll eventuet! avvikelse i minnet. En termometer som
år exakt måste vara graderad i tiondelar och priset for en bra
kvalitet torde hamna på 200 kronor eller mer. De enklare
graderade i 1 grad for några tior råcker till och brukar visa
rått.

lbland kan det hånda att apparaten stotkokar och detta beror
vanligen på att man har for mycket måsk i kokkårret. Det
kan också vara kokplattan som år dålig eller forsedd med ter-
mostat. En kokplatta med termostat går inte att anvånda.
Temperaturen kommer att hoppa upp och ned. Ena stunden
kommer det ingen sprit ur apparaten och i nåsta minut forsar
det dålig (och ibland t o m varm) sprit ur kylaren.
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så destillerar man en tredje gång (gåller primitiva apparater).
lnnan omdestillation av koncentrerad sprit så blandar man ut
den med minst lika mycket vatten. I vattnet stannar sedan en
stor del fororeningar. Annars hade man ju kokat torrt och
fått ut samma fororenade sprit igen.
På Vin- & Spritcentralen får man vid destillation fram 92-93
%-ig sprit. Detta kan vi många gånger slå, trots brånneriernas
dyra utrustning.
Når vi har destillerat fårdigt ståller vi apparaten att svalna
eller tommer den i klosetten (varm måsk luktar illa). Om ap-
paraten står och svalnar får man aldrig tåta igen utloppet for
destillatet. Detta hånder lått om man råkar vika den slang ur
vilken spriten droppar ut. Tåtas detta utlopp igen så bildas
efter avkylning når apparaten svalnat ett vacuum (undertryck)
i kokkårlet. Detta beror på att den varma luften och måsken
svalnar och antar en betydligt mindre volym. lngen luft kan
komma in och ersåtta vacuumet. Ar kokkårlet av glas så
språngs det inåt och år det av rostfritt stål så skrynklas det
ihop till en ståltrasa. For att detta inte skall hånda, skall man
ALLTID lossna kopplingen mellan kolonn och kokkårl så att
luften kan passera in hår efter destillationen.

UPPREPAD DESTILLATION

Som regel behovs det bara en destillation. Men givetvis blir
spriten renare om man destillerar den två gånger. Ett bra sått
att få klart besked om detta år att smaka på det fororenade
vatten som stannar kvar i kokkårlet vid andra destillationen.
Det vanligaste år att man destillerar en gång snabbt, spåder ut
spriten med vatten och destillerar den en gång till. Denna
gång långsamt och noggrant (78oC) varefter den spådes ut
till max 50o/o (gårna under) och filtreras genom aktivt kol.
Detta ger ett mycket bra resultat och forsta destillationen går
mycket snabbt.
Vill man destillera två gånger så bra det år mojligt så skall
man gora åven forsta destillationen perfekt vid rått tempera-
tur. Sedan skall man spåda ned spriten till 37-38 % (aktivt
kol har sin maximala reningseffekt vid ca 38 % alkohol) och
rena den genom aktivt kol enligt min beskrivning. lnnan



lepllq uos auue elpoJl ue ^e 
sleslll} LUouaO ra)s euoq 'uoq

se6el uedolloaze alsgtu Es 1oLlo>lle ual uell e;allllsap ueLu

1;r1 'edo;loeze ue Jort selle) 6utupuelq epue)o) luelsuo)
uepBs u3 '(st'82) loqolle uar uP (og L'1Ll t1undlol al6e;
ua req uallp^ % g qco loL{o) P % gO ne 6ulupuelq ua ue Bd

JoJeq o/og6 ug luds elel;els uel+ eJallllsap ue>l alu! uetu uV
'ptn pelalq!lel Je ueJeleu uos lnleladual uap

pr^ a>ls lle)s uaOutulepla; Bp rP ellap uaul 'raul lobgu es
-lA Jnleradutel 6gtt .tg+ pln ue) uoleleuloqo) lV '%o 96 Je uoll

-ellrlsep prn guddn ue) ueu ue)lÅts;oqo)le eleurlxeu ue6

NOIIVI] IIS]C] O IA V)UAIS]OHO)IV ]VIAIIXVIAI

'uauotlellllsep elpue JaUo aluPq nuue ltlq ualuds
uo ua^e ';auotle;lllsap B^I !lll 191s ro0gu lseddeu) suul+

JglJpO 'raro;dxa qoo 1euel apgq ue eJ1leq leleus uos ll.tds
ua ueut lgl Bs lo>l }^!l)e eJq ua paul 0utunll>;saq urru $l;

-ua uap reueJ \xo o/o 0g Jepun llll ueltlds 1n lapeds'Co8/ Pln
JeJelll1sap '6ugu;;fuuuo;oI elq ua leq 'leleddesuollellllsap erq

ua ueu Jepue^uv 'ueuollel!llsap eJpuP ueuul lo>l l^!l>le pou
peuel Ule^ eq ualt.tds llels 96 'ro1tÅls essep pln 1t.tds ual
ua gl ue laues elseq euap rP Bs % Og lo^o .to1-tÅ1s;otlo) le

prn e6guu.to;s6uluel 6!lgp req Ialo>l BO 'raro>lll e)rels epuelq
euunl lle lg+ apueu>lll ralla llrds 6t-"2 g0 eq ll!^ ueu ue

re.ra0ug6 B^l telallllsep ueu ue llll ua)eslo alse6llue^ ua6

'JeAI Suur+
e>lsue>l uos le6utuelolo+ BuIS ellanluona ep uoq el ue J9+ lo)

lnr1>le uoue6 euuap elaJlll+ ueul loq gs lt.tds 1lelsleuJou ep
-ue^up ueu 1e)S 'euuap ueu la[1tls^e gs lltds 0t-ø gO epue^

-ue upu lleIS 'ual la)cÅtu le apueJeluo+ ueltlds }le sloll ue]
-lpLlloqolle lelunls lalnls lot l 'le6utualolg; e;ue6 

^e 
>leuls

eI leuunl elu! uelt.tds ue Bs !]nut ueJ IIJeA ueuuolol }]e lP
ueJ eJeA lels uall.tds ue Jg+ 6utuueslnlo+ u3 'peuaJlol llle^
uppar nf .req ualtJds )9+ l% 96) f UdsllEls uar }n ueu rB+ nN

'lnleladurel I>lexa ptn ua6l uall.tds ueul Jetallllsap uepes 'sual
-se;6 re lepaulue^l plq u3 'e6ou eJlxa ue6utu;;Å1uuo;o>l t{co
uuolo>l 'llnul ualeledde ueu Jeuenl es uauollellllsep eJpue

99



56

en azeotrope med vattnet så att ett skiljande kan goras.
Låmpliga azeotropebildare for detta åndamål år giftiga och
svårbemåstrade så jag skriver inte om dessa.

MELLANRENI NG MELLAN DESTI LLATIONEN OCH
KOLRENINGEN

Ett ganska vanligt mellansteg mellan destillationen och re-
ningen med aktivt kol år att gora en grovavskiljning av finkel.
Finkeloljor består i huvudsak av de hogre alkoholerna amyl-,
butyl- och propylalkohol i deras olika former. Butyt- och
propylalkohol år helt losliga i vatten. Amylalkohol, som ut-
gor 65-8O o/o av finkeloljan, år bara loslig med 2,7 g per
100 ml vatten och helt loslig i alkohol. Sammanlagt blir fin-
keloljorna till ca 30-33 % losliga i en sprit-vattenblandning
på ca 40-50 %. Finkelolja år alltså kort sagt losliga i sprit men
mer svårlosliga i vatten. Dårfor spåder man ner alkoholen till
under 50 Y, (det skall man ju åndå gora) och skakar sprit-
vattenblandningen noga. Nu skall blandningen stå orord (i
låmpligt kårl) titts det bildas en'oljeskimrande yta på bland-
ningen (genom sin låttare specifika vikt flyter finkeloljan
upp) och denna skall man på något vis avskilja. I Iaboratoriet
hade man anvånt en skiljetratt men for hemmabruk finns en
låttare metod. Man fyller spriten i en eller flera flaskor ånda
upp till kapsylen. Sedan tar man med ett papper e dyl och
»skvåtter av» den oversta millimetern sprit med den olje-
skimrande ytan. For att forstå hur litet oljelagret år kan man
jåmfora med att slåppa en droppe olja i en vattendamm.
Spår av oljan finns sedan på många, många kvadratmeter. Rå-
spriten innehåller ca 0,4-0,7 % finkel når råspriten år kon-
centrerad. Teoretiskt kan vi med denna metod avskilja O,3 o/o

avden finkel som finns i råspriten och det blir ihuvudsak
amylalkoholen som avskiljs. Låmplig mångd att avskilja från
2,5-4 liter sprit (den koncentrerade volymenl år 2 c! vilket
år mer ån innehållet av avskiljbar finkel med denna metod.
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F RYSMETODEN

Denna metod att koncentrera alkoholhaltiga våtskor bygger
på skilda fryspunkter. I stållet for att destillera alkoholen ur
måsk eller vin så fryser man ner det. Alkoholen med frys-
punkt -117oC fryser inte ner ordentligt. Men den år så ut-
spådd med vatten att man måste gora en påfoljande uppvårm-
ning. Då »tinar» alkoholen fore vattnet. Eventuella forore-
ningar foljer med. Dårfor bor endast rena viner och måsker
behandlas på detta sått, max 1 0 o/o alkoholhalt. Man måste ha
tillgång till frys for denna metod. Vi skall frysa ner vinet eller
måsken ti!! en fast ismassa. Vi fryser nervinet ien plastkasse.
Man låmnar utrymme till isen att utvidja sig och kassen (eller
plastpåsen) måste tåla kraftiga krosslag mot isen. Når ismas-
san år fårdigfrusen tar vi ut kassen och krossar isen till centi-
meterstora tårningar. Om vi krossar isen for mycket får vi en
blaskig issorja. Krossningen skall utforas noga. Vårmen får
genom detta en storre angreppsyta når isen toar upp. Uppti-
ningen får inte gå for fort, vira en handduk om kassen så blir
den lite !ångsammare. De flesta tabbar sig i borjan, men
ovning ger fårdighet.

KONCENTRATION AV ALKOHOLHALTEN

Vi har nu krossis i kassen. Denna låter vi tina så långsamt som
mojligt. Helst i rumstemperatur eller svalare med en handduk,
en bit tjockt tyg eller lite folie runt kassen. Vi punkterar
kassen med några småhål så att spriten kan rinna ut. Det
forsta avdroppet har hogst alkoholhalt. Sedan blir det svagare.
Når halva ismassan (eller lite tidigare) blivit flytande och run-
nit igenom så avbrytes forloppet. Då har vi en ca 20 %-ig alko-
hol. Detta forfarande kan sedan upprepas (vanligen 2 ggr till)
med allt hogre koncentrationer som foljd. Man kan dock
knappast uppnå mer ån 30o/o alkoho!. Sedan renar man med
aktivt kol. Spriten får karaktår av utgångsvinet, t ex ett åppel-
vin blir en åppelsnaps. Aven denna metod år olaglig. Mycket
vanlig med snabbviner. Efter ovning får man fram en bra
sprit på detta sått.
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RITNINGAR

Lab-Master desti I !ationsapparat

kylarens långd
20 cm

kolonnens hojd
år 59 cm

avståndet mellan
f o rsta och a nd ra
genomloppskylningen
år5cm

avstå ndet mellan
mejerikopplingen
och forsta genom-
loppskylningen
år6cm

Kommentar:
En av marknadens båsta apparater. Kylarens långd år bara
20 cm for tillverkaren ville inte gora den långre. Detta for att
forhindra for snabb destillation med dåligt resultat (man sån-
ker ganska snabbt hastigheten om det kommer varm vara ur
apparaten). Kylaren kan goras 5-10 cm Iångre men det år ej
nodvåndigt. vidare kan man såtta en forkylare tilr 6 cm over
den oversta. Denna extra forkylare skall i så fall bara anvån-
das for att uppnå den »automatiska avstångning» som år
nåmnd under kapitlet Destillation. Uppnås denna effekt åndå
skal! en tredje forkylare inte anvåndas.
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MATE R I AL

Rostf ritt syrafast stå|.

12 mm rcir

Stålplåt från håttagning
ikokkårlet

Genomgående ror
mm ror

\

2 tums mejeri-
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FASTSATTN!NG AV PLATTA SOM HÅLLER INNE
KOLONNFYLLNINGEN

Kolonnen sedd underifrån.

