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UVAVITAL
Komplex sörlétápanyag
ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI: Az UVAVITAL elsőosztályú termék az erjedési
folyamatok elősegítéséhez. Komplex összetétele következtében alkalmazásának számos
előnye van a sörgyártásnál:
- Növeli az erjedési élesztőaktivitást
- Gyorsítja az erjedést és diacetilbontást
- Finomabbá teszi a sör illatát

- Javítja az ízt
- Megkönnyíti a tisztítást, szűrést
- Növeli a biológiai stabilitást

ADAGOLÁS: Optimális adagolási mennyiségét a különféle nyersanyagok és sörlevek
különböző tápanyagtartalma miatt csak a gyakorlati alkalmazás során lehet megállapítani.
Tapasztalat szerint tápanyaghiányos sörlevek 20 g UVAVITAL-t igényelnek
hektoliterenként. Nem tápanyaghiányos sörleveknél 10-20 g/hl adagban javítja a sör ízét,
fokozza a teltségérzetet (szájat kitöltő jelleg), javítja az illatot, javítja a szűrhetőséget,
csökkenti az erjedési és ászokolási időt (jóval kevesebb diacetil) !!! Javítja a
visszaforgatott élesztő vitalitását, élő/holt sejtarányát.

SÖRLÉHEZ ADÁS: Közvetlen az adagolás előtt oldjuk fel 10x-es mennyiségű vízben,
majd 10 perccel a komlóforralás befejezése előtt adjuk a sörléhez a főzőüstbe.
TERMÉK: Az UVAVITAL tiszta, száraz por. Természetes autolizált fajélesztőbázison,
megfelelő biológiai feltételek mellett gyártják. Ásványi anyagokkal, mikroelemekkel,
sejtfalanyagokkal és vitaminokkal optimális arányban egészítik ki az élesztőautolizátumot.
Ezek az anyagok adják az UVAVITAL erjedést elősegítő tulajdonságait.
Az UVAVITAL az erjedési élesztőszámot 100 millió élesztősejt/ml fölé képes emelni.
Összetevői: Ammónium-sók, aminosavak, peptidek, poliszaharidok és poliszaharidszármazékok (mannoproteinek) élesztővitaminok (tiamin, riboflavin, biotin, Ca-pantotenát,
folsav,
niacin),
ásványi-sók,
mikroelemek,
élesztősejtfalanyagok,
magasabb
szénatomszámú telítetlen zsírsavak, szterolok. Hatására az élesztőanyagcsere
tökéletesen optimáltan működik. Az élesztő aromatermelése is optimális, nem jelennek
meg erjedési illat és szaghibák. Az UVAVITAL sajátos összetétele lehetővé teszi az
erjedési folyamatban az élesztő anyagcseréjét gátló anyagok (pl. közepes
szénatomszámú zsírsavak) adszorbciós semlegesítését is.

CSOMAGOLÁS: 1 és 10 kg-os kiszerelésben. Egységcsomag 10 kg-os kartondoboz.
TÁROLÁS: Száraz, hűvös helyen. Minőségmegőrzési idő: 4 év.
ÉLESZTŐ-SZíNTENYÉSZETEKHEZ IS HASZNÁLHATÓ!
Nagyobb élesztőhozam, jobb élő/holt sejtarány, gyorsabb szaporítás
több raktározott tápanyag > életképesebb sejtek !!!
A gyártó szavatolja a termék minőségét. Egyedi alkalmazásért, meghatározott kezelés sajátos körülményeiből adódó
következményeiért az előállító nem vállal felelőséget!
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