A SZÁRÍTOTT FAJÉLESZTŐ MINŐSÉGE ÉS A BORMINŐSÉG
KÖZVETLEN OK-OKOZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK
GYAKORLATI INFORMÁCIÓK
Fenti címmel megírt cikkünk az okból született meg, hogy tisztázza azt az alapkérdést: a szárított borászati
fajélesztő önmagában nem minőségi kategória. A szárított fajélesztő megnevezés nem jelent minőségi
azonosságot gyártó és gyártó termékei között. Mi áll ezen dolgok hátterében? Ez a cikk alapvetően erről, a
borélesztő gyártásról és a szárított fajélesztők felhasználásáról szól.
1. Élesztőszelekció
Requinyi Géza és Soós István úttörő munkát végeztek a hazai borvidékeken élesztőszelekció témájában.
Neves borvidékeinkről szelektáltak fajélesztőket (Badacsony, Eger, Ménes, Tokaj stb.).
A nagy élesztőgyártó cégek folyamatosan szelektálnak újabb és újabb élesztőtörzseket.
A kiváló minőségű szelektált élesztőtörzsek nagy értéket jelentenek. Az élesztőszelekciót ma igen kifinomult
technikák alkalmazásával végzik (pl. DNS-fingerprint azonosítás), de a szelekció alapvetően ma is a minél
jobb minőségű borok előállításának céljával történik. Az alacsony illósavtermelés, kén-hidrogén képzés,
szulfittermelés az élesztőszelekciónál alapkritériumok. Speciális aromavilág, vörösboroknál a színanyagokat
és a tanninokat befolyásoló hatás fontos tényezők a szelekciónál. A szárított fajélesztő gyártáshoz az
élesztőnek minden kritériumon túl bírnia kell a szárítás technológiai lépését. Sok élesztő a hosszú szelekciós
munka után itt „bukik el”.
Fentiek miatt fordul elő sok esetben, hogy egyes cégek egyszerűen ellopnak fajélesztőket, és lemásolnak
termékeket. Úgynevezett kópiákat készítenek. Ez azonban a szárított fajélesztők gyártása című részben
említettek okán abszolút nem garancia a megfelelő minőséget elérő élesztőtermékre!
2. Az első fajélesztő starterek: a vattára felitatott kultúrák, folyékony élesztők
A hőskorban a fajélesztőket a törzstenyészetből vattára felitatva, vagy folyékony állapotban steril mustban
felszaporítva juttatták el a borászati üzemekhez, majd itt több lépcsőben való felszaporítás után alkalmazták.
Itt tulajdonképpen azt lehetett biztosítani, hogy nagy tömegű élesztővel tudták oltani a mustokat. Hogy ez az
élesztő milyen életképességű, milyen tisztaságú volt, és hogy néhány nap, hét elmúltával még mindig
ugyanaz az élesztő volt-e domináns az anyaélesztő tankban az ebben az esetben nem számított, mert ez a
technológia erre nem biztosíték.
3. Szárított fajélesztők megjelenése
A modern borászati technológia számára az UVAFERM által 1978-79-ben bemutatott első szárított
fajélesztő nagy előrelépést jelentett a jó és megbízható erjedés biztosításában. Különösen
Franciaországban, Németországban és Svájcban az UVAFERM CM élesztőtörzse (Saccharomyces
cerevisiae, a törzsneve "Montrachet") igen gyorsan slágerélesztő lett (az UVAFERM céget a 80-as években
megvásárolta a kanadai Lallemand, azóta a Lallemand az UVAFERM-et, mint saját márkát működteti).
Ezek után a borászatban gyorsan teret hódított a szárított fajélesztők alkalmazása. Magyarországon ez a
térhódítás jó 10 éves fáziskéséssel indult be.
Ma már egyértelműen kijelenthető, hogy megbízhatóan (az erjedési kockázat minimálásával), jó és kiváló
minőségű borokat alapvetően csak jó minőségű szárított fajélesztő starterek alkalmazásával lehet készíteni.
Mára Magyarországon is rutintechnológiává vált a szárított fajélesztőkkel indított irányított erjesztés.
