ÉLESZTŐ

CGC-62™
EREDET ÉS ALKALMAZÁS

Fokozott gyümölcsészter- termelő élesztő párl atokhoz, fehér és rozéborokhoz
A franciaországi Cognac-ban szelektált szárított fajélesztő, Saccharomyces cerevisiae (törzsnév: C62). Az
aromaanyagok erjedés során való képződésének intenzív vizsgálata vezetett az Uvaferm CGC-62
szelekciójához. Az Uvaferm CGC-62 a legerőteljesebb gyümölcsészter termelő Uvaferm élesztő. A
CGC-62 β-glükozidáz mellékaktivitással rendelkezik (az erjedés során a glükózhoz kötött aromaanyagok
egy részét felszabadítja, így intenzívebb fajtajellegesebb párlatok készíthetők). Gyors, killer-aktív.
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Alma, körte, birsalma cefrék, fehér és rozéborok erjesztéséhez
Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae
Alkoholtolerancia: 14 v/v%
Optimális erjesztési hőmérséklet tartomány: 16-20 °C
25-30 %-kal nagyobb észtertermelés, mint a normál élesztőknél
Nagyobb mennyiségben termel: linalolt, alpha-terpinelolt,
citronelolt
Magasabb szénatomszámú zsírsav-észter termelés
Alacsony asszimilálható nitrogén igény
Rövid LAG-fázis, átlagos erjesztési sebesség
Minimális habképzés
Alacsony illósavtermelés
Alacsony SO2 képzés
Killer-aktív

DÓZIS
20 g/q cefre. Penészes, rothadt gyümölcs esetén emeljük az élesztődózist 30 g/hl-re az élesztődominancia
biztosításához.
MUSTHOZ, CEFRÉHEZ ADÁS: Rehidratáció és akklimatizáció után. Az optimális élesztőaktivitás eléréséhez a
szárított élesztőt 10 x-es mennyiségű (azaz 1 kg élesztő 10 l víz) 35-40 °C (max. 40 °C) hőmérsékletű
klórmentes ivóvízben folyamatos keverés közben "feloldjuk". 15 perces állásidő után, ha az élesztő és a
beoltandó anyag hőmérséklet-különbsége 10 °C-nál kisebb, akkor beoltás, ha 10 °C-nál nagyobb, akkor az
élesztőt folyamatos cefrelé bekeveréssel egy vagy két 5 perces lépésben szoktatjuk a hőmérsékletkülönbséghez, majd a rehidratált és akklimatizált élesztőt az erjesztendő tételhez adjuk. A rehidratálás és
szoktatás teljes ideje nem haladhatja meg a 45 percet. Az élesztőt az erjesztendő tételben jól keverjük el!

TÁROLÁS, CSOMAGOLÁS
A vákuum csomagolt UVAFERM élesztő száraz, hűvös (5-15 °C) helyen tárolva 48 hónapig garantáltan
megfelelő aktivitású marad. Felbontás után felhasználandó! Kérjük a használati utasítások betartását!
YSEOTM eljárás: Yeast Security & Sensory Optimization= Élesztő Biztonsági és Érzékszervi (minőség) Optimálási eljárás.
Az YSEO gyártástechnológiától a legjobb élesztők még jobbak lesznek. A Lallemand által szabadalmaztatott a szaporítást
és kondicionálást optimáló élesztőgyártási eljárás, ami javítja az élesztőmembrán struktúráját, így stressz feltételek mellett
is jó erjedést biztosít. Kitűnő érzékszervi karakter és fajtajelleg jellemzik az YSEO élesztőkkel erjesztett borokat. Az élesztő
induló lappangó szaporodási fázisát 1/2-1/3-ra csökkenti! Az erjedési időt a végerjedési erjedéslefutás gyorsításával 25-40
%-kal is csökkentheti! Biztonságossá teszi a végerjedést! 30-50 %-kal csökkenti a képződő illósav mennyiségét. Tisztább,
jobb aromakarakterű borokat erjeszt az YSEO eljárással készült fajélesztő.
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