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UVAVITAL  
 

Komplex szeszcefretápanyag 
 
 
ALKALMAZÁSÁNAK ELÕNYEI:  Az élesztõ hozzánk hasonlóan komplex tápanyagigényű 
élőlény! Szüksége van aminosavakra, peptidekre, vitaminokra, nukleinsavakra, szterolokra, 
telítetlen zsírsavakra, mikroelemekre stb. Az élesztő tápanyagszükségletének hiánytalan 
kielégítésére javasoljuk az UVAVITAL nevű komplex élesztõtápanyag alkalmazását. Az 
UVAVITAL elsőosztályú termék az erjedési folyamatok elősegítéséhez. 
Komplex összetétele következtében alkalmazásának számos elõnye van a szeszerjesztésnél: 
 

• Azonos mennyiségű cukorból több alkoholt képez az élesztõ (1-4%-kal javul az alkoholkonverzió)! 
• Garantálja a maradék cukor nélküli kierjedést! 
• Javul a párlat illetve az alkohol minõsége (kevesebb etil-karbamát, kozmaalkohol, acetaldehid, 

ecetsav, etil-acetát stb. képzõdik!) 
• Gyorsul és egyenletesebb lesz az erjedés 
• Nagyobb koncentrációjúra készített szeszcefrék is leerjeszthetõk, így 8-10 tf % alkoholtartalom    

helyett 13-14 tf %-ra is erjeszthetõ a cefre, amely lepárlásánál 40-50 %-os energia-megtakarítást  is el 
lehet érni! 

 

ADAGOLÁS: Optimális adagolási mennyiségét a különféle nyersanyagok eltérõ 
tápanyagtartalma miatt csak a gyakorlati alkalmazás során lehet megállapítani. Nem 
tápanyaghiányos cefréknél 10-20 g/hl adagban alkalmazandó minőségjavítási céllal. 
Tapasztalat szerint tápanyaghiányos szeszcefrék 20-40 gramm UVAVITAL-t igényelnek 
hektoliterenként (két részletben adagolva). 
Megakadt cefre újraoltásánál keverjünk a cefrébe 20 g/hl UVAVITAL-t az élesztős beoltás előtt. 
 

CEFRÉHEZ ADÁS:  Közvetlenül az UVAFERM élesztõ cefrébe keverése elõtt. 
 

TERMÉK: Az UVAVITAL tiszta, száraz por. Természetes autolizált fajélesztõbázison, megfelelő 
biológiai feltételek mellett gyártják. Ásványi anyagokkal, mikroelemekkel, sejtfalanyagokkal és 
vitaminokkal optimális arányban egészítik ki az élesztõautolizátumot. Ezek az anyagok adják  az 
UVAVITAL erjedést elõsegítõ tulajdonságait. 
 

ÖSSZETEVÕI: Ammónium-sók, aminosavak, peptidek, poliszaharidok, élesztõvitaminok (tiamin, 
riboflavin, biotin, Ca-pantotenát, folsav, niacin), ásványi-sók, mikroelemek, élesztõsejtfalanyagok, 
magasabb szénatomszámú telítetlen zsírsavak, szterolok. Az UVAVITAL sajátos összetétele 
lehetõvé teszi az erjedési folyamatban az élesztõinhibitorok (pl. közepes szénatomszámú 
zsírsavak) adszorbciós semlegesítését is. 
 

CSOMAGOLÁS : 1 és 10 kg-os kiszerelésben. 20 g-os kis kiszerelésben is kapható a 
gazdaboltokban. 
 

TÁROLÁS: Száraz, hűvös helyen. Minõségmegőrzési idő: 4 év. 
 
 
 

A gyártó szavatolja a termék minőségét. Egyedi alkalmazásért, meghatározott kezelés sajátos körülményeiből adódó 
következményeiért az előállító nem vállal felelõséget! 

 


