ÉLESZTŐ

EXENCE™
Észtereket és tiolokat különösen nagy mennyiségben termelő
élesztő.
A Lallemand és a Stellenbosch-i Egyetem Biotechnológiai
Intézetének közös szelekciója.
Az Uvaferm Excence™-et két élesztőtörzs természetes keresztezésével
hozták létre. Így egy olyan aromatikus élesztőtörzs született, ami
alkalmas a fajtaaromák feltárására (pl. tiolok), és a pálinka a gyümölcsészter potenciáljának növelésére. Hatására a gyümölcsös és virágos
jegyek nagy intenzitással vannak jelen a kierjedt cefrében és a
pálinkában. Természetes GMO mentes élesztő.
Az 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.
•
•
•
•

Javítja az élesztősejt esszenciális mikrotápanyag és vitamin felvételét, hasznosulását
Az élesztőt érő stresszhatásokhoz kötődően csökken a H2S, az illósav és az SO2 termelés
Rövidebb LAG-fázis
Növeli az élesztő ellenállóképességét és javítja az adaptációs képességét nehéz erjedési körülmények között is

MIKROBIOLÓGIAI ÉS ERJESZTÉSI TULAJDONSÁGOK
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nagy aromatermelés: 18-30 %-kal nagyobb a képződő észterek mennyisége
Kiválóan alkalmas a magas illó tiol potenciálú cefrék erjesztésére (ribizli, bodza, köszméte)
Tiszta Saccharomyces cerevisiae törzs
Magas alkoholtolerancia: 14.5 v/v %
Hőmérséklet tolerancia: >14 °C
Alacsony nitrogén tápanyagigény
Egyenletes erjedéslefutás
Alacsony SO2 termelés
Killeraktív

DÓZIS, ALKALMAZÁS
25 g/q
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
hőmérséklet-különbséghez, 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!

CSOMAGOLÁS ÉS TÁROLÁS
0,5 kg-os kiszerelésben kapható. 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!
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