
Instruktion för hembryggning



Så här 
förbreder 
du 3 liter 
kombucha
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1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

8. 9. 10.

Koka upp ca. 1 liter vatten 
i kastrullen och stäng 
av plattan.

Tillsätt teet i bryggpåsen 
och låt dra i 20 min.

Avlägsna tepåsarna och tillsätt socker. 
Rör om för att lösa upp sockret i vattnet.

Tillsätt ca 1,7 liter kallt 
vatten i glasburken.

Häll det söta teet i glasburken.
Se till att temperaturen har sjunkit 
till under 30 grader celcius.

När du är nöjd med smaken på din kombucha 
kan du ta bort scobyn och spara 3 dl kombucha 
för din nästa sats. Resten av din kombucha kan 
du hälla upp på flaskor och krydda för den 
andra fermenteringen. Kombuchan kan också 
njutas som sådan utan smaksättning.

Låt brygga i 7-14 dagar. Smaka försiktigt på din 
kombucha med jämna mellanrum till exempel 
med hjäp av ett sugrör du stoppar under scobyn. 
Fermentationstiden beror på rumstemperaturen, 
luftcirkulationen och scobyn. En längre jäsningstid 
gör att smaken blir ättikslik medan kortare 
jäsningstid ger en sötare smak.

Ställ burken på ett varmt och mörkt 
ställe. En lagom temperatur är 
22-29 grader - för kall temperatur 
saktar ner och för varm temperatur 
skyndar upp fermenteringen.

Täck din glasburk med en tunn tygduk 
eller hushållspapper. Fäst duken med 
tråd så att de vidriga bananflugorna inte 
kommer åt din kombucha.

Tillsätt scobyn och startvätskan på ca 3 dl du hittar 
i påsen i glasburken. Startvätskan är kombucha som har 
fermenterats en längre tid för att sänka pH-värdet och 
skydda vätskan från skadliga bakterier samt sätta igång 
jäsningen. En bra tumregel är att använda 10 % starter 
per kombuchasats.

OBS: Om scobyn har förvarats i kylen ska den 
ligga i rumstemperatur under ett par dagar innan du 
börjar bryggningen. Så försäkrar du att bakterierna 
och jästen har tillräckligt med tid att aktiveras.



Lägg valfria kryddor i flaskan och stäng den ordentligt. 
Hackad frukt, ingefära och örter är de vanligaste 
kryddorna, men du kan använda nästan vilka kryddor 
som helst. Kom ihåg att kryddor med mycket socker 
väcker jästen till liv igen och ökar kolsyrehalten samt 
ändrar smaken på kombuchan.

Häll kombuchan i en flaska eller behållare med 
lock. Till exempel trycksäkra glasflaskor från IKEA 
och andra butiker lämpar sig utmärkt för detta 
ändamål.

Öppna korken en gång om dagen för att släppa ut 
trycket.OBS!  Flaskan kan spricka och / eller locket kan 
skadas om trycket inte släpps ut. Ett bra ställe att 
släppa ut trycket är på en diskbänk så att skummet 
inte blöter ner golvet.

1–7 dagar brukar vara en lagom tid för den andra 
fermenteringen. När du tycker att smaken och 
kolsyrenivån blivit rätt, kan du ställa flaskan i 
kylskåpet och njuta av den härliga kombuchan 
tillsmmans med dina vänner.

Det finns olika sätt att tillbereda kombucha både när 
det gäller ingrediensernas kvantitet och kvalitet. Med 
dessa instruktioner kommer du säkert att lyckas men 
inget hindrar dig från att testa nya grejer om du 
känner för det :)
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Tillverkare: The Good Guys 
Vaittintie 9, 33960 Pirkkala, Finland
hello@thegoodguys.fi, www.thegoodguys.life

TILLBEHÖR FÖR HEMBRYGGNING
Du hittar scobyn, tillbehör och teblandingar för 
att brygga kombucha på The Good Guys webbutik

www.thegoodguys.life

DELA BILDER PÅ DINA KOMBUCHA PÅ INSTAGRAM
Har du gjort en helskön nässlekombucha eller den bästa 
ingefärakombuchan på det norra halvklotet? Dela stämningar och 
bilder på dina egna kombucha på Instagram #minkombucha och tagga 

@thegoodguys_kombucha. Vi publicerar taggade 
bilder på The Good Guys Kombucha-IG. 

KOMBUCHACOMMUNITY PÅ FACEBOOK
Har du frågor eller behöver du hjälp?
Dela med dig bra knep och recept! 
Gå med i vår grupp:  
Kombucha Community by The Good Guysn

INSTRUKTIONER:

Smaksättning 
eller den andra 
fermenteringen

Instruktioner för att brygga kombucha hittar 
du även på The Good Guys kombuchainstitut

WWW.THEGOODGUYS.LIFE/PAGES/KOMBUCHAOPISTO


