
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. Tisztítsa és fertőtlenítse az erjesztőedényt, a fedelet és a keverőlapátot a Mangrove Jack's Sanitiser 
tisztítószerrel és fertőtlenítővel.  

2. Vegye ki a tasakokat a tasak "száraz" rekeszéből, és egyenlőre tegye félre. Öntse a "nedves" rekesz 
tartalmát a fertőtlenített erjesztőedénybe. 

3. Adjon 3 liter forró vizet az erjesztőbe. Adjunk hozzá 1 kg dextrózcukrot vagy közönséges fehér 
kristálycukrot, és keverje, amíg teljesen fel nem oldódik. 

4. Töltse fel 20 l hideg csapvízzel, és jól keverje meg. Ellenőrizze, hogy a folyadék hőmérséklete 18-24 °C 
között legyen. Ha nem, akkor állítsa az erjesztőedényt egy fürdőbe, jeges vízbe, hogy lehűljön. Adja 
hozzá az almabor élesztőt és az almabor édesítőszert tartalmazó tasakot, és keverje össze.  
MEGJEGYZÉS: adjon hozzá minden egyéb, esetleg mellékelt száraz adalékanyagot is. 
(pl.tölgyfaforgács,virágok,stb.) Kivéve a száraz komlót.  

 
 

5. Szereljen fel egy kotyogót az erjesztőedény fedelére, majd rögzítse a fedelet, ügyelve arra, hogy a tömítés 
légmentesen zárjon. Töltse meg félig a kotyogó "U"-ját kihűlt forralt vízzel vagy fertőtlenítőszeres oldattal, 
hogy megvédje a főzetet az erjedés alatt. 

 

6. Hagyja erjedni 4 napig (száraz komlót tartalmazó tasakok esetében) és 6 napig (száraz komlót nem 
tartalmazó tasakok esetében) 18-24 °C közötti állandó hőmérsékleten. 

MEGJEGYZÉS: A hűvösebb hőmérséklet néhány nappal meghosszabbítja az erjedési időt. 12°C  
alatt az erjedés teljesen leáll. Használjon melegítőpárnát, hogy elkerülje a szélsőségesen hideg 
hőmérsékletet. Az ajánlott hőmérséklet feletti erjesztés csökkenti az almabor minőségét. 
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INSTRUCTIONS 

www.imake.hu 

V á l a s s z a k i  a z  Ö nn e k  m e g f e l e l ő t ! 

Dry/Száraz – Ne tegyen bele édesítőszert.   

Off Dry/Fél száraz – Adja hozzá az édesítőszer tasak felét. 

Sweet/ Édes – Adja hozzá az édesítőszer tasak teljes tartalmát. 

FONTOS - KÉRJÜK, OLVASSA EL: 
NE dobja ki a tasakot, mielőtt elolvassa ezeket az utasításokat, mivel a tasak a főzés sikeres befejezéséhez szükséges 
információkat tartalmazza. Azt is javasoljuk, hogy jegyezze fel a készlet tételszámát, amely a tasak hátoldalán 
található, arra az esetre, ha kapcsolatba kell lépnie velünk ezzel kapcsolatban. 
 



 

 

7. Ha van száraz komló: 4 nap elteltével ellenőrizze a fajsúlyt (SG) egy hidrométer segítségével. Ha az SG 
1,015 vagy az alatt van, adja hozzá a komló pellet tasakot, de ne keverje meg (a komló meg fog törni és 
természetes módon eloszlanak). Ha az SG magasabb, mint 1,015, 1-2 nap múlva ellenőrizze újra. Addig 
ne adjuk hozzá a komló pelletet, amíg az SG nem lesz 1,015 vagy az alatt. Miután a komlót hozzáadtuk, 
helyezze vissza a fedelet, és hagyja tovább erjedni. 
 

MEGJEGYZÉS: A száraz komlózás apró komlórészecskéket eredményezhet a kész almaborban. 
Elkerülheti a komlórészecskéket, ha a száraz komlózáshoz komlózacskót használ. Ez azonban azt 
eredményezheti, hogy kevesebb komlóíz és aroma lesz a kész almaborban. 

Hagyja erjedni további 2 napig, vagy amíg a kotyogó abba nem hagyja a buborékosodást. Ellenőrizze a 
SG-t ismét a hidrométer segítségével.  

Ha nincs száraz komló: 6 nap elteltével, vagy amikor a kotyogó már nem buborékol, ellenőrizze az SG-t 
egy hidrométer segítségével.  

Fontos figyelmeztetés: ne palackozzuk, amíg az erjedés be nem fejeződött. Csak úgy lehetünk teljesen 
biztosak abban, hogy az erjedés befejeződött, ha 48 órán keresztül ugyanazt az sg értéket látjuk. 

8. Ha az erjedés befejeződött, adja az almabor gyümölcskoncentrátumot az erjesztőedénybe, és jól keverje 
össze egy fertőtlenített kanállal. Tegye vissza a fedelet és a légzárat, és hagyja állni 24 órán át, hogy az 
élesztő a palackozás előtt újra leülepedjen. 

9. Tisztítsa meg és fertőtlenítse a palackokat, a szifoncsövet vagy a palackozó szifont használat előtt.  

 

10. Töltse át az almabort a palackokba úgy, hogy 5 cm hely maradjon a palacban (a palack tetejétől 
mérve). Adjon hozzá cukrot a szénsavképződés érdekében.  

Ajánlott cukor adagolás: 0,5L üveg – 4g cukor 

11. Zárja le a palackokat, és tárolja meleg helyen 5 napig, majd helyezze át hűvös, sötét helyre további 7 
napig hogy kitisztuljon. 

 

Az almabor készen áll az ivásra, amint letisztult, de a lágyabb almabor érdekében hagyja valahol hűvös 
és sötét helyen további 2 hétig. Hűtve tálaljuk. 
 Ha tiszta almabort szeretne kapni, öntse át egy tálalóedénybe, kancsóba kitöltés előtt. Ha zavaros 
almabort szeretne, tálalás előtt óvatosan fordítsa fel a palackot. 

 

 
www.imake.hu        info@imake.hu 

 

Figyelmeztetés! 

Ne használjon olyan  üvegpalackot, amelyen a a legkisebb törés, repedés vagy hiba 
van. 

F o g y a s z t á s  é s  t á r o l á s :  

http://www.imake.hu/
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