Tvårs over kolonnen svetsar man en smal bit rostfritt stå|.
I centrum fåster man sedan en rostfri 5 mm bult. Plattan
som skall hålla kvar kolonnfyllningen forses med ett hål i

centrum och sedan flera andra hål for ångans passage. Sått
plattan (centrumhålet) på bulten och fåst den med en rostfri
mutter. Sedan kan man skruva av och på plattan når man
skall fylla på och ta ur kolonnfyllningen.

kolonngods

strång fastsvetsad i varje ånCa,
monterad tvårs over kolonnen

bult-platta-mutter

platta

6§e&j-==oo
]a=:OOt:-.ttt
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KYLVATTNETS CI RKU LATI ONSR I KTN I NG

Kylvatten in

Kylvatten ut

Att kylvattnet cirkulerar i rått riktning år nodvåndigt for
en perfekt destillation. Kylvattnet skall in i nederdelen av
kylaren, genom utloppet i kylarens overder och sedan vi-
dare till den understa genomloppsforkytaren. Sedan vidaretill nåsta ovre forkylare (och ev foljande) och dårefter ut
i avloppet. Då får kylaren det kailaste vattnet i rått kyl-
riktning. sedan går kylvattnet vidare till den understa for-
kylaren och vidare uppåt till nåsta.
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RENING MED AKTIVT KOL

Reningen av spriten år det viktigaste i hela tillverkningspro-
cessen. Det år till storsta delen på reningen som resultatet be-
ror. Den reningsmetod jag hår beskriver ger ca 70o/o båttre
resultat ån de vanligen anvånda. Detta år den enda metoden
som ger en helt ren sprit. Anvånder man Norit aktivt kol
0,25-1 mm så råcker 1 kg till ca 15-20liter sprit (utspådd till
under 50 o/ol. Samma reningsmetod anvånds vid spritfabriker-
na runt om i vårlden (åven Vin- & Spritcentralen). Enda skill-
naden år att man hår filtrerar spriten nedifrån och uppåt.
Detta for att kunna reglera filtreringshastigheten exakt.
O,2-O,5 m i timmen år den filtreringshastighet man brukar
anvånda.

Aktivt kol kan liknas vid små tvåttsvampar med kanaler
igenom. Absorbtionsformågan på kolet måts i hur stor yta
dessa kanaler har per gram (kvadratmeter/gram). Kolets korn-
storlek avgor hur snabbt kolet kan absorbera fororeningar.
Ett bra kol skall vara av kornstorlek max 1 mm. Storre korn
fungerar for dåligt for man kommer inte åt att utnyttja kana-
lerna inuti kolkornen. Marknadens troligen snabbast absor-
berande kol år Norit 0,25-1 mm. Pulverkol kan inte anvåndas
till den båsta reningsmetoden for pulvret packar sig och man
får stopp i kolskiktet.
I kolets kanaler fastnar fororeningarna. Till dessa hor finkel-
oljor och jåstsmak.
For att utnyttja kanalerna så filtrerar man långsamt igenom
ett hogt skikt av aktivt kol . (1 ,5-2,5 m).

TI LLVAGAGÅNG

Man tar ett elektrikerror (plast) med 37 mm diameter (inv
35 mm) och 1,5 m långd. I den ena ånden fåster man med en
rostfri slangklåmma 2 filterpapper eller linnedukar. Denna
ånde skall vara nedåt. I den ovre ånden såtter man en tratt.
Tåtningen mellan tratt och ror får inte låcka. Helst skall trat-
ten gå utanpå roret. Nu har vi en filtreringsanlåggning.
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'.- nller vi aktivt ko! ner i roret genom tratten. Filterpapper-
-e ,botten hindrar koletfrån att rinna ut undertill. Vi fyller
-eia roret ånda upp till tratten (1,5 m). Vi håller i kolet for-
sirtiE. De snabbast absorberande kolsorterna har så små
(orn att man knappast kan packa kolet alls. Blir kolet for
hårt packat blir det stopp i roret. Man kan normalt knacka
lite nått på roret så att kolet blir ytterst lite packat. Skulle
man knacka for mycket får man ta ut kolet och packa om
roret. Normalt så blir det inte stopp i ett kol med kornstor-
leken 0,25-1 mm eller 0,5-1 mm. Anvånder vi storre korn så
måste vi knacka kraftigt på roret for att packa kolet så myc-
ket som mojligt. Trots detta så rinner spriten nåstan rakt
igenom utan att bli ordentligt renad (vid kornstorlekar
1-3 mm, 3-5 mm m fl). Anvånder vi pulverkol så blir det
omedelbart stopp i roret.
lnnan vi filtrerar spriten så spåder vi ut den till under 50 o/o.

Vid dessa alkoholkoncentrationer har kolet mycket låttare
att arbeta (max effekt vid ca 38Yo alkohol) och samtidigt har
vi ju spått ut fororeningarna till hålften i koncentration. Vi
spåder ut spriten med kokt, avhårdat eller helst destillerat
vatten (ej s k batterivatten, detta år bara renat for sitt ånda-
mål) for att undvika kalkfållning i den fårdiga spriten. lnnan
man borjar filtrera kan man slå på 1 liter vatten for att fukta
upp kolet (och spara den sprit som annars hade gjort detta)
men det år inte helt nodvåndigt. Sedan filtrerar vi spriten
genom roret. Detta tar ca 1 timme per liter sprit. Anvånder
man en stor tratt så behover man bara fylla på denna 2
gånger och filtreringen kan skota sig helt sjålv, t ex under nat-
ten. Roret klarar normalt (med Norit) 5 liter sprit. Når kolet
slutar att rena mårks på att smak och lukt på spriten forsåm-
ras. Ar man inte nojd med resultatet så fyller man roret t ex
till hålften och filtrerar likadant igen. Kolet år så billigt att
man inte behover snåla med det och utnyttja kolets kapacitet
till sista droppen. Aven om kolet har effekt kvar så kan man
med gott samvete kasta det. Låmpligast i avloppet.

Når man filtrerar sprit genom hoga skikt aktivt kol så hånder
en lustig sak i borjan. Spriten år låttare ån vatten och det
forsta som kommer ur roret år vatten. lngen har blivit lurad
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KOLF I LTR E R I NGSAN LAGGNI NG

Stor tratt

Ror fyllt med
aktivt kol
hdid 1,5 meter
diameter 37 mm

Bru ksanvisning:
Fyll hela roret med kol ånda
filterpapper som fåstes med
botten gor att kolet stannar
bara att hålla igenom den
Lågg en pappskiva e dy! over
avdunstar.
Norit 0,25-1 mm aktivt kol

upp till tratten. Dubbla
en rostfri slangklåmma i
kvar i roret. Sedan år det
sprit som skall filtreras.
tratten så att inte spriten

år låmpligt.

Filterpapper fåst
med rostfri
slangklåmma



71

ccfr spriten har inte forvandlats till vatten. Det år bara ett
naturligrt fysikaliskt fenomen. Strax dårpå så kommer spriten
ur roret.
Når all den filtrerade spriten kommit ur roret så kan man slå
pa en liter vatten i tratten. Vattnet driver då ut den sprit som
år kvar i roret och man samlar upp spriten tills det boriar
komma vatten ur roret. Vinsten blir ganska många centiliter.

FINSMAKARENS METOD

Efter filtreringen i ror så gor man om samma filtrering igen
med nytt kol. Detta-andra ror samlar upp ytterst lite forore-
ningar (det finns inte mer) och har nåstan full effekt kvar.
Dårfor sparar man kolet och anvånder i forsta roret nåsta
gång det år tid. På detta vis får man ett båttre resultat utan
att forbruka mer kol.
Det år ju fortfarande bara kolet i forsta roret som blir forbru-
kat och kastas bort!

RENING FLERA GÅNGER GENOM SAMMA KOL

Renar man sprit genom ett ror fyllt med aktivt kol och slår
samma sprit 2 eller flera gånger genom samma ror så blir re-
sultatet såmre.
Detta beror på att rormetoden, forutom att den ger en utom-
ordentlig adsorption av fororeningar, dessutom får en funk-
tion till. Lost hångande på kolkornen stannar fororeningar
(kolet år affint laddat), flest i borjan på roret och minst i

slutet. Det år bl a detta faktum som gor rormetoden (perko-
lering genom hoga kolskikt) overlågsen all annan sorts filtrer-
ing med aktivt kol.
fyller man samma sprit på igen så drar det ned de lost hång-
ande fororeningarna en bit och en del foljer med ut igen.
Filtrering genom samma kol flera gånger ger alltså såmre resul-
tat.
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DE VANLIGASTE RENINGSMETODERNA :

Den vantigaste reningsmetoden år att !ågga roLt i en tratt
eller melitta och hålla spriten genom detta. Denna reningsme-
tod år rent forkastlig. spriten får bara centimeter med kåna-
ler att passera igenom. En del sprit smiter också runt kolef
utan att bli renad. Den andra vanligen anvånda metoden år
att blanda kol och sprit i ett slutet kårt och sedan låta bland:
ningen stå och dra. Dårefter filtreras kolet bort i ett filtgr-
papper. Denna metod år båttre ån den foregående. Man
måste dock, for att få resultat, anvånda kor i purverforrn.
Blandningen skall stå minst ett dygn. Blandningen omskakas
då och då. Processen år densamma som anvåndi for att av-
!årga syror och måste goras två gånger i forjd. Man anvånder
3 matskedar aktivt kol per 75a sprit forsta gången och lika
mycket (gårna dubbelt så mycket) andra gången. Metoden år
trots detta inte alls så bra som den jag beskriver och dessutom
betydligt slabbigare.

Uppvårmning av blandningen påskyndar processen. Man vår-
mer då upp blandningen till 70oc och låter den sedan svalna.
Blandningen skall åndå stå ett dygn och dra. Tekniskt år det
rent forkastligt att vårma upp alkohol i ett oppet kårl. Alko-
hol år en tillråckligt flyktig våtska redan. sker uppvårmning-
en i ett oppet kårl avdunstar spriten snabbt. Den avdunstade
spriten i luften år dessutom hogexplosiv. Sker uppvårmningen
i ett slutet kårl så kan detta språngas av overtrycket.

NY LAG OM AKTIVT KOL

Det år forbjudet att sålja aktivt ko! tiil privatpersoner om
man insett eller bort inse att kotet skall komma att anvåndastill olov! ig sprittillverkning. Myndigheterna anser dessutom
att privatpersoner inte har bruk for mer ån ett hatvt kilo
aktivt kol. Myndigheterna tånker gå hårt fram i denna fråga,
det har man redan visat. Hur forsåtjningen blir i framtiden år
oviss. Det kan komma ett forsåljningsforbud mer eller mind-
re over en natt.
Många som kan hamstrar for såmre tider. Aktivt kol blir inte
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billigare så det år bra placerade pengar. Aktivt kol kan lagras
praktiskt taget hur långe som helst. Man måste se till att ior-'packningen inte »andas», d v s renar rummets ruft dår det
forvaras. I pappsåck med några plastsåckar runt om och går-
na med en sopsåck av papper ytterst ligger kolet skyddaf for
fuftcirkulation. Forvarat så »»aromtått» som mojligt kan kolet
forvaras både 10 och 20 år och hålra sig lika aktivt. Kolet
bor inte forvaras i rum med bensinångor, olia, fårger, losnings-
medel, godsel eller annan oren luft. :
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FILTER FOR RENING AV ALKOHOL

Ånga Ren sprit - utlopp

Kylvatten - utlopp

Kylvatten - inlopp -t

Råsprit - inlopp Vattentomning

Kondensatavlopp

Spritfabriker over hela vårlden filtrerar spriten genom
speciella filter. Hår år en typskiss hur ett sådant filter brukar
se ut. Detta år med som ett kuriosum, hembrånnaren imite-
rar detta filter genom att fylla ett ror med kol. Genom att
gå ned i kornstorlek kan man korta ned kolskiktets långd.
På nåsta sida kommer en text som innehåller de generella
upplysningar som brukar medfolja reklam for olika filter.

Vatteninlopp

t
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BENING AV ALKOHOL MED AKTIVT KOL

Alkohol avsedd att drickas innehåller trots fraktionerad
destillation ofta en storande lukt och bismak av drank, jåst,
finkel m m. Dessa åmnen, som alkoholen for det mesta
endast innehåller spår av, kan avlågsnas fullståndigt genom
adsorbtion med aktivt kol av speciell tillverkning, om man
långsamt - med en skenbart liniår hastighet av ca 0,2 till
0,5 m/tim -- vid vanlig temperatur perkolerar (låter passera
igenom) alkoholen over mycket hoga skikt (2,5 meter och
mer) av kornigt aktivt kol.

Dessa speciella aktiva kol kan såttas in i sårskilda filter, se
skiss. Fittret består av en utvåndigt blankpolerad behållare av
koppar. t filtret finns en mellan silar lagrad fyllning av aktivt
kol. En kytare av koppar år monterad direkt på filtret. I filt-
rets lock finns nodvåndiga anslutningar for renfiltrat, ånga
och vatten och i kylarens botten anslutningar for råsprittill-
flode, kondensatavlopp och vattentomning.

Återupplivning (regeneration) av de aktiva kolen sker genom
vattenånga. Dårvid avlågsnas åter genom kolen adsorberade
icke onsliade åmnen, så att fyllningen av aktivt kol sedan på
nytt kan utnyttjas for rening av alkohol.
(Se foregående sida)
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Lång
alkohol-
måtare
precision

I
H
IJ
IJIJlsl
l-i
tdlpl
lp)

Måtgtas
250 ml
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UTSPÅDNI NG OCH BLANDNING

Når man spåder ut sprit skall detta goras med katkfritt och
helst också salt- och mineralfritt vatten. Kokt vatten år det
vanligaste. Når man kokar vattnet (minst 15 minuter) btir
man av med kalk och klor. Åven fruorhatten minskar liksom
en del andra åmnen. Detta år bra, for kror m m år inte bra
for spritens smak eller for essenserna. Kalk fåller så småning-
om ut och grumlar spriten. Kalk och andra åmnens benågen-
het till utfållning okar med stigande alkoholstyrka.
Destillerat vatten år det båsta.

