POPIS VÝROBKU
Spiriferm Arom je silně kvasící suchá čistá kvasinka se zvýrazňujícími, aroma
uvolňujícími vlastnostmi. Jedná se o kvasinky Saccharomyces cerevisae (var.
baynaus).
Spiriferm Arom zajišťuje bezpečné prokvašení kvasů a moštů také při teplotě
kvašení okolo 15 ˚C.
Povolený podle současných platných zákonů a nařízení. Kontrolováno
odbornou laboratoří na čistotu a kvalitu.
CÍL POUŽITÍ
Kvasinkový kmen suchých čistých kvasinek Spiriferm Arom se selektoval zcela
cíleně podle požadavků ovocných pálenic. Samozřejmostí je vysoká tolerance
na alkohol při nepatrné pěnivosti.
Úplné prokvašení podporuje aroma pálenkových kvasů a moštů při výrobě
velmi aromatických destilátů. Spiriferm Arom je schopný uvolnit velmi mnoho
aromatických ovocných látek a zajišťuje, dle výchozího materiálu, intenzivní,
rozmanitou paletu aromat.
DÁVKOVÁNÍ
Všeobecně stačí dávka 10 – 20 g Spiriferm Arom na 100 l kvasu.
Při mikrobiologickém zatížení se může dávka zvýšit na 25 – 50 g Spiriferm
Arom na 100 l.
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POUŽITÍ
Spiriferm Arom se rehydruje v 5 až 10násobném množství směsi kvasu/vody
1:1 (vlažné), tzn. rozmíchat a ca. 25 minut nechat bobtnat. Abychom eliminovali
teplotní šok přivedeme kvasinkovou suspenzi za současného přidávání rmutu
nebo moštu na potřebnou teplotu. Tak může být eliminován teplotní šok a
odumření kvasinek.
Po přidání do kvasné nádrže zákvas dobře promíchejte!
SKLADOVÁNÍ
Vakuově baleno. Prosíme, balení skladujte v chladnu a suchu. Dbejte na
těsnost balení, otevřená balení ihned těsně uzavřete a spotřebujte během 2 – 3
dní.

Naše návody k použití výrobků a doporučení k ošetření jsou založeny na nynějším stavu našich zkušeností. Protože nám ve většině případů není znám předchozí způsob ošetření a
protože by mohlo dojít k nesprávné aplikaci při zpracování (nebo ošetřování) přírodních produktů, jsou tato doporučení jen všeobecné povahy a slouží jako rada uživateli. Bez
zvláštního písemného prohlášení z naší strany, které by se týkalo konkrétního problému, nemají tyto všeobecné pokyny žádnou právní závaznost ani záruku. Veškeré informace
odpovídají nynějším právním předpisům EU.