4. Borászati szárított fajélesztők gyártása a teljesség igénye nélkül
A szárított borászati fajélesztő a szárított fajélesztők között egy kiemelt minőségi kategóriát jelent.
Egy egyszerű pékélesztő gyártásra szakosodott élesztőgyár, ahol az előállított élesztő olcsósága és
frissessége az elsődleges cél, nem tud magas minőségi kritériumoknak megfelelő borászati vagy még
magasabb kritériumok mellett készülő probiotikum élesztőtermékeket előállítani. Nem tud, mert nem tud
megfelelő mikrobiológiai tisztaságot biztosítani (limitált vadélesztő és baktérium csíraszám). Nem tud az
élesztőtörzsnek megfelelő kifinomult élesztőszaporítási feltételeket biztosítani, ennek következtében kisebb
aktivitású és vitalitású lesz a késztermék (gyengébb dominanciaképesség, kisebb erjesztési aktivitás).
Abszolút nem mindegy, hogy az élesztő az élesztőgyári szaporítás során mennyi tartaléktápanyagot
(trechalóz), mennyi szterolt és telítetlen zsírsavat tud felhalmozni a „testében”, mert ezek az anyagok
meghatározzák az élesztő szaporodóképességét, és a sarjadzással képződő leánysejtek
szaporodóképességét és membránjának állapotát. Az élesztő sejtről sejtre képes továbbadni az egészséges
membránok kulcsvegyületeit a szterolokat és telítetlen zsírsavakat, melyek a membránok fluiditásának,
folyékonyságának, tehát a sejtanyagcsere hatékonyságának, az alkohol- és pH-toleranciának az
alapvegyületei. Ezeket a vegyületeket csak levegő jelenlétében képes szintetizálni az élesztő, tehát vagy
hozza magával, vagy az erjedés elején, oxigén jelenlétében képes előállítani. Később az erjedés folyamán
az erjesztő tartályokban már csak szterol és telítetlen zsírsav tartalmú élesztőtápanyagokból tudja felvenni
az oxigénmentes körülmények miatt!
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Egy szimpla élesztőgyári technológia nem képes a kíméletes élesztőtörzs-függő cizellált szárításra. Minden
élesztőtörzsnek optimális szárítási eljárásra van szüksége ahhoz, hogy a lehető legvitálisabban és a
legnagyobb aktivitással élje túl a szárítási eljárást.
Az élesztőtörzsre optimált paraméterekkel működő szárítási technológia, amely ma már fluid ágyas szárítást
jelent (nem dobszárítós szárítást) azt eredményezi, hogy az élesztő membránja a szárítás során minimálisan
károsodik (kevesebb lesz rajta a lyuk), minek következtében a rehidratációnál gyorsabban és jobban
regenerálódik a sejtmembrán, nagyobb lesz az élesztő vitalitása, és alapvetően jobb végerjesztési
képességek és jobb alkoholtolerancia fogják jellemezni a szárított fajélesztőt.
Tehát egy borászati élesztő minőségre berendezkedett üzem gyárthat pékélesztőt, de egy pékélesztő
gyártásra berendezkedett üzem nem tud minőségi borélesztőt előállítani a fentiek miatt!
A Lallemand élesztőgyárai a borélesztő gyártásnál magasabb minőségi kategóriára berendezett üzemek,
ahol humán és állati probiotikumok gyártásának megfelelő gyógyszeripari minőségi szabványoknak és
kritériumoknak megfelelően történik a gyártás.
Ez a következő szárított élesztő minőségi paramétereket eredményezi:
Szárazanyag-tartalom
94-96 % között

Élősejtszám
1,7-2,8x10E10 TKE/gramm
szárított élesztő

Teljes baktériumszám
0-7x10E5
TKE/gramm
szárított élesztő

Vadélesztő szám
<1x10E3
TKE/gramm
szárított élesztő

Azaz 1 g Lallemand szárított fajélesztőben:
• 17-30 milliárd aktív TKE élő élesztő van
• max. 1000 TKE vadélesztő
• és 0-700000 TKE baktérium
TKE = Telepképző Egység
Azaz legrosszabb esetben kb. minden 20 millió élesztősejtre jut maximum 1 db vadélesztő, és legrosszabb
esetben maximum minden 30000 élesztőre jut 1 db baktérium.