Når man gor en sprit- eiler likorsort skall man hetst ge den
samma alkoholstyrka som originalet. Man tittar då ilystem-
bolagets katalog, i någon drinkbok eller hår vilken alkohol-
styrka originalet håller. Når essensen btandats i spriten så
fungerar inte alkoholmåtaren tillforlitligt. Essensen rubbar
viktforhållandet (tiockleken = densiteten) mellan alkohol och
vatten som al koholmåtaren oversåtter till alkoholprocent.
Dårfor måter man innan man blandar i essens. Ar det en sprit-
sort (cognac, gin, rom m fllså årdet lått. Bara att måta och
blantja. Alkoholstyrkan sjunker endast obetydligt. Skall man
gora likor så år det svårare. Likoressenser såljs i uaoe stora
och små flaskor. De stora flaskorna innehåller redan socker-
lag. Dessa flaskor blandas med lika delar essens och sprit. At-
koholhalten blir då hålften av vad man utgick ifrån. Vilt man
exempelvis blanda cointreaulikor som håller 40 % som origi-
nal, så blandar man lika delar essens och 80 %-ig sprit.

skall man blanda likor från en liten fraska essens, dår man
sjålv såtter till socker, så blir det svårare. Hår måste vi också,
forutom den alkoholstyrka vi vill ha, hålla reda på en massa
andra vården. strosocker fyller i torrt tiilstånd 1,.t dl per hg
(om man inte har en våg hemma). Når strosocker btivit losi
till flytande så fyller 1 kg 0,G2 liter och t hg 62 ml (6,2 cl).
Detta måste man tånka på om man utgår ifrån en svag sprit
vid blandningen. I vissa fall så får inte rått sockermångd plats
om man vill ha en viss hog alkoholstyrka på likoren. Då får
man skaffa starkare sprit.
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ORIGINAL PROCENTHALT PÅ LIKORER

Advocaat
Anisette
Apricot Brandy
Bdnddictine
Bjornbårslikor
Cacao
Cacao
Cherry Brandy
Chokladmint
Cointreau
Cordial-Mddoc
Creme de Bananes
Creme de Cassis
Curacao
Curacao
Curacao
Cusenier Orange
Drambuie
Grand Marnier Jaune
Grand Marnier Rouge
Gron Chartreause
Gul Chartreause
Kaffe
Kahhia
Kaptenlojtnant
K\oster Liktir
Lakka-Hjortron
Licor 43
Liqueur de Chateau
Mandarin
Mandarin NaPoledn
Maraschino
Parfait Amour
Persika
Pepparmint
Peter Heering
Poire William

gul ågglikor
anis-lakrits
ljusbrun
gulbrun ortlikor
rod
brun
vit
korsbår rod
brun
vit curacao
rod fruktlikor
liusgul
morkrod svarta vinbår
brun
gron
orange
ljusbrun curacao
whiskylikor
ljusgul curacao
rodbrun curacao
ortlikor
ortlikor
brun
brun kaffe
klosterlikor och eau de vie
gu\brun orttikbr
gul
gul ortlikor
gul ortlikor
rodgul mandarin
rodgul mandarin
korsbår vanligen vit
viol ett cu racaovariant
liusbrun
vit eller gron
rod korsbår
vit Poire WilliamPåron

15 To

31 o/o

29 To

40 Yo

27 0Å

25 Yo

25%
25 0/,

27 Yo

4O o/o

38 o/o

29 o/o

24 o/o

40 Yo

34 o/o

32 0Å

4O Yo

40%
38 o/o

38 Yo

55%
40 Yo

26 0Å

2S o/o

40 o/o

43%
28%
31 %
43 Yo

25 o/o

40 o/o

32 Yo

29 o/o

30%
30 Yo

24%
3O Yo
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:: 3r rod tranbårr.:on gron eller vit
ioyal Triple Sec vit curacao
Seve Fournier ljusbrun persikor
Slånbårslikor rod
Strega gul ortlikor
Tia Maria brun kaffe
Vit Curacao se namnet
Wh iskylikor wh isky och honu ng

O R IG INAL PROCENTHALT PÅ APE R ITI FS
OCH BITTERS

Underberg, tysk
Angostura Bitter
Fernet- Branca, ital iensk
Campari Bitter, italiensk

29%
30 o/o

39 o/o

38 o/o

27 Yo

40%
31 o/o

40 o/o

4O o/o

49 Yo

45 o/o

4O Yo

21 o/o

4O o/o

43 o/o

43%

42 Yo

26 o/o

26 o/o

26%
26 o/o

20 Yo

Ouzo, grekisk
Pernod, fransk

Iakrits
lakrits

ORIGINAL PROCENTHALT PÅ ARRAK OCH PUNSCH

Båska Droppar malort

Extra Fin Arrak
Carlshamns Flaggpunsch
Cederlunds Punsch, torr
Platins Punsch fyrstjårning
Gronstedts Blå
Caloric Punsch, dansk
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UTRAKNING AV ÅTGÅNGEN PÅ HOGKONCENTRERAD
SPRIT TILL 75 CL SPRIT ELLER LIKOR FOR ATT UPP'
NÅ VISS ALKOHOLSTYRKA

Når man arbetar med 96 %-ig sprit och vill ha en viss alkohol-
styrka i spriten eller likoren så råknar man ut det så hår (vi

vill ha 30 %)

volymen (liter) x onskad alkoholprocent x 1,9.4(t ,0,90 = omvandling av 96 % sprit till 100 % sprit) =

O,75x 0,30 x 1,04 = 0,234 1234 ml, anvånd måtglas)

Anvånder man sprit med annan alkoholstyrka (ex 80 %) så

gå, ;rn så hår: i : 0,80 = 1 ,25. Då har vi talet som omvand-
iar 80 %-ig sprit till ioo o/nig. Denna utråkning k?l anvåndas
pa ,iif..n åtkoholttyrka som helst (bara att byta %-vårdet)'
Sedan:

volymen i liter (0,75) x onskad alkohol-% (30) x 1,25=
28i.281 ml 80 %-ig sprit skall anvåndas'
Når *., boriar gå nei i alkoholstyrka så måste man se till att
man får plati måd socker och essens om man blandar likor'
Oåt gar i ex inte att blanda en 40 o/o-iglikor på 45o/o-ig sprit
iai åcf<ret får då inte plats. Blir det utrymme over når man
blandat sockerlag, essens och sprit så fyller man ut detta med
destillerat vatten.
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--:ÅNG AV KONCENTRERAD SPRIT I 75 CL LIKOR
: - -E R SPRIT FOR ATT UPPNÅ VISS ALKOHOL-
:-\,RKA

: ^s kad
= <oholprocent åtgång 96% åtgång 90 o/o åtgång BO %

15 o/o

20 Yo

24 o/o

25%
26 To

27 o/o

28%
29 Yo

30%
31 o/o

32 o/o

33 o/o

34 o/o

35 Yo

36 o/o

37 o/o

38 o/o

39 o/o

40 o/o

41 %
42 o/o

43 o/o

44 o/a

55 %o

117 ml
156 ml
187 ml
195 ml
203 ml
211 ml
219 m!
227 ml
234 ml
242 ml
250 ml
258 ml
266 ml
273 ml
281 ml
289 ml
297 ml
305 ml
312 ml
320 ml
328 ml
336 ml
344 ml
430 ml

125 ml
167 ml
200 ml
208 ml
217 ml
225 ml
233 ml
242 ml
250 ml
258 m!
267 ml
275 ml
283 ml
292 ml
300 ml
308 ml
317 ml
325 ml
333 ml
342 ml
350 ml
358 ml
367 ml
458 ml

141 ml
187 ml
225 ml
234 ml
244 ml
253 ml
262 ml
272 ml
281 ml
291 ml
300 ml
309 ml
319 ml
328 ml
338 m!
347 ml
356 ml
366 m!
375 ml
384 ml
394 ml
403 ml
413 ml
516 ml
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UTSPADNINGSTABELL FOR 96 %-IG SPRIT OCH

VATTEN

Någotlustigthåndernårmanblandaralkoholochvatten.
Molekylerna gåi tit som in i varandra så att volymen av alko-

hol och vattenmå;;J;; ulir minore ån den teoretiskt borde

ha blivit. fVfan f.ån håll; reda på detta med alkoholmåtare
eller genom ueå[ninoar. fgr.den intresserade kommer hår en

tabell hur man Uiu"Oåt 96 7o-ig sprit och.vatten till olika styr-

kor. Tabelen gå;-i;ir rniprar."på r.t.nskaplig exakthet, den

grundar sig på praktisk erfarenhet'

Tabellen avser blandning av 1 liter sprit'

78,850
73,050
71,150
69,250
68,250
66,300
63,350
61,350
59,350
58,300
56,250
53,200
5',1,100

vattenmångd

cl

månsd 96 %-ig
sPrit

cl

alkoholstYrka
på spriten

Vol.%

26,050
29J50
31,250
33,350
34,400
36,450
39,600
41,650
43,750
44,800
46,900
50,000
52,100

25
28
30
32
33
35
38
40
42
43
45
48
50
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UTRAKNING AV VOLYM SPRIT OCH ALKOHOL-
PROCENT VID BLANDNING AV LIKOR MED
STROSOCKER SOM LOSES DIREKT I SPRITEN

Forst råknar vi ut hur stor plats sockret tar når det år upp-
!ost. 1 kg socker fyller upplost O,62liter. Dårfor tar vi socker-
mångden vi skall anvånda x 0,62. Ar sockermångden angiven
i gram så blir svaret i ml.

Ex: vi vill gora en apelsinlikor 35 o/o med 173 g socker.

173 x 0,62 = 1A7. Sockret fyller 107 ml och likoren vi skall
gora 750 ml (75 cl). 750 ml - 107 ml = 643 ml. Det år plats
till 643 ml sprit som vi skall losa sockret i. Man kan råkna in
essensvolymen i sockret men alkoholstyrkan påverkas bara
obetydligt av essensen. Vi vill veta vilken alkoholstyrka vi
skall ha på de 643 millilitrarna sprit.
Utråkningen gors på foljande sått:

onskad alkoholslyrka x likorens volym (l) = %-haltenffi

"fu 
x 0,75 = 40,8 = ca 41 o/o

Spriten skall alltså hålla ca 41 %.

Kontrolljåmforelse kan goras enligt foljande:
35 o/o ren alkohol av 75 cl - 262 ml
4O,8o/o ran alkohol av 643 ml = 262 ml
Samma svar visar att vi råkr1at rått. Anvånd elektronisk råkne-
maskin eller en miniråknar{. Decimalerna kan bli många så
det år en fordel att anvånda flytande komma på råknaren.
%-knapp år en fordel . ,
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HOJNING AV ALKOHOLHALTEN MED TILLSATS AV
STARKARE SPRIT

lbland vill man hoja alkoholhalten i sprit genom att tillsåtta
starkare sprit.

Ett sått att gora utråkningen år detta:

starkspritens al koholprocent - onskad al koholprocent
delat med

onskad alkoholprocent - den svagare alkoholprocenten

Ex: en 40 o/nig sprit skall forstårkas till 50 % med 90 %-ig
sprit. Uppstållt:

90-50 = 4q = { delar svagare sPrit
50-40 10 1 del starkare sPrit

Ett annat ex: en 40 %-ig sprit skall forstårkas till 60 7o med
80 %-ig sprit. Uppstållt:

80-60 = æ.= 1 del svagare sPrit
60-40 20 1 del starkare sPrit

Skall man råkna ut utspådning med vatten så råknas detta
som 0 % alkohol.
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UTSPADNING - MI NI RAKNAREMETODEN

Vi behover ex 62 cl 48 o/o-ig sprit for att blanda en likor dår
vi loser sockret direkt i spriten.
Vi har 80 %-ig och 40 %-ig sprit hemma och vill blanda ihop
62 cl 48o/o-ig sprit av detta. Då gor vi ex så hår:

48To av 62 cl år 29,76 cl. Detta år innehållet i ren alkohol
(100 o/o,Ett teoretiskt vårde). Sedan provar man olika kombi-
nationer av 62 cl for att få fram samma volym ren alkohol.

Ex: 20 cl 80 %-ig sprit = 16 cl ren alkohol + resterande
42 cl 4O o/o alkohol = 16,8 cl ren alkohol, summa 32,8 cl ren
alkohol. Nu skulle vi bara ha29,76 cl ren alkohol i 62 cl
så vi får prova oss fram igen genom att minska centilitrarna
av den 80 %-iga spriten och oka motsvarande med 40 o/o-ig.

Efter att ha provat lite med miniråknaren så hittar man
ganska snabbt rått vården. Kolla efter blandningen med
alkoholmåtare. Man blir forvånad hur exakt det år.



UTSPADN I NG - KRYSSMETODEN

Utspådning av starkare sprit med svagare sprit eller med
vatten.

Om man t ex vill spåda ut en 35 %-ig sprit med 10 %-ig så att
man får en 15 %-ig sprit så gor man så hår:

I ett X skriver man i oversta vånstra hornet den starkare alko-
holprocenten.
I understa vånstra hornet skriver man den svagare alkoholpro-
centen (ev vatten = 0).
I Kryssets centrum skriver man den onskade alkoholprocent-
en.

*'/ subtraktionsriktning
(minusriktning), det
mindre talet drages alltid
från det storre

Sedan minskar man den starkare spriten 35% (o.v'h') med
den onskade procenthalten ("15o/o, centrum) och skriver sva-

ret (20) i nedre hogra hornet.
sedan minskar mrn den onskade procenthalten 115 %,

centrum) med den svagare spriten (10 % n.v.h.) och skriver
svaret i ovre hogra hornet (5 %).

