
Vanília Porter  sörfőzőcsomag 15LVanília Porter  sörfőzőcsomag 15LVanília Porter  sörfőzőcsomag 15L
Tartalma: 3.66 kg roppantott malátakeverék, összesen 20 g komló,  sörélesztő (Angol Ale 10g)

Elkészítése:Elkészítése:Elkészítése:
0. Vanília kivonatot készítünk (a csomag nem tartalmazza, külön kell megvásárolni): 2db vanília babot félbevágunk, és a magját az értékes belselyét 0. Vanília kivonatot készítünk (a csomag nem tartalmazza, külön kell megvásárolni): 2db vanília babot félbevágunk, és a magját az értékes belselyét 

     kikaparjuk, a bab külső héját pedig  szereletljünk fel néhány centis darabokra. Egy kisebb jól zárható üveg edénybe tegyük a babok beltartalmát,      kikaparjuk, a bab külső héját pedig  szereletljünk fel néhány centis darabokra. Egy kisebb jól zárható üveg edénybe tegyük a babok beltartalmát, 

     héját, és öntsük fel 1dl vodkával. Bármilyen semleges ízű, és illatú alkohol megteszi. Tegyük hűtőbe a saját készítésű kivonatunkat, később még      héját, és öntsük fel 1dl vodkával. Bármilyen semleges ízű, és illatú alkohol megteszi. Tegyük hűtőbe a saját készítésű kivonatunkat, később még 

     szükség lesz rá. Ha már kész vanília kivonatot használunk, nem lesz szükség saját készítésére.      szükség lesz rá. Ha már kész vanília kivonatot használunk, nem lesz szükség saját készítésére. 

1.    A megroppantott maláta keveréket 10 liter 50 Celsius fokos vízhez keverjük és 30 percen keresztül ezen a hőfokon  pihentetjük.1.    A megroppantott maláta keveréket 10 liter 50 Celsius fokos vízhez keverjük és 30 percen keresztül ezen a hőfokon  pihentetjük.

2.    Az idő elteltével a hőfokot lassan 67Celsius fokra emeljük. Itt 45 percig pihentetjük.2.    Az idő elteltével a hőfokot lassan 67Celsius fokra emeljük. Itt 45 percig pihentetjük.

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

4.  Megkezdhetjük a cefre szűrését, azaz máslást.4.  Megkezdhetjük a cefre szűrését, azaz máslást.

5.    Felmelegítünk 10,29 liter tiszta vizet 76 Celsius fokosra és a leszűrt cefrét átmossuk vízzel. Kimossuk a gabonából a még benne maradt5.    Felmelegítünk 10,29 liter tiszta vizet 76 Celsius fokosra és a leszűrt cefrét átmossuk vízzel. Kimossuk a gabonából a még benne maradt

      értékes anyagokat, cukrokat.      értékes anyagokat, cukrokat.

6.    A leszűrt, kb 16,63 liter tiszta sörlevet forralni kezdjük. Amint forr, hozzáadjuk a csomagban található 1 .komlót. (Keserű komló, 1-es számú zacsó)6.    A leszűrt, kb 16,63 liter tiszta sörlevet forralni kezdjük. Amint forr, hozzáadjuk a csomagban található 1 .komlót. (Keserű komló, 1-es számú zacsó)

7.    50 perc  eltelte után, beletesszük a 2. komlót, és 10 pervig forraljuk.   7.    50 perc  eltelte után, beletesszük a 2. komlót, és 10 pervig forraljuk.   

8.    A 10 perc eltelte után a  hűtést azonnal kezdjük el ,és a lehető leghamarabb hűtsük le 25 Celsius fok alá.8.    A 10 perc eltelte után a  hűtést azonnal kezdjük el ,és a lehető leghamarabb hűtsük le 25 Celsius fok alá.

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

10.  A  palackozás előtti nap, hozzáadjuk az vanília kivonatot, majd másnap  palackozzuk. 10.  A  palackozás előtti nap, hozzáadjuk az vanília kivonatot, majd másnap  palackozzuk. 

    Figyelem, mindenképpen a palackozás előtti nap adjuk hozzá a kivonatot , mert ekkor érvényesül a legjobban a hatása.     Figyelem, mindenképpen a palackozás előtti nap adjuk hozzá a kivonatot , mert ekkor érvényesül a legjobban a hatása. 

    A fél literes palackokba 4g kristálycukrot tegyünk.    A fél literes palackokba 4g kristálycukrot tegyünk.

11.  Négy hétig  19-20C körüli helyen, fénytől védve érleljük.11.  Négy hétig  19-20C körüli helyen, fénytől védve érleljük.
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             Web.: imake.hu
E-mail: info@imake.hu

Keserűség: 17,8 IBU                             

Original Gravity: 1,054 SG

Final Gravity: 1,014 SG

 Szín: 55 EBC

Várható alkohol: 5,3%

Nagyon zamatos, könnyen csúszik íze édeskés pörkölt aromával, mely 
feleleveníti az étcsokoládét, kávébabot, a vanília hozzáadásával lesz kerek, 
krémes az íze.  Egyáltalán nem keserű, könnyen csúszik nincs túlkomlózva, 
pont annyira bújik csak elő a komló mint amennyire kell, az egyik 
legnépszerűbb angol komló hozzáadásával készül.  

Szájérzet: erős malátás test, szénsavtartalom közepes, sima szájérzet.
Javasolt vízprol: kemény , magas oldott ásványi anyagtartalom
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