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Reinigingshandleiding
Glazenspoelmiddel 250ml
Reinigingssoda 250gr
Spoelborstel
Half-linnen glazendoek 70x70
Bierglas “Zytholoog”

BIER

GLAS

REINIGINGSHANDLEIDING
Het Schoon Bierglas Pakket is een initiatief van Leroy Brown Brewery.
De lekkerste bieren voor in je perfect schone bierglazen bestel je op:
www.leroybrownbrewery.com

Reinig thuis op professionele wijze je bierglas en
schenk bier met een perfecte schuimkraag!

PERIODIEKE REINIGING

REGULIER SPOELEN

TIPS

Om je bierglas te ontdoen van alle vet en vuil is het van belang om
periodiek te reinigen in een soda oplossing. Bij regelmatig gebruik van
de glazen is één maal in de maand aan te raden. Ook bij erg vette
glazen bv. na een barbecue, kan je deze methode gebruiken om het
glas weer perfect vetvrij te krijgen.

Spoel je bierglazen op deze wijze na de periodieke reiniging en na elk
gebruik voor een perfect bierschoon resultaat!

Gebruik bierglazen alleen voor bier en nooit voor andere
dranken.

1. Maak het aanrecht en de wasbak grondig schoon met warm water
en allesreiniger.

Reinig bierglazen nooit in een afwasmachine!

1. Maak het aanrecht en de wasbak grondig schoon met warm water
en allesreiniger. Droog het aanrecht goed af. Plaats evt. een
afdruiprek.

2. Vul de wasbak tot de overloop met lauw water. Voeg enkele
druppels spoelmiddel toe. Één druppel per 2 liter water is voldoende.
Voeg vooral niet te veel spoelmiddel toe.

2. Vul de wasbak tot de overloop met water en los daar per 10 liter
water, 1 eetlepel (10 gr) soda in op.

3. Leg op de plek waar je straks de gespoelde glazen gaat neerzetten
een droge en schone theedoek of een schoon afdruiprek.

3. Plaats de spoelborstel in de wasbak. Spoel het glaswerk op de
middelste borstel met draaiende en op- en neergaande bewegingen.

4. Plaats de spoelborstel in de wasbak. Spoel het glaswerk op de
middelste borstel met draaiende en op- en neergaande bewegingen.

4. Laat het glas goed uitlekken en plaats het op zijn kop op het
aanrecht of het afdruiprek.

5. Laat het glas goed uitlekken en plaats het op zijn kop op de
theedoek of het afdruiprek.

5. Laat de wasbak leeglopen. Reinig de wasbak, het aanrecht, het
afdruiprek en de spoelborstel met sop van warm water en allesreiniger. Zorg dat er geen soda resten achterblijven!

6. Als al het water uit het glas gelekt is zet je het glas rechtop. Laat
het glas drogen aan de lucht.

6. Je moet nu verder gaan met het regulier spoelen van de glazen.
Zorg dat je alle soda resten van het glas spoelt!

7. Poleer de glazen als deze droog zijn om strepen en kalkresten te
verwijderen met de glazendoek. Poleren is het glanzend opwrijven van
de glazen met een schone, stof en pluisvrije droogdoek.

Voeg het spoelmiddel pas toe als de wasbak vol is om overmatige
schuimvorming te voorkomen.
Als je wasbak niet zo diep is kan je de spoelborstel ook aan de
zijwand bevestigen óf een schone emmer gebruiken.
Los de soda op in een klein beetje heet water en voeg daarna
koud/warm water toe.
Gebruik niet meer schoonmaakproduct dan aangegeven.
Laat de spoelborstel goed drogen voor je hem opbergt.
Was de glazendoek voor het eerste gebruik. Bij voorkeur met een
klein beetje on-geparfumeerd wasmiddel. Gebruik daarbij nooit
wasverzachter! Ook drogen in de wasdroger is af te raden i.v.m.
stof en pluizen.

Bekijk op WWW.SCHOONBIERGLAS.NL de
instructievideo’s voor de complete uitleg en extra tips!