35 ,5
\/ \1s =J = 1
/ \ 20 4

1'O \zo
Talen till hoger i krysset visar i vilka proportioner spriten.
st<att blandas-(1 del 

'gS 
"/"-ig sprit och 4 delar 10 %-ig sprit)'

Talen år givetvis utbytbara till onskade vården'

5

35

1/
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FORMLER FOR ERHÅLLANDE AV VOLYM, PROCENT-
HALTMMISPRIT

1.
Hur mycket sprit med beståmd alkoholhalt skall jag anvånda
for att få en beståmd volym med beståmd alkoholhalt. Detta
kan råknas ut med foljande ekvation:

Den alkoholhalt ias vill erhå!la x den månqd iaq vill ha =
den alkoholhalt iag har att utgå ifrån

= så många ml skalljag anvånda. Alla vården gåratt byta ut.

Ex: vi har 70 %-ig sprit som vi skall blanda en liter 40 o/o-ig

likor av.

40 x 10Q0 = b71 ml
70

I likoren skall alltså finnas 571 m! 70o/,-ig sprit.

2.
Hur stor alkoholhalt erhålles om man spåder ut en viss volym
med beståmd alkoholhalt med en viss mångd vatten.

Beståmd utgånqsvolvm x beltåmd utqångsprocent =
Slutvolym efter utsPådning

sl utvolymens procenthal t.

Ex: vi har 571 ml 70 %-ig sprit som vi vill spåda ut till en
liter (1000 ml) och vi vill veta vilken alkoholstyrka denna
sprit då får.

571 x79 = 40 = 40 o/o

1 000

Spriten blev 40 o/o-ig.
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3.
Hur stor volym erhålles om man spåder en beståmd volym
med beståmd alkoholhalt tills den erhå!ler en beståmd alko-
holprocent.

= slutvolymen
den alkoholstyrka man spåder ned till

Ex: vi har 571 ml 70 %-ig sprit som vi skall spåda ned till
40 o/o.

W=100omt
Vi erhåller volymen 1 liter (1 000 ml ).

4.
Vilken alkoholprocent har jag utgått ifrån om jag har spått
ut en viss volym till en storre volym med beståmd alkohol-
procent.

Procenthalten iag erhållit x volymen iag erhållit =
Den volym iag utgått ifrån

den alkoholprocent jag hade från borjan

Ex:vi har spått ut 571 ml sprit till 1 liter och denna har då
blivit 40o/c-ig. Vilken styrka holl den från borjan?

40 x 1000 = 70 = 70 o/o

57 ",

Den holl TOo/o från borjan.
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Lite mer matematiskt kan vi skriva ut de 4 foregående råkne-
exemplen så hår:

AxB=p DxC=g DxC=4 AxB=g
CABD

A = Procenthalt efter utspådning (den lågre procenten)

B - Slutvolym efter utspådning (den storsta volymen)

Q = Utgångsprocenthalt (den starkaste procenten)

p = Begynnelsevolym vid utspådning (den mindre volymen)



90

BRUKSANVISNI NG FO R ALKOHOLMATARE

Med alkoholmåtare måts alkoholhalten i blandningar av alko-
hol (etanol) och vatten. Vin, ol, likorer eller andra spritsorter
går ej att måta.
Rengor alkoholmåtaren samt glascylindern med varmt vatten
och torka av alkoholmåtaren med en linnetrasa. Efter ren-
goringen får alkoholmåtaren bara hållas i den klena delen
ovanfor pappersskalan. Håll dårefter den rena alkoholbland-
ningen i glascylindern. Våtskepelaren måste vara hogre ån
hojden på alkoholmåtaren. Alkoholblandningen skall vara vål
omskakad och blandad. Doppa dårefter alkoholmåtaren lång-
samt i alkoholblandningen tills den flyter fritt. Avlås i ogon-
hojd vid den punkt dår den klena delen med skalan sticker
upp ur våtskan, i hojd med våtskenivån. Alkoholmåtaren år
alltså en flytvikt (som t ex en batteriprovare) som avtåses i
våtskenivåns yta. Den saknar visare eller liknande som t ex en
termometer har. Vid måtning skall alkoholblandningen ha
samma temperatur som måtaren enligt skalan år kalibrerad
vid. om alkoholblandningen år for kall så visar alkoholmåta-
ren for lågt vårde och om blandningen år for varm for hogt
vårde. Som tumregel gåller: For varje grad under skail 0,3%
låggas till och tvårtom. Temperaturen måter man !åmpligen
med termometer.
Ju långre alkoholmåtare man anvånder, dess exaktare blir re-
sultatet. På alkoholmåtare med både vikt- och volymprocent-
skala (tralles) skall man råtta sig efter volymprocenten. Om
bruksanvisningen foljs kommer alkoholmåtaren att vara till
stor nytta.

BRUKSANVISNING FOR OCHLEVIKT OCH SACCARO.
METER

Ochlevikt och saccarometer anvåndes och avlåses på samma
sått som en alkoholmåtare men skalorna år annorlunda. Se
bru ksanvisning for al kohol måtare.
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ESSENSER

Lite bakgrund:
lnom den professionella spritindustrin smaksåtter man
många produkter med essenser. Detta år mycket vanligt men
ganska okånt bland allmånheten. Essenserna år av hog kvali-
tet och ger en bra smak (whisky och cognac forbåttras
genom tillsats av 10 % åkta vara). Essenserna har utvecklats
nåra nog till perfektion. Som en foljd av detta har åven essen-
serna for hemmabruk forbåttrats. Många koper renat eller
vodka och blandar en god sprit billigare. Staten forlorar
pengar om folk koper renat och blandar en god sprit med
essens, istållet for att kopa en dyrare sort. Av detta skål eller
någon annan alkoholpolitisk anledning (det år forbjudet att
brygga eget vin på maskrosor av alkoholpolitiska skål) be-
ståmde man sig både isverige och Norge 1974 for att forbju-
da alkohol som losningsmedel i essenserna (max 2,25 volym-
procent tillåtet).
Om essenserna år bra eller dåliga påverkar inte hembrånning-
en. Om t ex essenserna inte fanns så skulle ingen hembrånna-
re sluta for det. Då hade spriten konsumerats som brånnvin
eller vodka, man hade sjålv samlat kryddor o s v. Likorer ha-
de man gjort direkt från frukter.
Utan att losa essensen ialkohol år det mycketsvårt att gora
en bra produkt. Aromåmnena år mycket svåra att losa i något
annat ån alkohol, många aromer går bara att losa i alkoho!.
Dårfor antog troligtvis myndigheterna att essenserna skulle
upphora av sig sjålva. Men så lått får man inte folk att bli ar-
betslosa. Essenstillverkarna provade nya vågar och nya råva-
ror. Ett vanligt losningsmedel for essenser år idag propylen-
glykol och vatten. Kvaliteten på essenserna sjonk drastiskt
lglq men har nu så gott som nått ikapp igen. ldag år många
essenser lika bra som forr. Det gåller dåremot att vålja rått
fabrikat och ofta olika smaker från olika fabrikat. Det finns
ingen som år båst på allt, speciellt på spritsmakerna. Att gå in
i varuhuset eller fårghandeln och bara kopa brukar resultera i

ett dåligt resultat. Den personliga smaken år dessutom olika
(liksom når man handlar på systembolaget) och det kan myc-
ket vål hånda att man inte gillar en essens som år av hog
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kvalitet. Essensen kanske ger en smak av en viss fin sort som
man inte gillar. Någon annan, som tycker om just den sorten,
håller kanske samma essens for det båsta som går att upp-
bringa. På grund av att alla har sin personliga smak måste
man ofta smaka sig fram mellan olika fabrikat. Dessutom år
det sållan de billigaste (per flaska) essenserna som btir båst,
åven om det finns undantag. Men priset per flaska fårdig vara
blir åndå billig, med vilken essens man ån våljer.
Propylenglykol (losningsmedlet i essenserna) smakar tite gry-
cerinaktigt. For att få bort denna smak har man borjat spåda
ut propylenglykolen (når aromåmnena til!åter det) med des-
tillerat vatten. For att få ned mångden Iosningsmedel, packar
vissa fabrikat (ex Strands) essenserna i mycket små flaskor
(Strands och Ellinger 10 ml). lbland kan problemet uppstå
att denna volym inte rymmer de smakåmnen som behovs.
Aromåmnena som essensen år framstålld ur år ofta alkohol-
haltiga. Dårfor behovs ibland mer utrymme ån 10 ml når des-
sa spådes ut, for att essenserna skall folja gållande regler (max
2,25 volymprocent alkohol). Dårfor kan det finnas fabrikat
som har olika storlek på flaskorna till olika smaker. T ex
norska Gimsoy har en cognacessens dår man blandar 3E cr
essens med 75 cl sprit (60 %-ig). Detta år såkerligen for att
kunna tillverka denna essens enligt gållande beståmmelser.
Beroende på att essenserna år losta i propylenglykol har rag-
ringen en storre betydelse nu ån forr. Når essenserna (arom-
åmnena) var losta i alkohol var smaken till stor del »tagrad» in
i losningsspriten. Nu måste smaken »gå in» och forena sig med
spriten. spriten kan smaka mycket bra direkt den år blandad,
men eftersom essensen år baserad på propylenglykol så blir
spriten alltid båttre efter lagring. Några dagar gor stor skill-
nad, några veckor mycket mer och nåra nog rnaximal smak-
forbåttring år uppnådd efter G-8 veckor (likorer 3 månader).
skall man kopa en essens idag bor man vånda sig tilt en fack-
handlare. Finns ingen sådan i nårheten kan man kopa per
postorder. Man våljer då en firma som såljer flera olika fabri-
kat så att man kan sålla ut det båsta. Fackhandeln har erfa-
renhet av sin egen och kundernas smak. Dårfor kan man går-
na borja med att prova fackhandlarens tips och sedan prova
sig fram om man inte blir nojd. Fackhandraren rekommen-
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derar, om han år serios, en bra essens for då kommer kunden
tillbaka. Har handlaren bara ett fabrikat så har han ju bara
detta att rekommendera (och år ingen fackhandlare). Dårfor
b_or man gora sina inkop dår det finns ett ordentligt urval,
gårna ett kvalitetsurval. De vålsorterade foretagen har essenser
som en del i sitt sortiment, man såljer också bartiilbehor, ol-
och vinberedningsartiklar m m i butik och på postorder.
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TIPS PÅ BRA ESSENSER

Smaken år helt personlig och man skall kopa det man tycker
om. Vill man prova att blanda sprit eller likor med essenser
så år hår några bra tips om vilka sorter som år bra att borja
med. Faller de inte i smaken så år det bara att prova fler sor-
ter tills man hittar det man vill ha. Tipsen hår håller hog kva-
litet i varje utvald smak.

Smak Rekommendation

Jubileums akvavit Strands

Aalborg vit taffelakvavit B!å Willumsen-kommen

Gin Strands olika ginsorter

Brun Rom Strands rom mork

Vit Rom Strands Bacardityp

Vit Jamaicarom

Osterrikisk Rom

Brun Jamaicarom

Cognac

Okryddad vodka

Strands-vit jamaica, smakar lite
mildare ån Western Pearl

Ellinger-!nlånder rom, smakar som
Stroh-rom, morkbrun

strands-western type, smakar som
Western Pearl, ljusbrun

Strands cognac
BIå Willumsen cognac special

Strands vod ka Sm i rnofftyp.
Blå Willumsen vodka special

Starkt kryddad vodka Blå Willumsen-vodka

Genever Blå Willumsen-genever
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Whisky Strands whisky, Blå Willumsen
whisky special och Gimsoy-whisky.
Tillsått 10o/o åkta whisky.
Lagras långe

Sliwovitz Strands sliwovitz och Ellinger-
sliwovitz

Svartvinbårsbrånnvin Egna bår båst, dårefter Strands
svart vinbår och Ambassador

Båska Droppar Strands Besk eller egen låmplig
torkad malort

Angostura brånnvin BlåWillumsen-angostura

Specialsnaps, påron m fl Ellingers olika varianter

Tequila Strands, båttre ån Systembolagets

Pernod Strands pernodtyp och
Noirots Pastis Export

Strands kommer med nyheter och de blir såkerligen vårda att
prova. B!å Willumsen utvecklar nya smaker. Fler fabrikat vill
vara med och det kommer ståndigt nyheter.

Lik«iressenser

Strands likorer (litet sortiment) och Blå Willumsen. Franska
Noirot håller också hog kvalitet.
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TI LLVE R KN ING AV WH ISKY

Man kan for skojs skull forsoka imitera riktig tillverkning av
whisky. Nu skall man inte vånta sig for mycket av resultatet.
Riktig whisky lagras minst 3 år och scotch whisky smakar
bara som den skall når den år bryggd i Skottland. Det har al-
la som forsokt efterlikna skotsk whisky upptåckt. lnte ens
spritfabrikernas resurser kan åndra detta faktum. Men i alla
fall, det blir båttre ån man tror. Hår år receptet:

Mårk ut volymen 22liter på jåskårlet. Los 3 kg strosocker i

2litervarmtvatten och håll det ijåskårlet. Håll sedan ien
forpackning (ca 1 Lg) karamellmaltextrakt. Fyll iåskårlet till
hålften med kallvatten ur duschstrilen. Håll i t hekto upplost
jåst och fyll upp till nivån 22liter med mer kallt vatten ur
duschen (bra syresatt). Efter 1 dygns jåsning så slår man ett
jåstnårssalt med vitaminer m m direkt i whiskymåsken och
skakar om. Sedan låter man måsken jåsa tills den visar 0o på
ochlevikten. Då tappar man om den på ett annat jåskårl och
tillsåtter klarningsmedel. lnom ett dygn har whiskymåsken
klarnat och då tappar man om den till destillationsapparaten
for destillation.