Az 1. ábrán a korszerű élesztőgyártás alaposan leegyszerűsített folyamatábráját láthatjuk.
1. Ábra: a korszerű szárított élesztő gyártás folyamatábrája
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Ez az ábra néhány alapvető különbséget mindenképpen magában rejt egy korszerűtlen, régi vagy
nem megfelelő technológiával működő élesztőgyári technológiához képest:
1. Sokszor az egysejt tenyészetnél eldől az egész gyári sarzs minősége. Ezért a Lallemand minden
esetben a központi törzsgyűjteményéből küldi a megfelelően ellenőrzött indító tenyészetet minden
gyártási tétel laborszintű szaporítási lépcsőjének indításához!
2. A korszerűtlen technológiákban a többlépcsős labor méretű felszaporítási lépéseket többlépcsős üzemi
léptékű szaporítás követi (2-3 lépcső). A korszerű technológiával felszerelt élesztőgyár a labortól
megkapott élesztőtenyészettel közvetlenül a főfermentort oltja be, és ez által tudja biztosítani az egyéb
mikroorganizmusok fejlődésének teljes visszaszorítását. Így több lépéses befertőződési lehetőség
marad ki! Ez természetesen igen kifinomult vezérlésű (keverés, levegőellátás, pH-szabályozás, cukorés tápanyag-utánpótlás, hőmérsékletszabályozás, alkoholelvétel stb.) drága üzemi fermentorokat
igényel!
3. YSEOTM eljárás: Yeast Security & Sensory Optimization = Élesztő Biztonsági és
Érzékszervi (minőség) Optimálási eljárás. Amitől a legjobb élesztők még jobbak lesznek. Új a
Lallemand által szabadalmaztatott a szaporítást és kondicionálást optimáló és az adott élesztőtörzshöz
igazító élesztőgyártási eljárás, ami javítja az élesztőmembrán struktúráját, a vitalitást és a
tartaléktápanyag bázist, így stressz feltételek mellett is jó erjedést biztosít. Az élesztő induló lappangó
szaporodási fázisát jelentősen csökkenti, a végerjedési erjedéslefutást alapvetően gyorsítja!
Biztonságossá teszi a végerjedést, aminek nagyon magas cukortartalmú mustok és cefrék szárazra
erjesztési kívánalma esetén alapvető a fontossága!
4. A szárítás nem dob, hanem fluid ágyas szárítás a korszerű üzemekben, amivel sokkal egyenletesebb és
kíméletesebb vízelvételt lehet biztosítani.
5. Az ábra nem tartalmazza a minden késztermék sarzs időről-időre (nemcsak gyártás után, hanem a
hosszabb idejű raktári tárolás esetén is) elvégzett mikrobiológiai és aktivitási minőségi kontrollját, ami a
megbízható termékminőség szempontjából perdöntő. Ez határozza meg, hogy egy termék sarzs, amit a
sarzsszám (batch number) jelöl, kikerülhet-e kereskedelmi forgalomba vagy sem.
Az Uvaferm/Lallemand minden élesztőterméke mellé mellékeli ezeket az említett analízis certifikátokat,
amelyet a forgalmazótól is megkérhetnek.
5. Gyenge minőségű szárított fajélesztők által közvetlenül vagy közvetve okozott erjedési problémák,
borhibák, borbetegségek
A szárított fajélesztő starter feladata az erjedés mielőbbi beindítása és a kiválasztott kedvező tulajdonságú
élesztőtörzs mielőbbi dominanciájának kialakítása.
Ha a szárított fajélesztő élő sejtszáma nem elég nagy, pl. 2 x 1010 TKE/g helyett csak 1 x 1010 TKE/g, akkor
ugyanolyan mondjuk 20 g/hl fajélesztő adagolás helyett azonnal 4 millió/ml helyett csak 2 millió/ml a beoltási
csíraszám. Ez a dominancia kialakításánál alapvető fontosságú!
Ha az élesztő membránja nem elég ép, akkor a rehidratáció során nem regenerálódik olyan gyorsan a
membrán, és gyengébb erjesztő-képességű élesztők látnak hozzá az erjesztéshez, melyek
szaporodóképessége sem olyan jó. Nem nyomják el elég hatékonyan a spontán flórát, és annak
nemkívánatos mikroorganizmusai jobban teret nyernek, több illósavat, a gyümölcs- és fajtajelleget takaró
nemkívánatos aromaanyagot termelnek.
