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American Pale Ale sörfőzőcsomag 15LAmerican Pale Ale sörfőzőcsomag 15L

Tartalma: 3,1kg roppantott malátakeverék, 10g keserű komló, 10g aroma komló,40g hidegkomló, 11g sörélesztő

Elkészítése:Elkészítése:
1.    A megroppantott maláta keveréket 9 liter 53 Celsius fokos vízhez keverjük és 30 percen keresztül ezen a hőfokon  pihentetjük.

2.    Az idő elteltével a hőfokot lassan 68,9Celsius fokra emeljük. Itt 45 percig pihentetjük, tartjuk a hőfokot.

3.    A 45 perc elteltével a hőfokot 76Celsius fokig emeljük. Itt 10 percig hagyjuk pihenni, tartjuk a hőfokot.

4.  Megkezdhetjük a cefre szűrését, azaz máslást.

5.    Felmelegítünk 11,63 liter tiszta vizet 76 Celsius fokosra és a leszűrt cefrét átmossuk vízzel. Kimossuk a gabonából a még benne maradt

      értékes anyagokat, cukrokat.

6.    A leszűrt, kb 17,5 liter tiszta sörlevet forralni kezdjük. Amint forr, hozzáadjuk a csomagban található 1 .komlót. (Keserű komló, 1-es számú zacsó)

7.    50 perc  forralás végeztével hozzáadjuk a 2. számú  zacskó aromakomló pelletet, ezt 0 percig forraljuk. (nem forraljuk)

8.    Megkezdhetjük a gyors visszahűtést. A hűtést a lehető leghamarabb kezdjük el. 

9.  A 25 Celsius fok alá hűtött sörlét erjesztő tartályba rakjuk, és beleszórjuk a csomagban található sörélesztőt.(Élesztő)

10.  A főerjedés után (zajos erjedés után, 1,025-1,020 SG körül), hozzáadjuk az 3. zacskóban lévő hidegkomlót,majd 7 nap után palackozzuk. 

    Figyelem, mindenképpen a főerjedés után adjuk hozzá a hidegkomlót, mert ekkor érvényesül a legjobban a hatása. 

    Az erjesztés végeztével 1013 SG érték elérése esetén megkezdhetjük a palackozást, alaposan fertőtlenítsünk minden palackot, és a

 fél literes palackokba 4-5g kristálycukrot tegyünk.

11.  Négy hétig  19-20C körüli helyen, fénytől védve érleljük.
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Keserűség: 21,5 IBU                             

Original Gravity: 1,045 SG

Final Gravity: 1,012 SG

 Szín: 11,8 EBC

Várható alkohol: 4,4%

Frissítő , nem hivalkodó,nem tolakodó, kellemes enyhe citrusos jegyekkel.
Színe aranysárga  árnyalatban pompázik, ízében könnyű citrusos 
gyümölcsösség könnyed test köszön vissza.
Felhasználásakor a legkiválóbb amerikai komlókat vettük előtérbe egyik 
közülük a Mosaic.  

Szájérzet:  könnyű malátás test, frissítő gyümölcsös, citrusos, 