Destillera vid lite for hog temperatur tills styrkan på bland-
ningen av allt som kommit ut (i samma kårl) år 60-65 %. Slå
sedan sprittin i en flaska eller dunk och tillsått 1 påse poly-
klar (tar bort dålig smak i vin) och 4-5 matskedar aktivt kol.
Låt stå 2 dygn och filtrera. Nu har vi gjort en dålig rening och
bara tagit bort det allra vårsta. Resten av fororeningarna skall
bilda smakåmnen. Tillsått 1 matsked ekspån (helst limogenes-
ek från någon tunna) och låt stå minst 1 månad. Kontrollera
smak, lukt och fårg. Blir eksmaken for stark så sila ifrån spå-
nen. Karaktåren av whisky kommer fram och kan ytterligare
forstårkas med whiskyessens och åkta whisky. Blir smaken
for dålig så gor en dålig rening med 4-6 matskedar kol och ta
bort det vårsta, sedan skall det vara ganska bra.
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TI LLVERKNI NG AV VODKA

For att efterlikna vodka skall man enligt hembrånnartradi-
tioner borja med att tillsåtta 3 kaffekoppar korn (som man
kort som hastigast ien koksassistent så att det nåstan blivit
pulver) i måsken. Sedan skall måsken jåsa på vanligt vis.

om man har såd eller ej med i måsken tror jag inte har någon
betydelse, det år mera tradition. stårkelsen kan inte jåsa utan
att man forst omvandlar den till stårkelsesocker.

Når måsken år fårdig, med eller utan såd, så destilreras den
på vanligt vis. Efter destillationen renar man på vanligt vis
men 3 gånger i stållet for 1 eller 2. sedan skatt vodkan lagras
i 3-4 månader. Vodkan forbåttras konstigt nog av lagringån,
egentligen skulle det inte hånda någonting med en okryddad
sprit. Efter lagringen har man en utmårkt okryddad vodka.
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BLANDNING MED ESSENSER

Hår kommer några tips hur man skall gå tillvåga foratt få
båsta resultat når man blandar sprit och likor. Uppgifterna år
håmtade ur en bok med tillverkningsforeskrifter for sprit-
fabriker. Boken kommer från en ledande leverantor till den
tyska spritindustrin.

Gru ndforutsåttn i nga r :

Anvånd bara prima sprit helt fri från bismak.
Anvånd bara neutralt, avhårdat, klorfritt vatten fritt från
mangansalter och jårn.
Till likorer anvånds bara prima, blixtklarfiltrerad sockerlag
tillverkad av båsta strosocker. Sockerlagen skall vara utan
»kokt sockersmak» och får inte vara vidbrånd. Glykos till li-
korer skall vara av hogsta vålsmakande kvalitet.
Bara de båsta essenserna av hogsta kvalitet skall anvåndas.
Minst 6-8 veckors lagring innan konsumtion.
Whisky skall tillsåttas 10% åkta whisky for att kvaliteten
skall bli bra.
Noggrannhet och exakthet under blandningen.

Detta år grundforutsåttningarna for en bra produkt.
Speciellt kvaliteten på spriten och kvaliteten på vattnet, som
spriten skall spådas ut med, tar man upp.
Många sidor ågnas åt vattnet och speciellt vattnets hårdhet.
De olika bundna och obundna formerna av kalk, jårn och
magnesiumsalter, som till overvågande del bildar vattnets
hårdhet, år mycket mer losliga ivatten ån ialkohol. Tillsåtter
man alkohol till ett hårt vatten så fåller kalk och salter ut. Ut-
fållningen sker snabbare och blir storre ju hogre alkoholhal'
ten år. Hemmablandaren kan slippa hela detta problemet
genom att anvånda destillerat vatten (ej batterivatten) men
for spritfabriken år det mer ekonomiskt att avhårda kållvat-
ten och sedan filtrera det genom olika filter, ex aktivt kolfil-
ter och jonbytarfilter. Tjånar man några oren på varje liter så
blir det betydande belopp på en årsproduktion for en medel-
stor eller stor spritindustri. Till likorer anvånder man 96 oÅ-ig
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sprit och fårdigblandad blixtklarfiltrerad sockertag. I strosoc-
ker finns det små partiklar som kan svåva omkring i en likor
som man sjålv blandar. Detta år inte svårare ån att man filtre-
rar ifrån partiklarna genom en nåtsil eiler duk. Spritindustrin
filtrerar sina produkter en sista gång innan de tappas på flas-
kor. For hemmabruksblandaren kan det vara en fordel att lo-
sa sockret direkt i spriten. 96 %-ig sprit kan vara svår att upp-
bringa, den såljs inte på systembolaget och man får inte in-
fora over 60 %-ig sprit till Sverige.
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SNAPS OCH KRYDDAT BRANNVIN

Hår kommer några av våra vanligaste snapsar och kryddade
brånnvin. Kryddangivelserna kan vara något ofullståndiga då
det år svårt att få fram alla ingredienserna.

Danska

Akvavit har en alkoholhalt over 40o/o och snaps under 40o/o.
Finsprit 5Oo/o och 96 %.

Aalborg Taffel Akvavit 45 o/o. En aning sot med kumminsmak,
I fortfarande i produktion sedan 1846. Etiketten med roda
i Uokståver kallas »rod Aalborg».
I

I nalborg Export Akvavit 45o/o. Spetsad med madeira. Gyllene
I fårg, tanserad 1913. Mjuk i smaken trots den hoga alkohol-
, fualten.
I

.

i lubileums Akvavit 45o/o. Gytlene fårg, kryddad med bl a dilt
i' och koriander. Lanserades vid fabrikens 100 års jubileum
i te4o.

Haratd Jensen Taffel Akvavit 45o/o. Gjord efter samma recept
som Harald Jensen anvånde på sitt gamla brånneri. Smaken .

har forbåttrats sedan dess. En lått kryddad akvavit.

Brondums Kumminakvavit 45o/o. Kryddad med kummin och
kanel. Recept sedan mitten av 1800-talet.

Aalborg Fuselfrisa Akvavit. En lått kryddad kumminakvavit
från 1860.

Aalborgs Porsesnaps 40 %. Kryddad med bl a pors från Nord-
jylland. Porssmaken år tydlig utan att vara genomtrångande.
Tillverkas sedan 1965.

Akleje Snaps 40%o. Gyllene fårg med tilltalande smak. lnne-
håller dill, koriander, fånkå!, angelika och 10-12 andra
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kryddor.

Gammel Dansk Bitter Dram 45 %. Framståtld av 37 olika
kryddor men ingen av dem år dominerande.

lnget av brånnvinerna från De Danske Spritfabriker lagras på
fat.

Svenska

Absolut Renat Brånnvin 40 %. okryddat och fårglost. Kallas
for renat. Det mest sålda svenska mårket. Ursprunget var
brånnvinskungen L O Smiths (1836-1913) tiodubbelt renat
brånnvin. Absolut Renat Brånnvin dok upp forsta gången
1883 hos Goteborgs Utskånknings AB.

O.P.Andersson Aquavit 43 Yo. Kallas O.P. Ett lått sotat och
kryddat guldfårgat kumminbrånnvin med fin smak. Inslag av
koriander och fånkål

Herrgårds Aquavit 43 o/o. Mild kumminsmak, guldfårgad, spet-
sad med skotsk whisky och lagrad på ekfat, ofta gamla sherry-
fat.

Brånnvin special 34 o/o. Fårglost, okryddat, milt. Kallas ibland
for pensionårsbrånnvin for att det år det billigaste brånnvinet.

Overste Brånnvin 43o/o. Kryddat med kummin m m. Sotat.
Recept från oversten, chef for Kongl Lifregementet Husar
Corps, Hugo Johan Hamilton. Receptet år drygt 100 år gam-
malt.

Odåkra Taffel Aqvavit 43 o/o. En aning sotat och starkt kryd-
dat med kummin. Fårglost.

Okryddat Taffel Brånnvin 40 o/o. Framstållt av cellulosa-
sockersprit. G ivetvis okryddat.

Explorer vodka 38 o/o. Framstålld av jordbruksprodukter.
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Okryddat. Populåraste svenska mårket.

Angostura Brånnvin 40 %. Smaksatt med angostura bitter.

Gammal Norrlands Akvavit 43 %. Tillverkad av cellulosa-
sockersprit. Smaksatt med koriander och fånkål. Lagrad på
sherryfat.

Gauff ins Dubbelblandning 50 o/o. Vårt starkaste inhemska
brånnvin (endast Gron Chartreause, ortlikor år starkare).
Tillverkas av jordbruksprodukter och smaksatt med kummin
och anis. Mycket sott, nåstan som likor. Efter apotekaren
Gustaf Reinold Gauffin (1799-1890) i byn Helgenås strax
utanfor Kristianstad. Salufordes forst av Kristianstads Bolag.

Nykopings Brånnvin 43 %. Tillverkas av jordbruksprodukter.
Smaksatt med anis, fånkål och socker. Dominerande lakrits-
aktig anissrnak. Efter General Carl Ulric Kuylenstjerna
11791-1856) som hittat på den. Han bar kryddor med sig un-
der sina fålttåg ti!! bl a Norge 1808-1809 och till Tyskland
och Norge 1813-181 4. Då var han bara fånrik. 1848 blev han
generalmajor och chef for Sodermanlands regemente.

Porsbrånnvin 40 %. Tillverkat av jordbruksprodukter och
smaksatt med de doftande bladen av pors.

Åhus Taffel Akvavit 43 o/o. Framstålld av jordbruksprodukter.
Starkt smaksatt med kummin.

Ostgota Sådes Brånnvin. Tillverkas av jordbruksprodukter.
Har en viss sotma.

Reimersholms Aquavit 43 o/o. Framstålld av cellulosasocker-
sprit. Gulaktig med mild kumminsmak. Lagrad på ekfat.

Båska Droppar 43o/o. Guldbrun. Troligen enda i Skandinavien
forekommande malortsbrånnvinet. Beskt.

Skåne Akvavit 43 o/o. Gulaktig. Kryddad med kummin,
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koriander, fånkå|. Lått sotad. Mild och fin smak.

Svart-Vinbårs-brånnvin 40 %. Morkrott. Brånnvin blandat
med konc vinbårssaft. Enda bårbrånnvinet i Skandinavien.

Norska

Lysholm Nr 1 Aquavit 41 ,6 o/r. En lått, vålsmakande akvavit,
osockrad, kryddad med kummin och stjårnanis. Gyllene fårg.
Lagrad på ekfat.

Lysholm Gammel Aquavit 41 ,6o/o. En Lysholm Nr 1 som lag-
rats i tre år och fått stark smak.

Lysholm Linie Aquavit 41 ,6o/o. Lagrad i 3 år och sjorullad på
resa over ekvatorn »linien». Detta ger en alldeles speciell smak.
Det år ett faktum att skvalpandet och klimatforåndringarna
under sjoresan forbåttrat smaken. Linie Aquavit år den enda
av Lysholm aquaviter som kan kopas i Sverige.

Loitens Tre-stjernet Aquavit 42,7 %. Kryddat som Lysholm
med kummin och stjårnanis, men i andra proportioner och i

motsats till Lysholm tillsatt en aning socker. Lagrad på ekfat.

Loiten Gammal Aquavit 42,7 o/o. Lagrad, trestiårnig.

Loiten Linie Aquavit 42,7 %. Skickas liksom Lysholm ut på
sjoresa over ekvatorn.

Gilde Taffel Aquavit 41,9 o/o. Ett vålkryddat kumminbrånn-
vin som år lagrat på ekfat.

