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LA CLAIRE CGC 62/P
AKTÍV SZÁRÍTOTT ÉLESZTÕ

CGC 62/P

A CGC 62/P mindig az eredeti, szõlõfajtára
Saccharomyces cerevisiae élesztõgombák kü- jellemzõ
aromaanyagokat
emeli
ki.
lönleges törzse, amelyet Franciaországban
Cognac környékén szelektáltak.
Teljes és gyors erjedés biztosítása
A CGC 62/P élesztõ killerfaktorral és kiváló
Magas fokú észterképzõ, aromatikus törzs
erjesztõ képességgel rendelkezik, ez garantálA CGC 62/P olyan törzs, amely képes az erje- ja, hogy gyorsan felülemelkedik a must eredés folyamatában magas fokú észterképzésre, deti mikroflóráján és biztosítja a gyors, teljes
különösképpen hexilacetát és feniletil acetát kierjedést. Magas alkoholtûrõ képessége alképzésére, amelyek a gyümölcsös aromák ki- kalmassá teszi az újraerjesztési folyamatokban
alakításában játszanak szerepet. A CGC 62/P való felhasználásra.
kifejezetten ajánlott a friss fehérborokhoz,
amelyeknél az elsõdleges illatok és ízek ki- Technológiai jellemzõk:
hangsúlyozása a cél. Optimális eredmények Halmazállapot:
szilárd, granulátum
érhetõek el a semleges szõlõfajtáknál, ahol Szag:
jellegzetesen élesztõ
Koncentráció:
>20 milliárd aktív sejt/gramm
szükség van enyhe, de mégis határozott be- Besorolás:
Saccharomyces cerevisiae
avatkozásra az aromatikus anyagok kiemelése Alkoholtûrés:
17 tf%
Fermentáció:
16,5 g cukorból 1 tf% alkohol
érdekében.
Kéndioxid tûrés:
Kénhidrogén termelés:
Illósav termelés:
H2S termelés:
Optimális hõmérséklet:

Kiválóan alkalmazható vörösborokhoz
Kitûnõ hatásról tett tanúbizonyságot a vörösboroknál, amelyekben kiemelte a gyümölcsízt.

nagyon erõs
alacsony
elhanyagolható
elhanyagolható
15–30 oC

fajélesztõt:
Adagolás:
Összetétel:
1. Rehidratálás:
15–25 g/hl normál esetben.
Saccharomyces cerevisiae.
20 liter vízben rehidratálunk 2 kg
30–40 g/hl nehezebb esetekben, vagy
élesztõt (20 perc).
az erjedés leállása esetén.
Tárolás:
2. Aktiválás:
Eredeti
csomagolásban,
száAdjuk a biomasszát 40 liter víz +
Alkalmazás:
raz helyen, három évig megõrzi
30 liter bor + 10 kg cukor + 200 g
40 oC-os tízszeres mennyiségû vízminõségét.
Actibiol keverékéhez (és max. 12 órát
ben kell rehidratálni, majd 30 perc
pihentetjük).
elteltével, amikor a rehidratáció
Kiszerelés:
befejezõdik, újra felkeverni, majd 3. Akklimatizálás:
500 g-os légmentesen zárt csomag.
Adjuk a masszát 100 liter víz + 300
hozzákeverni
az
erjesztendõ
liter bor + 25 kg cukor + 250 g
musthoz.
Actibiol keverékéhez.
A szárított fajélesztõ akklimatizálása 4. Hozzáadás:
48 óra pihentetés után keverjük az
újra- vagy utóerjesztés esetén:
akklimatizált masszát a borhoz.
100 hl mennyiségre vonatkoztatva,
az alábbiak szerint akklimatizáljuk a

Figyelmeztetés: Ne rehidratáljunk mustban vagy hideg vízben, és ne lépjük túl a 30 perces idõt. Amennyiben az
utolsó fázist nem tudjuk idõben elvégezni, keverjünk a keverékhez kb. 20%-ban mustot (de ne várjunk vele egy
óránál többet). A csomagolás felnyitása után a szárított élesztõ, hûtõszekrényben, 4 oC-on, tovább tárolható.
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