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Lallemand SAUVY ™
A feketeribizli, bodza, egres pálinkák, illetve trópusi gyümölcs
párlatok aromafokozására.
A Lallemand SAUVY™ fokozza a cefre aromaintenzitását, különösen az
illó tiol vegyületek tekintetében.
A Lallemand SAUVY™- t egyedülálló anyagcsere-folyamatai és
enzimaktivitásai teszik különlegessé, aminek köszönhetően kivételes az
élesztő illó tiol előanyag felvétele és a tiol termelése. Különösen nagy
mennyiségben képez 4MMP-t (4-merkapto-4-metilpentán-2-on), a maracuja,
feketeribizli aromáért felelős aromaanyagot.
A Lallemand SAUVY™ élesztővel intenzív aromatikájú pálinkacefréket lehet
készíteni. A vele erjesztett pálinka illat- és ízprofilja az alábbiakkal írható le:
buxus, egres, feketeribizli, paradicsomlevél, maracuja, passiógyümölcs,
guava, grapefruit, egyéb citrusfélék. A tiol vegyületek mellett észtereket is
termel.
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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saccharomyces cerevisiae
Optimális erjesztési hőmérséklet tartomány: 13-20 °C
Alkoholtolerancia: 14,5 v/v%
Killeraktív
Közepes és magas nitrogén tápanyagigény
UVAVITAL és STIMULA Sauvignon blanc élesztőtápanyag adagolása feltétlen ajánlott
Átlagos erjesztési intenzitás
Alacsony SO2 termelés
Alacsony H2S termelés
Alacsony illósav termelés
Ajánlott gyümölcscefrék: feketeribizli, bodza, egres, josta, narancs, grapefruit, maracuja
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Kísérlet: Sauvignon blanc, Marlborough, Új-Zéland (2019)
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A 4MMP (4-merkapto-4-metilpentán-2-on), 3MH (3-merkapto-hexanol), 3MHA (3-merkapto-hexilacetát) tiol aromaanyagok mennyiségi alakulása különböző élesztőkkel erjesztett borban

DÓZIS, ALKALMAZÁS
20-30 g/hl vagy q cefre.
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!

TÁROLÁS, CSOMAGOLÁS
0,5 kg-os kiszerelésben. A vákuum csomagolt LALLEMAND 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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