Det norska brånnvinet tillverkas av Det Norske Vinmonopol
(sedan 19221. Det svenska av AB Vin- och Spritcentralen
(sedan 19171.
De flesta norska och svenska mårkena år potatisbrånnvin,
enstaka blandade med sådesbrånnvin.
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LI KORESSENSER OCH LI KORERNAS SOCKERHALT

Nåstan alla tillverkare av likoressenser rekommenderar fel
sockermångd når man skall blanda sin egen likor. En tjock
kråmig Iikor innehåller ca 260 g socker per 75 cl och en van-
lig likor innehåller ca 195 g socker per 75 cl. Nåra nog alla
fabrikat rekommenderar mer socker. 300-500 g socker år de
vanliga rekommendationerna. En nyblandad likor med for
mycket socker ismakar inte så frånt som en likor med rått
sockerhalt. Men efter en kort tid blir likoren båttre och den
fråna smaken från spriten forsvinner. Då kommer sockersma-
ken fram och likoren smakar for sott, den blir »sotsliskig».
Någon annan anledning ån okunnighet finns inte att rekom-
mendera for mycket socker till likorerna (om man inte tror
att blandaren skall dricka likoren direkt den år blandad - då
ger for mycket socker en mildare likor, men smaken blir ån-
då tveksam). Troligen har någon av de forsta essenstillverkar-
na rekommenderat for mycket socker. Sedan har konkurren-
terna gjort efter utan att kontrollera uppgifterna. Det år lått
att måta sockerinnehållet i en likor. Man kan anvånda en
brixmåtare (brytningsindex) som man riktar mot ljuset med
lite likor på. Då får man brytningsindex oversatt till socker-
halten i procent. Man kan också destillera av spriten i likoren
(låmpligen 100 ml likor), ersåtta samma volym med destille-
rat vatten och sedan måta med en flytvikt graderad i socker-
procent (brix). Det finns ånnu fler och mer forfinade måtme-
toder som de flesta essenstillverkare har kunskaper om och
resurser till. Det år konstigt att man lågger ner enorma an-
strångningar for att smaken skall bli likadan som originalet
och sedan inte tar sig tid att måta sockerhalten i originalliko-
ren!
Strands essenser rekommenderar rått sockermångder. Detta
år ett kvalitetsfabrikat som inte slåpper ut en produkt innan
de år helt nojda med den. Utveckligen av en smak tar lång
tid. 1974 fick man borja om från borjan då essenserna inte
långre fick innehålla alkohol. På grund av sina stora ambi-
tioner har man till 1980 bara fått fram ett fåtal smaker.
Partyman samarbetar med AB Einar Willumsen for att få
fram så bra sprit och likoressenser som det 6ver huvud taget
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år mojligt. willumsen har fabrik i sverige och en mycket stor
fabrik med forskningslaboratorium i Danmark. Resurserna år
mycket stora. Detta har gett mycket bra essenser både på
sprit- och likorsidan. Essenserna såljs i små flaskor (!ikorerna
också i stora flaskor med sockerlag). Ytterkartongen till små-
flaskorna år blå med en kapucinermunk på. Att ytterkartong-
en år blå garanterar att det år en kvalitetsessens tillverkad for
Partyman. De andra essenserna som såljs till ovriga landet har
en rod ytterkartong. På Partymans blå kartonger år rått soc-
kermångd rekommenderad till likorerna.
Når man blandar en Iikor så skall man forsoka få smaken så
nåra originalet som mojligt. Man anvånder en kvalitetsessens
(ex Strands, Blå Willumsen, Noirot m fl). Sedan skall man
också anvånda rått sockermångd och rått alkohotstyrka. Al,
koholstyrkan brukar variera några procent mellan olika till-
verkare for att dessa vill hålla en egen profil. om t ex ett av
de recept som kommer rekommenderar 30o/o till en likor så
kan en tillverkare gora denna likor 29 % och en annan 31 o/o,

men man håller sig åndå i nårheten for recepten år framprova-
de och smakar bra vid angiven alkoholstyrka.
I professionell likorframstållning tillsåtter man ibland glykos
(stårkelsesirap) om man vill ha likoren simmigare utan att
oka sotman (sockermångden). GIykos år bara ca hålften så
sott som socker. Dårfor kan man ta dubbelt så mycket gly-
kos som socker och få likoren tjockare och simmigare. Gly-
kos år också fylligare ån socker och vissa likorer blir betydligt
godare med lite glykos i. Grovt sett kan man såga att en van-
lig likor innehåller 195 g socker/75 cl och en kråmig likor
(ex creme de menthe) innehåller 260 g socker/7b cl. Men
skall man vara riktigt exakt så skiljer sockerharten på de fles-
ta olika likorerna och en del har tillsats av glykos. Glykos år
tjockflytande som sirap och dårfor svår att måta upp. Man
brukar, om det finns vatten over i receptet, blanda ut glyko-
sen med lika mycket vatten (ev under svag uppvårmning) så
att den blir !åttare att handskas med
Utesluter man glykos från receptet skall 100 ml glykos ersåt-
tas med 45 ml sockerlag 65 % eller 38 g strosocker.
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TILLVAGAGÅNG VID BLANDNING AV LIKOR

vid anvåndning av vanligt strosocker håller man strosocker
(och ev glykos) och essensen i flaskan. Sedan fyller man
flaskan till 314 med sprit (helst rekommenderad alkohothalt)
och skakar den tills sockret lost sig. Detta tar ganska lång tid.
sedan fyller vi upp flaskan med sprit och skakar den igen så
att hela innehållet blandar sig ordentligt.

Vid anvåndning av flytande sockerlag så borjar man med att
blanda essensen i spriten. Blanda sedan detta i sockerlagen.
Blanda dårefter i ev glykos. Fyll upp till 3/4 med destilterat
vatten. skaka ordentligt tills allt år ordentrigt brandat. Fyl!
dårefter upp flaskan hett med destillerat vatien och skaka
den igen tills likoren år ordentligt blandad.
I spritfabriker blandar man essens och sprit. Sedan blandar
man separat sockerlag, glykos och ev vatten. Efter detta
blandas alltihop samman. Blandningen år mycket noggrann
och man går inte vidare till nåsta ingrediens forrån brand-
ningen av de foregående år perfekt och ser klar ut.
Mineralhaltigt vatten och overdosering av glykos kan orsaka
separationer i likoren.

Hår kommer recept på de vanligaste likorerna. Recepten år
från en av Tysklands ledande teverantorer av råvaror till sprit-
industrin.
Recepten borjar på nåsta sida.
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LIKORRECEPT

Med fårdig sockerlag

/
Advocaat ågglikor 2O o/o

156 ml sprit 96 Yo

124 ml destillerat vatten
201 ml sockerlag 65 o/o

tf,Lnt i3"r% syrit
3J\stØsøkk<r

Detta blandas och bildar den s k Iikorbasen. Sedan vispas
1 13 ml destillerat vatten med 1 80 g åggulor i en timm e (22
m! åggvita kan tillsåttas for båttre blandningseffekt). Under
den kontinuerliga omrorningen tillsåtter vi sakta likorbasen.
Når altt år ordentligt blandat så hetta upp likoren till 56oC.
Gå absolut inte over denna temperatur, då koagulerar ågg-
gulorna (= kokta ågg). Hetta dårfor upp likoren indirekt
genom vattenbad. Direktuppvårmning år helt omojlig. Når
likoren når 56oC så skalt den filtreras genom en fin sil. Låt
den sedan stå orord 2-3 dagar (under lock). Avlågsna sedan
ev skum och tappa dårefter likoren på flaska. Fabrikerna till-
såtter också essens i likorbasen. Essensen mjukgor, »rundar
av» likoren. Sådan essens kan man inte kopa som privatper-
son. En droppe romessens eller någon cl cognac kan gora en
viss nytta. Samma effekt kommer annars vid 4 veckors extra
lagring.
En utmårkt ågglikor som redan år avrundad tillverkas av
Norske krydderiprodukter (Kryddo) i Norge. Den år fårdig
med sockerlag och bara att blanda med lika delar spr:it. Sma-
kar utmårkt vid 20 o/o (blandad med lika mycket 40 %-ig
sprit) och har fin smak ner till 15% och åven over 20o/o. Man
slipper då den omståndliga tillredningen. Finns hos ledande
fackhandlare.
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LI KO R R ECEPT 75 CL

Med fårdig sockerlag Med strosocker

Allach- Kumminl ikrir 4O o/o

CSSCNS

312 ml sprit 96 o/o

201 ml sockerlag 65 o/o

38 m! glykos
fyll upp med destillerat vatten

Ananaslik«ir 30 %

essens
234 ml sprit 96 o/o

201 ml sockerlag 65 Yo

75 ml glykos
fyll upp med destillerat vatten

Anislikor 3O %

essens
234 ml sprit 96 o/o jr,

201 ml sockerlag 65 % s S,fyll upp med destillerat vått$r

Anisette 30 %

essens j:

234 ml sprit 96 %
181 ml sockerlag 65 o/o

75 ml glykos
fyll upp med destillerat vatten

CSSENS

605 ml sprit 5O o/o

173 g strosocker
38 ml glykos

ESSCNS

568 ml sprit 4O o/o

173 g strosocker
75 ml glykos

essens q
643 m! sprit 35 o/o

173 g strosocker

CSSENS

578 ml sprit 39 o/,

156 g strosocker
75 ml glykos

3

,7
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LIKORRECEPT 75 CL

Med fårdig soqkerlag Med strosocker

Apelsinlikor 35 %
6

CSSENS

273 ml sprit 96 Yo

201 ml sockerlag 65 o/o

fyll upp med destillerat vatten

Aprikoslikor 30 %

essens
234 ml sprit 96 o/o

235 ml sockerlag 65 o/o

fyll upp med destillerat vatten

Aprikoslikor 35 %

ESSENS

273 ml sprit 96 %
235 ml sockerlag 65 Yo

fyll upp med destillerat vatten

Apricot Brandy 30 %

essens
234 ml sprit 96 %
235 ml sockerlag 65 o/o

fyll upp med destillerat vatten

essens
644 ml sprit 41 o/o

173 S strosocker

essens
625 ml. sprit 36 %o

2O2 g strosocker

Y

ESSENS

625 ml sprit 42 o/o

202 g strosocker

essens
625 ml sprit 36 o/o

202 g strosocker

I
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LIKORRECEPT 75 CL

Med fårdig sockerlag Med strosocker

Bananlikor 30 %

essens
234 ml sprit 96 Yo

201 ml sockerlag 65 %
38 ml glykos

fyll upp med destillerat vatten
Forekommer också som creme de Bananes med mer socker.

Cacaolikcir, vit eller brun 30 %

lo

ESSENS

234 ml sprit 96 o/o

235 ml sockerlag 65 %
38 ml glykos

fyll upp med destillerat vatten
mycket vanlig åven med 25 % alkohol

Charter gron 55 % (Chartreausetyp)

essens
430 ml sprit 96 %
235 ml sockerlag 65 o/o

38 ml glykos
fyll upp med destillerat vatten

Charter gul 40 % (Chartreausetyp)

essens
312 ml sprit 96 %o

201 ml sockerlag 65 o/o

38 ml glykos
fyll upp med destillerat vatten

essens
605 ml sprit 37 o/o

173 g strosocker
38 ml glykos

ESSCNS

587 ml sprit 38 Yo

202 g strosocker
38 ml glykos

essens l1
587 ml sprit 70 o/o

2O2 g strosocker
38 ml glykos

. essens t}
605 ml sprit 50 Yo

173 g strosocker
38 ml glykos

ll
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LIKORRECEPT 75 CL

Med fårdiq sockerlag Med strosocker

Trots att receptet har mindre alkoholhalt ån originalen så
blir smaken god på både gron och gul Chartreausetyp.

Charter 30 % (Chartreausetyp)

essens
234 ml sprit 96 Yo

235 ml sockerlag 65 o/o

fyll upp med destillerat vatten

Cherry Brandy 30 %

essens
234 ml sprit 96 o/o

201 ml sockerlag 65 o/o

fyl! upp med destillerat vatten
Mycket vanlig med 25 % alkohol.

essens
273 ml sprit 96 %
235 m! sockerlag 65 %
fyll upp med destillerat vatten

Curacao Triple sec 40 % (Cointreautyp)

essens
312 ml sprit 96 %
235 ml sockerlag 65 o/o

fyll upp med destillerat vatten

essens
625 ml sprit 36 o/,

2O2 g strosocker

essens
643 ml sprit 35 o/o

173 g strosocker

essens
625 ml sprit 42 %
2O2 g strosocker

essens 17
625 ml sprit 48 o/o

2O2 S strosocker

i*1

/f

Curacaolikor 35 Yo, gron, gul, orange, blå eller brun
lø
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LI KO R R ECEPT 75 CL

Med fårdig sqckerlag Med strosocker

Danzinger Goldwasser 38 % (Curacao med guld) t8
ESSCNS

297 ml sprit 96 o/o

168 ml sockerlag 65 o/o

fy!! upp med destillerat vatten

Kaffelikor 30 % (se åven under

essens
234 ml sprit 96 o/o

235 ml sockerlag 65 o/o

38 ml glykos
fyll upp med destillerat vatten

K«irsbårslikor 25 %

essens
195 ml sprit 96 o/o

201 ml sockerlag 65 %
75 ml glykos

fyll upp med destillerat vatten

Korsbår med rom 30 % (Kirsch

essens
234 ml sprit 96 Yo

201 ml sockerlag 65 o/o

fyll upp med destillerat vatten

essens
661 ml sprit 43o/o
144 g strosocker

moccalikor)

essens 1 41

587 ml sprit 38 o/o

2O2 g strosocker
38 ml glykos

essens
568 ml
173 g
75 ml

mit Rum)

sprit 33 o/o

strosocker
glykos

essens
643 ml sprit 35 o/o

173 g strosocker

Åo

3t
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LIKORRECEPT 75 CL

Mgd fårdig sockerlag Med strosocker

Korsbår med whisky ( Kirsch mit Whisky) lr
essens
273 ml sprit 96 o/o

201 ml sockerlag 65 o/o

fyll upp med destillerat vatten

Kokosnritslikor 3O o/o

essens
234 ml sprit 96 Yo

269 ml sockerlag 65 %
38 ml glykos

fyll upp med destillerat vatten

Kumminlikor 32 o/o

essens
250 ml sprit 96 Yo

134 ml sockerlag 65 o/o

fyll upp med destillerat vatten

Mandarinlikrir 30 %

essens
234 ml sprit 96 o/o

188 ml sockerlag 65 o/o

38 ml glykos
fyll upp med destillerat vatten
Samma sockerhalt till 35 %-ig mandarinlikor.

essens
643 ml sprit 40 o/o

173 g strosocker

essens 3)
569 ml sprit 40 o/o

231 g strosocker
38 m! glykos

essens ?1
679 ml sprit 35 o/o

1 15 g strosocker

essens Åt
612 ml sprit 37 %
162 S strosocker
38 ml glykos
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LIKORRECEPT 75 CL

