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BLASTOSEL LAMBDA
SZÁRAZ AKTÍV ÉLESZT

BLASTOSEL LAMBDA

Javasolt borászati megoldások
A Blastosel Lambda egy törzs, melynek rendeltetése a vörös borszlk fajtáinak borrá
erjesztése akkor, amikor azok változatainak
jegyeit kell kiemelni. Erjesztési tulajdonságai
miatt alkalmazható nehéz helyzetekben, mivel
garantálja a dominanciát és ebbl kifolyólag
az eredmények biztonságát.
A polifenolokon viselkedése semleges, ezért
használatát társítani kell megfelel borkészítési technikákhoz.
Alkalmazása javasolt olyan szlfajtákkal, mint:
Marzemino, Lambrusco, Schiava, Teroldego,
Lagrain, Carmenere, Malbec, Syrah.

Saccharomyces cerevisiae rf bayanus törzse,
Franciaországban, Burgundiában izolálva és
szelektálva.
Erjesztési tulajdonságok
Az éleszt kitn megtelepedési tulajdonsága lehetvé teszi számára az shonos
mikroflórában való dominanciát, ráadásul
képes a cukrok teljes és szabályos erjedését
biztosítani.
Kitn az alacsony habképzdés és az ecetsav
igen alacsony képzése miatt.
Alkoholra való magas (17% v/v) ellenállással és
magas alkoholos hatásfokkal rendelkezik.
Ezen tulajdonságok összesége alkalmassá teszi az erjesztési leállítások kezeléséhez és a
habfékezéshez.

Alkalmas autoklávban történ hablevételnél vagy az erjesztési leállítások kezelésében,
ahol ki kívánják használni kitn erjeszti
sajátosságait.

Aromatikai profil
A Blastosel Lambda sajátosságai: a kénezett
vegyületek kibocsátásának hiánya, a magasabb rend alkoholok gyenge termelése, a fajták karaktereinek kiemelése.

Dózisok
Felhasználási mód
15-25 g/hl normális helyzetben.
Egy megfelel edényben, rehidratálni
30-40 g/hl az erjesztési leállításokaz élesztt 10 térfogat, kb. 40°Cban vagy a nehezebb esetekben.
os vízzel. A hidratálás után pihentetni a vizes diszperziót 10 percig.
Újrakezdeni a felrázást, folytatni
Tulajdonságok
a hidratálást további 10 percig és
Kinézete: rudacskák.
azonnal hozzáadni az erjesztend
Színe: világos okkersárga.
masszához.
Besorolása:Saccharomyces cerevisiae rf
A pezsgsítésben (újraerjesztésben)
bayanus.
hozzászoktatni az élesztket a beolKoncentráció: > 20 mld. él sejt/g.
tás eltt.
Erjesztési képesség: 17,5% v/v.
Egy optimális teljesítményhez javaOptimális hmérséklet:
solt a tápláló Ecobiol Pied De Cuve
16-30 °C.
ugyanabban az arányban történ
hozzáadása.

MC BORÁSZATI ÉS KERESKEDELMI IRODA KFT.

Összetétel
Válogatott száraz aktív éleszt.
Tárolás
Az eredeti csomagolásban zárva és
száraz helyen tárolva, a csomagoláson feltüntetett lejárat dátumáig
felhasználható. Miután a csomagolás
felbontásra kerül, htben kell tárolni +4 °C-on.
Csomagolások
106815-ös kód. – 500 g-os vákuumos
csomagok.
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