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TAMMITYNNYRIN HUOLTO-OHJEET 

 

Tammitynnyrissä voi säilyttää viiniä, konjakkia, likööriä ja viskiä pitkäksi aikaa. Nesteiden 

säilyttämiseen tarkoitettu tynnyri ei koskaan saa kuivua. Varastoinnin yhteydessä suositellaan 

kattamaan uudet tynnyrit pakkausmuovilla.  

Tammitynnyrit on valmistettu talvitammesta ja tiivistetty rohtokalmojuuren lehdillä, jotka ovat 

kerätty oikeana ajankohtana sekä antavat juomalle erillisen maun ja aromin.  

Tynnyreissä säilytetyt juomat voivat „hengittää“ ja sen tuloksena aiheutuu alkoholiin kosketukseen 

joutumisen yhteydessä myönteinen vaikutus kokonaiseen prosessiin.  

Tynnyriä on käsiteltävä ennen käyttöönottoa! 

Tynnyri ei saa olla ennen käyttöönottoa tyhjänä, kaada neste tynnyriin vähintään 3 päivää ennen 

käyttöä.  

KUUMAKÄSITTELY: 

Kaada kuuma vesi (+70C) tynnyriin ja kosteuta tynnyriä ulkopuoleltakin kuumalla vedellä, älä sulje 

korkkia kokonaan vaan aseta se kevyesti kohdalleen. Kaada vesi ulos 24 tunnin päästä ja tynnyri on 

valmis käyttöön.  

Käytön ja pesun (kuumakäsittelyn) jälkeen pidä neste tynnyrissä ja käsittele tynnyriä ruokaöljyllä, 

mikä estää puun tahriintumisen (vedestä tai nesteistä aiheutuvat tahrat).   

HUOLTO JA KÄSITTELY ENNEN KÄYTTÖÄ: 

Tammitynnyrissä säilytetty viini / olut saavuttaa erinomaisen aromin. Huonosti huollettu tynnyri 

aiheuttaa ongelmia ja levittää tartuntoja. Huolto on tärkeä tehdä oikealla tavalla. Noudata seuraavia 

huoltoa koskevia ohjeita:  

Uuden tynnyrin käsittelyn tai desinfioinnin yhteydessä: täytä tynnyri 10g viinihappoliuoksella yhdelle 

litralle vedelle ja anna liota 4-5 päivää. Tyhjennä tynnyri, anna sen täydellisesti tyhjentyä ja desinfioi 

rikkinauhalla. Täytä heti viinillä (varovaisesti). Uusista tynnyreistä erottuu tanniinia ja siksi ei voi viinin 

kypsymisaika olla liian pitkä – tarkista säännöllisesti makua! 

Käytetyn tynnyrin käsittely: Puhdista huolellisesti kuivalla soodalla (1 kg soodaa 10 litralle kuumalle 

vedelle). Käytä mahdollisuuden mukaan harjaa sisäseinän puhdistukseen, huuhtele huolellisesti 

puhtaalla vedellä. Täytä tynnyri 10g viinihappoliuoksella yhdelle litralle vedelle ja anna liota 2-3 

päivää. Tyhjennä tynnyri ja anna veden valua täydellisesti ulos, sen jälkeen desinfioi rikkinauhaa 

polttamalla (1/4 nauhaa 100 litralle). Tyhjän tynnyrin varastointi: tynnyri ei ole tarkoitettu tyhjänä 

varastointiin! Jos se on kuitenkin tarpeellista, älä koskaan jätä tynnyriin viinin jäämiä! Huuhtele  

käytön jälkeen aina puhtaalla vedellä. Anna valua yhden päivän ja polta rikkinauhaa (1/4 nauhaa 100 

litralle). Sulje tynnyri silikonikorkilla ja varastoi kosteassa ja kylmässä paikassa (70% kosteutta, 

lämpötila 12 -17 ° C). Polta rikkinauhaa joka kolmen kuukauden päästä. 
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