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KORREKT BEHANDLING AF FLASKER OG ØL
1. Flasken skal skylles GRUNDIGT med flere hold koldt vand umiddelbart efter den er tømt.  

Efter den er tømt for vand, skal den skal stå på hovedet eller på skrå  så vandet kan løbe ud. Stil 
den evt i en rengjort spand med et rent viskestykke i bunden så den ikke vælter og smadres. 

2. Når den er dryppet godt af, vendes den og tørres af udvendig med et rent viskestykke. Stil den i 
et skab indtil den skal genfyldes. Den må IKKE stå med lukket prop, bare lad proppen sidde løst 
på uden at spænde bøjlen ned. 

3. På dagen hvor flasken skal indleveres til genfyldning skylles den igen med vand der rystes godt 
rundt i flasken og hældes ud. Brug ikke rengøringsmidler. Når flasken er skyllet, kan den evt. 
skoldes med kogende vand. Pas på ikke at pjaske vandet på flasken lige på een gang, så risike-
rer du at den springer. Flasken rystes med det varme vand i, uden at proppen spændes helt fast 
(der bliver et stort overtryk i flasken når du ryster den, det skal kunne slippe ud) Pas på ikke at 
skolde dig selv, brug et viskestykke til at vikle omkring flasken og holde over proppen. Hæld det 
varme vand ud. 
 
Lad flasken stå og køle af, uden proppen er spændt. Når den er afkølet, kan du spænde  
proppen ved at trykke bøjlen ned, så er den klar til genfyldning. 

4. Jo bedre flasken er rengjort, jo længere kan øllet holde sig. 

5. Husk at øl ALTID skal være på køl. Efterlad ikke en halvfyldt flaske i flere timer på frokostbordet. 
DRIK DET, eller sæt det i køleskab så snart du er færdig med at skænke op. 

6. Undgå at ryste flasken unødigt lige inden du skænker. Du risikerer at det sprøjter ud over hele 
bordet. Pas især på når flasken er helt fyldt. 

7. Når du åbner en fyldt flaske, så lind laaaangsomt på proppen så overtrykket kan slippe langsomt 
ud af flasken. Nogle øltyper VIL skumme når du åbner en fyldt flaske, især hvedeøl vil gerne ud 
af flasken. 

8. Hold glasset i en vinkel på ca 45 grader når du skænker op. 

9. Sæt proppen på og spænd den så snart du har skænket. 

10. Forsøg at få drukket hele flaskens indhold når du har haft den åbnet første gang. Det bliver en 
bedre fest, og du kan jo altid købe noget mere øl når flasken er tom.

Hvis du følger ovenstående råd kan det ikke gå helt galt, og du vil få en god oplevelse af dit øl. Husk 
at øllet kan være uklart, idet det ikke er filtreret.

God fornøjelse.
Erik Balle
Brygger