Ha a szárított fajélesztő tejsavbaktériumos vagy vadélesztős és nem Saccharomyces cerevisiae élesztős
terheltsége, szennyezettsége a gyártási eljárás és az élesztőgyár gyenge mikrobiológiai paraméterei miatt
nagy, akkor a szárított fajélesztővel starteresen is megvalósítható például a káros Pediococcus-os és
Lactobacillus-os beoltás.
Az utóbbi időben kistasakos fajélesztőként divat volt mindenféle élesztők kiszerelése (pl. szárított pékélesztő
vagy lejárt szavatossági idejű gyenge aktivitású élesztő is). Ehhez kapcsolódó mikrovinifikációs
kísérleteinkben találkoztunk a tejsavas karaktert starteres úton megvalósító fajélesztővel, amelynek minden
párhuzamos erjesztési tétele ugyanazt L- és D-tejsavas borhibát hordozta. A maradék cukor gondok, és az
alacsonyabb erjedési hőmérsékleten való elakadás a kistasakos élesztők piacán hétköznapi jelenségek a
fentiekben említettek miatt.
Az élesztő tejsavbaktériumos szennyezése, magasabb pH-n különösen, hozzájárulhat vagy okozhatja az
egéríz kialakulását is.
6. Szárított fajélesztő kópiák
Név nélkül, vannak szárított fajélesztő gyártók, akik lemásolnak fajélesztő törzseket. Sokszor egyazon
törzsnévvel vagy számmal más márkanév alatt, a licenszdíjak megfizetése nélkül gyártanak és forgalmaznak
élesztő kópiákat, melyek erjesztési képessége, vitalitása, mikrobiológiai tisztasága alapvetően különbözik a
lemásolt terméktől. Ilyen másolt termékekkel kapcsolatban többször tapasztaltuk a gyengébb erjedési
aktivitást, és a maradék cukorral történő erjesztést. Ez egyszerűen magyarázható azzal, hogy a gyengébb
élesztőszaporítási és gyártási eszközrendszer, nem megfelelően cizellált élesztőszárítás, alacsonyabb szintű
gyári higiénia gyengébb tartalék-tápanyagtartalmú, a szárításnál jobban roncsolt membránszerkezetű, a
membránokban kevesebb szterolt tartalmazó, alacsonyabb aktivitású, élősejtszámú, és rosszabb
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alkoholtoleranciájú, mikroorganizmusokkal jobban szennyezett terméket eredményez. Ismerünk olyan
terméket, melynél az eredeti kultúrához képest maloalkoholikus élesztős almasavbontó aktivitás van
feltűntetve, ami nem az élesztőtörzs sajátja, hanem a szárított fajélesztő termék magasabb tejsavbaktériumszennyezettségének következménye.
7. Szárított fajélesztők előkészítése (rehidratáció és adaptáció) az UVAFERM élesztők receptúrája szerint
Az élesztő musthoz, cefréhez adása rehidratáció és adaptáció után.
Az optimális élesztőaktivitás eléréséhez a szárított élesztőt kb. 10 x-es mennyiségű (azaz 1 kg élesztő kb. 10
l vízben) 35-40°C (pontosan ez a tartomány, mert itt a legjobb az élesztősejtek vízfelvétele) hőmérsékletű
KLÓRMENTES ivóvízben folyamatos keverés közben "feloldjuk". Pontosan 15 perces állásidő után a
rehidratált élesztőt az erjesztendő tételhez adjuk. A pontos hőmérséklet-beállítás és a rehidratációs idő
precíz betartása alapvető fontosságú!
Ha a rehidratált élesztő és a beoltandó anyag hőmérséklete közötti különbség meghaladja a 10 °C-ot, akkor
egy- vagy két lépésben szoktatni, adaptálni kell a hideghez az élesztőt, azért, hogy az minimális hidegsokkot
se kapjon, mert minden sokkoló hatás befolyással van legalább az érzékszervi minőségre.