Med fårdig sockerlag Med strosocker

Mandarinlikor 4O o/o

?,bessens essens
312 ml sprit 96 o/o &13 ml sprit 47 o/o

201 ml sockerlag 650/o 173 g strosocker
fyll upp med destillerat vatten

Mandellikor 32 o/o

essens essens '71
250 ml sprit 96 % 661 ml sprit 36 o/o

168 ml sockerlag 650/o 144 g strosocker
fyll upp med destillerat vatten

Maraschino 30 %

essens 
, ^, essens il4234 ml sprit 96 o/o 607 ml sprit 37 o/o

269 ml sockerlag 65 o/o 230 g strosocker
fyll upp med destillerat vatten

Moccalik«ir 30 % (srit kaffelikrir)

essens essens ) t
234 ml sprit 96 o/o 569 mt sprit 4O o/o

269 ml sockerlag 650/o 230 g strosocker
38 ml glykos 38 ml glykos

fyll upp med destillerat vatten
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LIKOR R ECEPT 75 CL

Med fårdig sockerlag Med strosocker

Ntitlikor 32 o/o

essens
250 ml sprit 96 o/o

168 ml sockerlag 65 o/o

fyll upp med destillerat vatten

Notf ik«ir 30 % (sotare variant)

essens
661 ml sprit 36 o/o

144 g strosocker

$,.

essens essens j t
234 ml sprit 960/o 532 ml sprit 42% \

269 ml sockerlag 65 o/o 230 g strosocker
75 ml glykos 75 ml glykos

fyll upp med destillerat vatten

Persikolikor 35 %

essens essens 3 I
273 ml sprit 96 % 568 ml sprit 46 o/o

201 ml sockerlag 65 o/o 173 S strosocker
75 ml glykos 75 ml glykos

fyll upp med destillerat vatten

Pepparmintlikor 30 % gron eller vit

essens essens i")
234 ml sprit 96 a/o 607 ml sprit 37 o/o

269 ml sockerlag 65 o/o 230 g strosocker
fyll upp med destillerat vatten
Creme de mentherfinns också som vanlig likor, lite mindre
sot med 235 ml sockerlag 65o/o (2O2 g strosocker)
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LIKORRECEPT 75 CL

Med strosocker

Prunelle 30 %

essens essens 37
lla d sprit 96 o/o 60b mt sprit 37 o/o

201 ml sockerlag 65 o/o 173 g strosocker
_ 
38 ml glykos Sg ml glykos

fyll upp med destillerat vatten

solbårrom 30 % (svarta vinbår med rom - en god kombina-
tion ) 'i

'l+essens Js
643 ml sprit 35 %
173 g strosocker

essens 3 å
568 ml sprit 40 o/o

173 g strosocker
75 ml glykos

å kta svartvi nbå rssaft.

essens 3-l
607 ml sprit 32 o/o

230 g strosocker

essens
234 ml sprit 96 o/o

201 ml sockerlag 65 o/o

fyll upp med destillerat vatten

Svartvinbårslik«ir 30 % (cassis)

essens
234 ml sprit 96 o/o

201 ml sockerlag 65 o/o

75 ml glykos
fyll upp med destillerat vatten.
Kan med fordel tillsåttas 150 ml

Svensk punsch 26 %

essens
203 ml sprit 96 o/o

269 ml sockerlag 65 o/o

fyll upp med destillerat vatten
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LI KORRECEPT 75 CL

Med fårdig sockerlag Med strosocker

Vaniljlikor 30 % (creme de vanilla)

essens
234 ml sprit 96 Yo

269 ml sockerlag 65 Yo

75 ml glykos
fyll upp med destillerat vatten

Whiskylikbr 4O o/o

essens
312 ml sprit 96 Yo

201 ml sockerlag 65 o/o

38 ml ljunghonung (53 g)
fyll upp med destillerat vatten

essens
532 ml sprit 42Yo
230 g strosocker
75 m! glykos

essens l tl
605 ml sprit 50 o/o '
173 g strosocker
38 ml ljunghonung

(53 s)

3s

Blå Willumsen likoressens innehå!ler redan ljunghonungs-
arom. Anvåndes denna så ersåttes honungen med glykos.

Recepten år tyska och det forekommer i ovriga Europa att
man ibland vill ha 10-30 gram mer socker (per 75 cl) i de
mindre sota likorerna. En av Europas ledande tillverkare av
aromer till spiitindustrin rekommenderar 225 ml sockerlag
65 To (193 g strosocker) per 75 cl vanlig likor och 300 ml
sockerlag 65 o/o (258 g strosocker) per 75 cl till tjocka creme
de-likorer. Glykos år hålften så sot som sockerlagen (men
mycket tjockflytande) och tillsåttes for att likoren skall bli
simmigare utan att bli for sot. Man anvånder då 5-10 % gly-
kos. Glykos okar också fylligheten på likoren. Glykos år
stårkelsesirap och får inte forvåxlas med glycerin. Glycerin
kan man anvånda en tesked av for att få likoren att se simmi-
gare ut. Overdoserar man blir likoren besk. Anvånds inte alls
inom spritindustrin. Glykos år dyrare ån socker och av
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kostnadsskål tar man bara med glykos når det ger en våsent-
lig smakforbåttring (eller båttre simmighet också) åt likoren.
Genom att titta over recepten hår i boken, får man en hum
om vilka smaker som blir våsentligt båttre med glykos.

Om man blandar bitters så skall man veta att dessa har betyd-
ligt lågre sockerinnehåll ån likorer. En generell rekommenda-
tion for bitters år 100 ml sockerlag 65 % (86 g strosocker)
per 75 cl.
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SOCKERHALTEN I SVENSKTI LLVERKADE LIKORER

socker socker-
Li kor volym-% gl75 cl el. Iag 65 %

Anisette Classique 31 % 375 g 436 ml
Apricot Brandy 32 % 21O g 244 ml
Bjornbårslikor 27 % 292 g 340 ml
Brun Cacao 24 % 395 g 458 ml
Vit Cacao 26 % 360 g 418 ml
Cherry Brandy 25 % 206 g 239 ml
Creme de Bananes 29 Yo 371 g 431 ml
Creme de Cassis 29 Yo 375 g 436 ml
Creme de Menthe 29 % 300 g 349 ml
Curacao Extra 39 o/o 232 s 27O ml
Curacao Orange 32Yo 247 g 288 ml
Gron Curacao 32Yo 303 g 353 ml
Kaptenlojtnant 4O o/o 1 19 g 139 ml
Kloster t-lt<or 43% 246 g 286 ml
Liqueur du Chateau 43o/o 277 g 323 ml
Royal Triple Sec 39 Yo 214 g 248 ml
Slånbårslikor 27 % 285 g 331 ml
Whiskylikor, Tartan Nectar 4A o/o 196 g 228 ml

Observera den stora sockermångden. Det år bara några få
smaker som ligger nåra recepten i den hår boken. Prova gårna
båda sockerhalierna och få en egen bild av sotman. Likorerna
tillverkas vid Vin- & Spritcentralens toppenfina anlåggning i

Åhus, kanske Europas modernaste kryddanlåggning. Likorer-
na sotas enbart med socker. Man anvånder en sockerlag på

nåra 67 Brix, några tiondels procent mer socker i så kristalli-
serar sockret. Sotkerhalten år forvånansvårt hog (enligt min
åsikt) och man anvånder inte glykos for att forfina likorens
smak och fyllighet. Sockerhalten på Creme de Cassis år så

hog att (eftersom fruktsaften tar stor plats) man inte ens kan
,nrlåndu sockerlag till denna likor. Man får losa strosocker di-
rekt i spriten och saftenl Nu innehåller svenska likorer myc-
ket aromåmnen och år likoren mycket aromstark måste man
balansera av detta med mycket socker. Likaså brukar hog
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alkoholstyrka foljas av hog sockerhalt. Men jag tycker att,
når man har en av Europas f inaste kryddkållaå, en sådan sak
som att inte anvånda glykos år mycket mårklig. Likaså den
hoga sockerhalten. I årlighetens namn så smakår inte alla li-
korerna så sdrskilt bra, t ex Gron curacao smakar båttre på
de flesta essenser. Man kan få ett intryck att vår alkoholpoti-tik spelar en viss roll vid smaksåttningen.
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SOCKERHALTEN I SVENSK PUNSCH

Punsch volym-%
socker
gl75 cl el.

socker-
lag 65 %

Carlshamns Flaggpunsch 26 Yo

Cederlunds, torr 26 o/o

Platins 26 Yo

Gronstedts Blå 26 Yo

Brånnvin

225 s
189 g
225 s
253 g

262 ml
22O ml
262 ml
294 ml

Sotad med vanligt strosocker. Mycket vål avpassad socker-
mångd enligt min uppfattning.

SOCKERHALTEN I SVENSKT KRYDDAT BRANNVIN

socker socker-
volym-7o Sl75 cl el. lag 65 %

Gammal Norrlands
Akvavit 43 o/o 5,6 g

Porsbrånnvin 40 o/o 7 ,5 g
Reimersholms Aquavit 43 o/o 0,7 g
Nykopings Brånnvin 43o/o 93,7 g
Odåkra Taffel Aqvavit 43 Yo 1,9 g
Åhus Taffel Akvavit 43 o/o 6,6 g
Gauffins Dubbelblandning 50o/o 168,7 g
Skåne Akvavit 43 o/o 2,4 g
Herrgårds Aquavit 43 o/o 1,0 g
O.P.Andersson Aquavit 43 o/o 4,9 g

6,5 ml
8,7 ml
0,9 m!

109,0 ml
2,2 ml
7,7 ml

196,2 ml
3,2 ml
1,1 ml
6,5 ml

Gammal Norrlands Akvavit och Reimersholms Aquavit har
sin sotma från cellulosasocker då dessa år tillverkade av bi-
produkter från tråindustrin. Ovriga år sotade med strosocker.
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UTRAKNING AV VOLYM SPRIT OCH ALKOHOLPRO.
CENT VID BLANDNING AV LIKOR MED STROSOCKER
SOM LOSES D! REKT I SPR ITEN

Forst råknar man ut hur stor plats sockret tar når det år upp-
lost. 1 kg socker fyller upplost 0,62 liter. Dårfor tar vi
sockermångden vi skall anvånda ggr 0,62, Ar sockermångden
angiven i gram så blir svaret i ml.

Ex: vi vill gora en apelsinlikor 3s % med 173 g strosocker.

173 x 0,62 = 107. sockret fyller 1 07 mr och likoren vi skall
gora 750 ml (75 cl). 750 ml - 107 ml = 643 ml. Det år plats
till 643 ml sprit som vi skall losa sockret i. Man kan råkna in
essensvolymen i sockret om man vill men det har jag inte
gjort i detta exemplet. Alkoholstyrkan påverkas barå obetyd-
ligt av essensen.
Vi vill veta vilken alkoholstyrka vi skall ha på de 643 milli-
litrarna sprit. Utråkningen gores på foljande sått:

onskad alkoholltytkg x l!korens volym (l) = %-haltenFitens voiym TTA- A 
'l 

r I\L'r i

x 0,75 = 40,8 = ca 41 o/o ca 41 %

Spriten skall alltså hålla ca 41 %.

Kontrolljåmforelse kan goras entigt foljande:

35 o/o ren all<ohol av 75 cl - 262 ml
40,8 o/o rgn alkohol av 643 ml = 2G2 ml

samma svar visar att vi råknat rått. Anvånd elektronisk råk-
nemaskin eller en miniråknare. Decimalerna kan bli många
så det år en fordel att anvånda flytande komma på råkna-r"n.
%-knapp år också en fordel. Med ett måtglas, en alkohol-
måtare och en miniråknare kan man råkna ut nåra nog allting
om sprittil lverkning och blandning.

35
m4T
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BEREDNING AV SOCKERLAG 65o/o FRÅN SOCKER
OCH VATTEN

Mångd sockerlag sockermångd i kg vattenmångd i liter

l liter
2liter
3 liter
4 liter
5 liter

10 liter

0,860
1,720
2,580
3,440
4,300
8,600

0,465
0,930
1,393
1,860
2,325
4,650

Koka upp vattnet (gårna destillerat vatten) och stång sedan
vårmen. Anvånder ni vanligt kranvatten så låt det koka 5-15
minuter så att kalk, salter och klor fålls ut. Koka mer vatten
ån ni behover så att ni kan hålla over bara det oversta vattnet'
Vattnet på botten innehåller kalken m m. Los sockret under
omrorning. Filtrera sockerlagen genom en fin sil. Låt sedan
sockerlagen svalna. Kontrollera volymen for en del vatten
kan ha forångats (kan också goras med brixmåtare). Har vat-
ten forångats, så ersåtter man detta vatten med nytt. Socker-
lagen kan konserveras med 1 g citronsyra och 1 g natrium-
benzonat per liter.

