TÁPANYAGOK/VÉDŐTÁPANYAGOK

GO-FERM PROTECT ™
ÉLESZTŐVÉDŐ REHIDRATÁCIÓS TÁPANYAG

Hosszú kutatómunka után a Lallemand az INRA (Institut Nationale de Recherche en Agronomie)
Franciországi kutatóintézetével együttműködve fejlesztette ki a Go-Ferm Protect® második
generációs élesztővédő rehidratációs tápanyagot.
A Go-Ferm Protect®-et az egyedülálló NATSTEP® rehidratációs lépéssel kell alkalmazni. Ezzel az
eljárással az élesztőt megfelelő mennyiségű tápanyaggal, védőtápanyagokkal (vitaminok,
ásványi anyagok) és szterollal látjuk el.

NATSTEP® NATural STErol Protection=Természetes Szterol Védelem: az
élesztő rehidratációs lépés során használják az élesztő membránjának
megerősítésére, az ozmotikus sokk megelőzésére.
NATSTEP® : élesztővédelem javítja az élesztő alkoholtoleranciáját, az erjedés
lejátszódása kiszámíthatóbb, biztonságosabb lesz érzékszervi problémák
nélkül.
NATSTEP® szabadalmaztatott eljárás (Európában 1395649).

A Go-Ferm Protect® használatának előnyei:
•
•
•
•
•

Növeli az élesztő alkoholtoleranciáját a membrán szterollal és sokszorosan telítetlen zsírsavakkal történő
megerősítésével.
Az élesztőt ellátja alapvető túlélési faktorokkal (például élesztő eredetű magnéziummal), melyek biztosítják az
élesztő túlélését az alkoholos erjedés végéig.
Maximálja az élesztő vitalitását és életképességét az erjedés alatt.
Csökkenti a negatív aromaanyagok, az illósav és szulfidok termelését.
Bármilyen pálinkához és bármelyik élesztő előkészítéséhez használható.

A Lallemand a Go-Ferm Protect® használatát különösen ajánlja, ha a cefre alapanyag minősége nem kielégítő vagy
erjedésgátló anyagokat tartalmaz.

DÓZIS, ALKALMAZÁS
Az ajánlott alkalmazási dózis 20-30 g/q a cefre mennyiségére vonatkoztatva.
Adja a Go-Ferm Protect®-et közvetlenül az élesztő rehidratációjához kimért 20x-os mennyiségű 40 oC-os vízhez. A
termék nagyon magas szteroltartalma (hidrofób) miatt nehezen oldható. Csomómentesen oldja fel a Go-Ferm
Protect®-et a rehidratációs vízben, majd adja hozzá az élesztőt, ezután hagyja állni 20 percig. Ezt követően, ha szükséges
szoktassa a rehidratált élesztőt 1 vagy 2 lépésben a hideg cefréhez, majd következhet a beoltás. Az élesztő előkészítés és
szoktatás teljes ideje ne haladja meg a 45 percet.

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS
A Go-Ferm Protect poralakú anyag 2,5 kg-os kiszerelésben.
20 °C-on vagy alacsonyabb hőmérsékleten bontatlan csomagolásban tárolva a Go-Ferm Protect 4 évig
eltartható. Tárolásánál kerüljük a nedvességet és a magas hőmérsékletnek történő kitettséget.
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