Az akklimatizáció után a fajélesztőt jól keverjük el a beoltandó tétellel.
Megállt erjedés esetén történő újraoltásnál, vagy pezsgőerjesztésnél az élesztő speciális eljárás szerinti
előkészítése növeli az élesztő vitalitását.
Kifejezetten hideg tételek beerjesztésére a különösen hidegtűrő élesztők alkalmazásán felül léteznek
speciális praktikák, amivel még 4 °C körüli hőmérsékletű tételek beerjesztése is megoldható.
7. Az élesztők tápanyagellátása: komplex tápanyagok, rehidratációs tápanyag
Az élesztő az erjedés során különböző makro- és mikrotápanyagokat igényel. A must és cefre
tápanyagtartalmának megfelelően változó mértékű tápanyag-kiegészítés szükséges. Tápanyagutánpótlásra, ha a minőség és bor fogyaszthatósága is számít, a szimpla ammónium-sókat (+ esetleg
tiamint) tartalmazó tápanyagok nem alkalmasak, mivel univerzalizált, kesernyés, szárító ízhatású, íz és
illatkomplexitás terén sekélyes borokat eredményeznek. Igénytelen és olcsó tápanyagok, melyek olyan
borokat eredményeznek, ahol a második pohár bor már nem esik olyan jól. Magyarán a bor nem itatja
magát!
A legjobb minőségű komplex tápanyagok az élesztőt az erjedés minden fázisában komplett „menüvel” látják
el. Ennek eredménye az optimált élesztő-anyagcsere, ennek pedig következménye az alapvetően jobb
érzékszervi minőség, komplexebb íz-, és illatvilág. Az élesztőtápanyag minősége alapvetően meghatározza
a bor teltség-kerekség érzetét is, mely elsődleges okozói az élesztősejt falából származó mannoproteinek.
A komplex tápanyagok között is alapvető különbségek lehetnek a szerves élesztőhányad (az árat
alapvetően meghatározza) vitamin- és mikroelem-, mannoprotein-potenciál, illetve például az
aminosavösszetétel kérdését illetően. Az aminosavak és az aminosavösszetétel tekintetében a cisztein
megfelelő és állandó, deklarált koncentrációja igen fontos a következők miatt: ha a komplex tápanyag miatt a
glutamin mennyisége a mustban/erjedő borban nem megfelelő arányú, akkor piroglutaminsav képződik. Ez
negatív érzékszervi hatásokhoz fémes, száraz, durva, kissé keserű ízek kialakulásához vezet. Ez sokszor
magyarázatot adhat a fémes ízkarakter megjelenésére.
A komplex tápanyag szterol és telítetlen zsírsav tartalma alapvető hatással van a végerjedési
alkoholtoleranciára is.
A Lallemand különleges innovációs fejlesztése a néhány évvel ezelőtt piacra bevezetett GO-FERM
rehidratációs tápanyag, mely speciális összetétele következtében a szárított fajélesztő előkészítése során
használható. Az élesztősejtek vízfelvételét nem rontja le, viszont minden speciális tápanyaggal ellátja őket,
és ennek következtében a GO-FERM-mel előkészített élesztőt jóval erősebb dominanciaképesség, és
alapvetően erősebb alkoholtolerancia jellemzik.
A GO-FERM-es rehidratációnak (minden élesztő esetén használható) két alkalmazás esetén van
kiemelkedő fontossága:
• A penészes és rothadt, tehát mikrobiológiailag fertőzött termés esetén, ahol a jelentősen gyorsabb
fajélesztő dominancia alapvető érzékszervi és analitikai minőségjavulást eredményez!
• Magas cukorfokú, túlérett termés esetén, ahol az élesztő alapvetően megnövelt induló szterol és
telítetlen zsírsav-tartalma megnövelt alkoholtoleranciát, és megbízható végerjedést, szárazra erjesztést
biztosít!
Jelen cikkünkben próbáltunk a szárított borászati fajélesztők tekintetében áttekintést nyújtani minden a
gyártást és alkalmazást illetően fontos tényezővel kapcsolatban, hogy a felhasználók világosan lássák a
különbségeket, az ok-okozati összefüggéseket.
Dr KOVÁCS TAMÁS Ph.D.
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