Strosocker innehåller alltid små partiklar från raffineringen.
Man forsoker få bort dessa partiklar genom att filtrera
sockerlagen eller den fårdiga !ikoren genom en fin sil. Sådana
silar finns bl a som insatssilar till trattar.
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ÅTGÅNG AV SPRIT I 75 CL LIKOR FOR ATT UPPNÅ
VISS ALKOHOLSTYRKA

onskad alkohol-% åtgång 96 % åtgång 90 o/o åtgång 80 %

15 o/o

20%
24 o/o

25 o/o

26 o/o

27 o/o

28 Y,
29 o/o

30 0/,

31 o/o

32 o/o

33%
34 o/o

35 o/o

36%
37%
38%
39 o/o

40 o/o

41 o/o

42 o/o

43 o/o

44 o/o

55 %o

117 ml
156 ml
187 ml
195 ml
203 ml
211 ml
219 ml
227 ml
232 ml
242 ml
250 ml
258 ml
266 ml
273 ml
281 ml
289 ml
297 ml
305 ml
312 ml
320 ml
328 ml
336 ml
344 ml
430 ml

125 ml
167 ml
200 ml
208 ml
217 ml
225 ml
233 ml
242 ml
250 ml
258 ml
267 ml
275 mi
283 ml
292 ml
300 ml
308 ml
317 ml
325 ml
333 ml
342 ml
350 ml
358 ml
367 ml
458 ml

141 ml
176 ml
223 ml
234 ml
244 ml
253 ml
262 ml
272 ml
281 ml
291 ml
300 ml
309 ml
319 ml
328 ml
338 ml
347 ml
356 ml
366 ml
375 ml
384 ml
394 ml
403 ml
413 ml
516 ml

Når man arbetar med 96 %-ig sprit och vill ha en viss alkohol-
styrka i likoren så råknar man ut det så hår:

Volymen i liter (ex 0,75) x onskad alkoholprocent x 1,O4
(1 :0,96-omvandling av 96 %-ig sprit till 100 %-igy =

O,75 x 0,30 (o/ol x 1,04 = 234 ml
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Anvånder man sprit med annan alkoholstyrka (ex 80 %) så
gor man så hår: 1 :0,80 = 1,25. Då har vi fått talet som om-
vandlar 80 %-ig sprit till 100 %-ig. Denna utråkning kan an-
våndas på vilken alkoholstyrka som helst. Sedan:

volymen i liter O,75 x onskad alkoholprocent 30 x 1,25=
281.
281 ml 80 %-ig sprit skall anvåndas.

Når man borjar gå ned i alkoholstyrka så måste man råkna
efter att man får plats med socker och essens (det går t ex
inte att blanda 4A o/nig likor med 42 %-ig sprit). Blir det ut-
rymme over når man blandat essens, sprit och sockerlag (ev
också glykos) så fyller man upp detta med destillerat vatten.
Ett bekvåmare sått ån att anvånda strosocker år att kopa
fårdig sockerlag 65 %. Då år denna blixtklarf iltrerad, absolut
blank och genomskinlig. Sockerinnehållet år absolut rått.
Finns hos ledande fackhandlare.
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SNABBMOGNAD AV SPR !T OCH LIKO R

Når man blandat till en spritsort eller en likor med essens så
kan man snabblagra produkten. Det går till på foljande vis:

Ståll spriten som skall snabbmogna i ett vattenbad (kastrul!
e dyl). Vattnet skall gå lika hogt upp på flaskan som spriten
gor inuti. Vattenbadet skall hå!la 40-45oC (absolut inte over
50oC). Låt spriten stå i vattenbadet (med konstant tempera-
tur) i 2-3 timmar. Skruva sedan av kapsylen under 1-2 minu-
ter och sått sedan på den igen. Lukta gårna på det som for-
svinner ur flaskan når ni oppnar korken. Det luktar bl a som
det råaste, skarpaste i spriten. Låt sedan flaskan svalna. Spri-
ten smakar nu båttre ån fore snabbmognaden men processen
år inte klar forrån spriten lagrats ytterligare 3 dagar. Prova
speciellt på cognac och whisky samt likorer. Då mårks
skillnaden mest. Metoden kan också praktiseras på kopt såm-
re whisky och cognac. Då gor man så hår på en 75a. Håll av
1 l2 dl av spriten och ersått den med desti!lerat vatten (alko-
holhalten sjunker något). Ståll sedan flaskan i ett vattenbad
som tidigare beskrivits i ca 1 timme. Tag av kapsylen ett
ogonblick och sått sedan på den igen. Vånta några timmar
och oppna sedan kapsylen ett ogonblick igen. Låt spriten
svalna till rumstemperatur och processen år klar. Smaka
skillnaden.
Kommer temperaturen over 50o påverkas smakåmnena till
det såmre.
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SPECIALBUTI KE R

Det finns specialbutiker med esscnser, ol- och vinberednings-
artiklar, barutrustning och -tillbehor. Den som har storst sor-
timent i branschen och åven såljer på postorder år Partyman
i Malmo. Hår finns åven bartillbehor från hela vårlden, bar-
speglar, ektunnor m m. Urvalet inom hela sortimentet år
stort och av hogsta kvalitet. Partyman såljer bl a mycket
exklusiva flaskbarer.
Vidare år Partyman också en av landets storsta forsåljare av
låskmaskiner for hemmabruk. Man har forutom standard-
fabrikaten av låskkoncentrat en egen tillverkning. Urvalet år
mycket stort, råvarorna år de båsta och kvaliteten hog. Party-
man har en katalog over sitt huvudsortiment och den kostar
20 kr * postavgift.
Enklaste såttet att få katalogen år att skicka 20 kr (i brev
eller på postgiro 341 771'41och en bestållning till:

Partyman AB
Lundavågen 44
212 19 Malmo

Vid forskottsbetalning kommer man ifrån postavgiften. Den-
na kommer till om man beståller katalogen mot efterkrav.
Katalogen år sammantryckt med Cocktails och drinkar från
hela vårlden, Sveriges storsta drinkbok med over 1000 drink-
recept. Den år också samtryckt med Modern vinberedning,
marknadens troligen båsta vinbok. Vinboken forklarar hela
vinberedningen, varfor man gor de olika sakerna. Massor av
saker som varit okånda i svenska vinbocker tas upp, t ex
pektinasenzymer som okar saftutbytet och bryter ned pektin-
grums, hur man råknar ut sockeråtgång och restsotma i vin,
vilken syrlighet vinet skal! ha och hur denna måts, jåsningen,
måtinstrument, fruktmångd m m. Detta år en stor skillnad
mot ovrig vinbryggarl itteratur. Vinsatstillverkarna har tidigare
behållit dessa kunskaper for sig sjålva. Bockerna och katalo-
gen i samtryck år på 170 sidor och vål våid sitt pris. Bara
drinkboken har fler drinkrecept ån drinkbocker for 200-300
kronor har tillsammans.
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LAGAR

FRIHET OCH DEMOKRATI

Så långe man får lov att låsa denna bok fritt så existerar fort-
farande tryckfriheten i sverige. så rånge man får låsa och
skriva vad man vill så fungerar demokratin i Sverige. Censur
år diktaturens redskap
samtidigt påpekas återigen att vad som beskrives i denna bok
inte år någon uppmaning tilt låsaren och att det år olagtigt att
utfora i praktiken.

TRYCKFRI HET

1 §. I overensståmmande med de i regeringsformen faststål!-
da grunderna for allmån tryckfrihet och till såkerståltande av
ett fritt meningsutbyte och allsidig upplysning skall det stå
va!'svensk medborgare fritt, att med iakttagande av de
beståmmelser som åro i denna forordning meddelade till
skydd for enskild rått och allmån såkerhet, i tryckt skrift
sina tankar och åsikter, offentliggora alrmånna handtingar
samt meddela uppgifter och underråttelser i vad åmne som
helst.
Det skall ock stå envar fritt att, i alla de fall då ej annat år i
denna forordning foreskrivet, for offentriggorande i tryckt
skrift till dess forfattare eller utgivare elter, om for skriften
finnes sårskild redaktion, tilt denna meddela uppgifter och
underråttelser i vad åmne som helst.

2 _§. Någon tryckningen foregående granskning av skrift eller
något forbud mot tryckning dårav må ej forekomma.
Ej heller vare tillåtet for myndighet eller annat allmånt organ
att på grund av skrifts innehåll, genom åtgård som icke ågår
stod i denna forordning hindra tryckning eller utgivandeåv
skriften eller dess spridning bland allmånheten.
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DET AR Tt LLÅTET ATT KOPA HEMBRANT FOR EGET
BRUK

Lag 26 maj 1961 om forsåljning av teknisk sprit och alkohol-
haltigt preparat (nr 181 ).

14 § (sista delen) Den till vilken teknisk sprit eller alkohol-
haltigt preparat (hembrånt) avyttrats eller anskaffats for
personligt bruk skall dock vara fri från ansvar. Lag 1977 nr
294 (se vid 1 §).

Som synes år det alltså tillåtet att kopa hembrånt for eget
personligt bruk. Denna ganska nya lag år ingen låttnad utan
en skårpning får att komma åt hembrånnare som såljer sina
produkter åt andra. Går koparen fri år han mer samarbets-
villig når det gåller att uppge vem såljaren år.

LAG OM TI LLVERKNING AV DRYCKER M M
utfårdad d 12 maj 1977 (SFS nr 2921

DEFINITIONER

1 §. Med sprir forstås vara som innehåller alkohol i koncent-
ration av mer ån 1,8 viktprocent. Med tillverkning av sprit
forstås varje forfarande, varigenom alkohol i sådan koncent-
ration framstålles eller utvinnes. Vin eller maltdryck anses
dock ej som sprit. Ej heller utgor framstållning av sådan
dryck tillverkning av sprit.
Med alkohol avses i denna lag etylalkohol.

2 §. Med spritdryck forstås sprit som år avsedd att fortåras
som dryck.

TI LLVE R KN I NG

7 §. Sprit får ej tillverkas utan tillstånd

I §. Endast partihandelsbolaget får tillverka spritdrycker.
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DESTILLATIONSAPPARAT

18 §. Den som saknar tillstånd får ej hår i landet tillverka,
overlåta eller inneha eller til! landet infora apparat, som kan
anvåndas for tillverkning av sprit (destillationsapparat) eller
foremål som uppenbarligen år avsett att ingå i sådan apparat
(apparatdel).

STRAFF

27 §. Den som
1. olovligen tillverkar sprit,
2. bereder måsk i uppenbart syfte att olovligen tillverka

sprit eller
3. forslar, doljer eller forvarar sprit, som uppenbarligen år

olovligen tillverkad, eller måsk, som uppenbarligen år av-
sedd for olovlig tillverkning av sprit domes til! boter eller
fångelse i hogst ett år.

Ar brottet grovt, domes till fångelse i hogst två år.
Vid bedomande om brottet år grovt skall sårskilt beaktas, om
sprittillverkningen eller måskberedningen har skett i storre
omfattning eller i syfte att sålja varan.

FORVERKANDE OCH BESLAG

35 §. Sprit, vin, starkol och ol samt måsk som har varit fo-
remål for brott enligt denna lag eller vårdet dårav samt utbyte
av sådant brott skall jåmte redskap som har anvånts vid till-
verkningen, rååmnen som uppenbarligen har varit avsedda for
tillverkningen och beredningen samt kår! och emballage, i vi!-
ket varorna har forvarats, forklaras forverkade. Likaså skall
forråd av renings- och filtreringsmedel vilka uppenbarligen av-
setts for rening eller filtrering av olovligen tillverkad sprit for-
klaras forverkat.
Destillationsapparat eller apparatdel som varit foremål for
brott enligt denna lag eller vårdet av sådan apparat eller appa-
ratdel skall forklaras forverkad. Detsamma gåller åven utbyte
av brott som har sagts nu.
Begår någon brott som avses i 19 § skall hos honom
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befintliga forråd av aktiverat kol och annat renings- eller filt-
reringsmedel forklaras forverkade.
Forordnande om forverkande skall ej meddelas om det år
uppenbart obilligt.

STRAF FSKATT

37 §. Den som olovligen har tillverkat sprit skall domas att
betala straffskatt med sjuttiofem kronor per liter, dock minst
trehundra kronor.
Den som olovligen har tillverkat vin skall domas att betala
straffskatt med tjugofem kronor per liter, dock minst ett-
hundra kronor.
Den som olovligen har tillverkat starkol eller ol skall domas
att betala straffskatt med fem kronor per !iter, dock minst
etthundra kronor.
Beslut om straffskatt skal! ej meddelas om det år uppenbart
obilligt.
Denna lag tråder i kraft d. 1 jan. 1978 då lagen (1961 :180)
om tillverkning av sprit och vin samt lagen (1960:253) om
tillverkning och beskattning av malt- och låskedrycker skall
upphora att gålla.

Lag 12 maj 1977 om hande! med drycker (nr 293)

LANGNING _ FORSALJNING

3 §. Det år forbjudet att forsålja alkoholdrycker om rått
dårtill ej foreligger enligt denna lag.

25 §. Detaljhandel med spritdrycker, vin och starkol får be-
drivas endast av detaljhandelsbolaget.

72 §. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1. såljer alkoholdrycker utan tillstånd eller om tillstånd ej
behovs, utan rått enligt denna lag,
2. serverar spritdrycker, vin eller starkol som har anskaffats
på annat sått ån som sågs i 49 §, domes tor olovlig forsåljning
av alkoholdrycker till boter eller fångelse i hogst ett år.



Ar brottet grovt, domes till fångelse i hogst.t .. år. vid be-

domande av om brottet år grovt skall sårskilt beaktas om for-
,atiningrn har utgjort led i ån verksamhet som bedrivits yrkes-

måssigt eller i storre omfattning'



Observera att innehållet i denna bok år olagligt att utfora
i praktiken. Men hembrånning år samtalsåmnet for dagen
och kunskaper år en lått borda.

f

DETTA AR EN BOK OM HEMBRÅNNING SCI/I
BERATTAR ALLT. AVEN DE SOM AR INSATTAJ
AMNET HAR SAKERT MYCKET ATT LÅRA AV
DENNA BOK, SPECIELLT VAD GALLER RENING
OCH ESSENSER. MENINGEN MED DENNA BOK
AR ATT GE EN EXAKT INFORMATION OM HUR
HEMBRANNING GÅR TILL


