Art. 057.009.50

The Brew Bag - 50 l

https://www.brouwland.com/nl/qr/057.009.50

The Brew Bag is een brouwzak; een handige, geweven filter om op een
voordelige manier volgens de ‘Brew in a Bag-methode’ thuis te beginnen met
graanbrouwen. Wat deze methode uniek maakt, is dat je met 1 ketel in plaats van
met 2 ketels en een filterbodem brouwt. Dit bespaart je tijd, ruimte en geld.
Met deze brouwzak en een enkele brouwketel heb je alle apparatuur in huis om
een bier uit mout te brouwen. Te gebruiken met onze Brewferm® moutpakketten.

makkelijk te reinigen: met de hand wassen met warm water en
afwasmiddel. Driemaal spoelen met schoon water en ophangen om te
laten drogen; af en toe wassen.
sterke, herbruikbare brouwzak die je keer op keer kunt gebruiken (geen
wegwerpzak)
de brouwzak is voorzien van sterke riemen uit polypropyleen, waardoor je
de zak gemakkelijk met een haak of katrol uit de brouwketel kunt tillen
kan worden gebruikt als hopzak
de naden bevinden zich aan de buitenkant van de brouwzak, waardoor er
geen deeltjes in de zak achterblijven
100% polyester
afmetingen: diameter x hoogte = 40 x 47 cm
beschikbaar in 4 versies: passend voor onze Brewferm® brouwketels van
25, 27, 35, 50 liter
Let op: van zodra de met mout gevulde Brew Bag de bodem van de brouwketel
raakt, mag je de temperatuur niet meer verhogen door directe verwarming.
Hierdoor kan de Brew Bag aanbranden of smelten.
Bijkomende tips:

1. Door het mout fijner te schroten, vergroot je het contactoppervlak en
versnel je de enzymatische werking, waardoor je het rendement van de
Brew Bag maximaliseert.
2. Spoelen (spargen) is niet meer nodig als je brouwt volgens de ‘Brew in a
Bag-methode’.
Klik hier voor meer informatie over The Brew Bag.
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Gewicht

0.25 kg

Lengte

23.1 cm

Hoogte

4 cm

Breedte

30.4 cm
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