FIȘĂ TEHNICĂ

DIAMOND DROJDIE
PENTRU BERE LAGER
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Drojdia pentru bere lager Diamond este o tulpină veritabilă pentru Lager, originară din
Germania. Aleasă pentru caracterul său robust, drojdia Diamond oferă performanţe
excelente de fermentare și are capacitatea de a produce beri lager curate, autentice. Stilurile
tradiţionale de bere fermentate cu Diamond includ, dar nu se limitează doar la: Helles de
Munchen, Dortmunder Export, Pilsner clasică, Bohemian Pilsner, Pilsner Americană, Vienna
Lager, Oktoberfest / Marzen, Lager Neagră Americană, Brună de Munchen, Schwarzbier
(Neagră), Bock tradiţională, Doppelbock, Eisbock și bere simplă Californiană.
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Clasificată ca Saccharomyces pastorianus, drojdie de fermentare în sediment.
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PROPRIETĂȚI MICROBIOLOGICE
Analiza caracteristică a drojdiei Diamond:
Procent solide 93% - 97%
Celule de drojdie vii ≥ 5 x 10 per gram de drojdie uscată

INFORMAȚII PE SCURT

Drojdie sălbatică < 1 la 10 celule de drojdie

S T I LU R I D E B E R E

Bacterii < 1 la 10 celule de drojdie

beri lager

Produsul finit este lansat pe piaţă numai după trecerea unei serii riguroase de teste.
*În conformitate cu metodele de analiză ASBC și EBC

AROMA

neutră
AT E N UA R E

CARACTERISTICI DE PRODUCȚIE
În Condiţiile Standard Lallemand pentru must la 12°C, drojdia Diamond prezintă:

înaltă
T E M PE R AT U R I FE R M E N TA R E

10 – 15°C

Fermentaţie puternică ce poate fi terminată în 5 zile.
Atenuare înaltă și floculare mare.
Aroma și gustul sunt neutre, specifice berilor lager tradiţionale.
Intervalul optim de temperatură pentru drojdia Diamond la producerea stilurilor
tradiţionale este de la 10°C la 15°C.
Viteza de fermentaţie, timpul de fermentare și gradul de atenuare depind de densitatea
de inoculare, de manevrarea drojdiei, de temperatura de fermentaţie și de calitatea
nutritivă a mustului. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați la
brewing@lallemand.com sau info@malt.ro
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mare
TO L E R A N ȚĂ L A A LCO O L

13% vol.
D E N S I TAT E L A Î N SĂ M Â N ȚA R E

100 – 200g/hL pentru a atinge
un minim de 5 – 10 milioane celule/mL

FIȘĂ TEHNICĂ

DIAMOND DROJDIE PENTRU BERE LAGER

MOD DE UTILIZARE
În funcţie de tăria dorită a berii, printre alte variabile, ar trebui
să se aplice densităţi de însămânţare diferite. Pentru drojdia
Diamond Lager, densităţile de însămânţare variază între
100 grame și 200 grame de drojdie activă pentru inocularea
a 100 de litri de must.
O densitate de însămânţare de 100g per 100L de must pentrua
atinge un minim de 5 milioane de celule viabile pe ml.
O densitate de însămânţare de 200g per 100L de must pentru
a obţine un minim de 10 milioane de celule viabile pe ml.

Densitatea de însămânţare poate fi ajustată pentru a atinge un stil
de bere dorit sau pentru a se potrivi cu condiţiile de fabricaţie.
Diamond are o toleranţă la conţinutul de alcool de 13%
în volume. Pentru beri cu peste 13%, drojdia va necesita
adăugarea de nutrienţi, cum ar fi 1g/hL de Servomyces.
Găsiți densitatea de inoculare exactă recomandată, cu ajutorul
calculatorului nostru pentru densitatea de însămânțare, în Colțul
Berarilor la www.lallemandbrewing.com

REHIDRATAREA
Rehidratarea Diamond este recomandată înainte de utilizare;
rehidratarea și însămânţarea în formă lichidă va reduce stresul
osmotic asupra drojdiei. Recomandările pentru rehidratare sunt
destul de simple și prezintă un risc mult mai mic de contaminare
decât un "starter", care nu este totdeauna pornit din drojdie activă
uscată.

fie efectuată prin răcire naturală. Aceasta va dura prea mult și ar
putea conduce la pierderea viabilităţii sau vitalităţii drojdiei.

Se presară drojdia la suprafaţa unei cantităţi de apă de 10 ori mai
mare, în apă curată, sterilizată, sau în must diluat, la 25-30°C.
Nu utilizaţi apă distilată sau purificată prin osmoză, deoarece va
determina o pierdere de viabilitate. NU AGITAŢI! Se lasă drojdia
neperturbată timp de 15 minute, apoi se agită ușor pentru
a suspenda complet drojdia și se lasă timp de încă 5 minute
la 20-30°C. Apoi egalaţi temperatura cu cea a mustului și inoculaţi
fără întârziere.

Drojdia Diamond a fost condiţionată pentru a supravieţui
rehidratării. Drojdia conţine un rezervor adecvat de carbohidraţi
și acizi grași nesaturaţi, pentru a susţinere o creștere activă. Nu
este necesară aerarea mustului la prima utilizare.

Șocul de temperatură de mai mult de 10°C va determina formarea
de mici mutanţi care vor conduce la o fermentare de lungă durată
sau incompletă și la posibila formare de arome nedorite.

Când utilizaţi Drojdiile de Bere Lallemand, este posibil să reinoculaţi drojdia, similar cu oricare alt tip de drojdie, în conformitate cu
standardele de performanţă ale berăriei.

Acomodarea la temperatură se face în trepte, la intervale de
5 minute, cu variaţii de câte 10°C, până la temperatura mustului,
prin amestecarea graduală cu must. Nu este indicat ca operaţia să

DEPOZITAREA
Drojdia Diamond trebuie depozitată uscată sub 4°C.
Diamond își va pierde rapid activitatea după expunerea la aer. Nu utilizaţi pachete
de 10 Kg, 500g sau de 11g care s-au de-vidat. Pachetele deschise trebuie reînchise,
depozitate în condiţii uscate sub 4°C și utilizate în decurs de 3 zile. Dacă ambalajul
deschis este închis și re-vidat imediat după deschidere, drojdia poate fi păstrată timp
de până la două săptămâni sub 4°C.
Nu utilizaţi drojdia după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

LALLEMAND BREWING

CO N TAC TAȚ I - N E

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm vizitaţi-ne la
www.lallemandbrewing.com
Pentru orice întrebare,puteţi de
asemenea să ne găsiţi via email la
brewing@lallemand.com
Pentru vânzări în România:
SC Mangus Sol SRL
info@malt.ro
www.malt.ro

www.lallemandbrewing.com

