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Παράμετρος

Μονάδα

Ελάχιστο

Υγρασία

%

Διαλυτό εκχύλισμα (0,7 χιλ)

%

76.0

Διαλυτό εκχύλισμα (0,2χιλ.)

%

80.0

Διαφορά εκχυλίσματος, λεπτοαλεσμένης – χονδροαλεσμένης
βύνης

%

Χρωματισμός βυνογλεύκους

Μέγιστο
4.5

2.0

EBC(Lov.)

2.5 (1.5)

4.0 (2.1)

Αναλογία διαλυτού αζώτου

%

35.0

40.0

Διαλυτό άζωτο (ξηρή βύνη)

%

0.5

0.6

Συνολικό άζωτο (ξηρή βύνη)

%

1.40

1.65

Ευθρυπτότητα

%

85.0

Νιτρωδοδιμεθυλαμίνη (NDMA)

ppb

2.0

Ομογενοποίηση

%

98.0

Ζυμώσιμο εκχύλισμα

%

87.0

Προβλεπόμενη απόδοση σε αλκοόλ (PSY)

l/t

406.0

IOB

63.0

DP (Διαστατική ισχύς)

o

Περιγραφή
Two row spring malting organic barley is selected for the production of our Château Distilling malt. Barley is
steeped to 44 - 46% moisture, slightly higher than normally required for Organic Pilsen lager style malts.
Germination temperatures are controlled between 12°C - 16°C for a period of five days. Kiln cycles start at
50° - 60°C rising to 70° - 75°C.
Χαρακτηριστικά
This is a premium Distilling Organic malt produced especially for the distilling industry. It is used for the
production of quality grain organic whisky. Château Distilling Nature malt promotes high fermentability,
adequate enzyme potential and soluble nitrogen (protein) levels. Our Château Distilling Nature malt is gently
kilned to preserve enzymes and maximise fermentability.
Χρήση
Any type of organic whisky, real Scotch whisky. Up to 100% of the mix.
Αποθήκευση και χρόνος ζωής προιόντος
Malt should be stored in a clean, cool (< 22 °C), dry (< 35 RH %) and pest free environment. If these
conditions are observed, we recommend using all whole kernel products within 24 months from the date of
manufacture and all milled products within 3 months. Improperly stored malts can lose freshness and flavor.
Συσκευασία
Bulk; Bulk in Liner Bag in Container; Bags (25kg, 50kg); Big Bags (400-1 250kg) All types of packaging – in
20’ or 40’ containers for export
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Για όλες τίς βύνες μας υπάρχει 100% διαφάνεια στην προέλευση και την διαδικασία παραγωγής τους από το χωράφι με το κριθάρι
μέχρι την έτοιμη βύνη που παραδίδεται στην ζυθοποιία σας, με την αυστηρή εφαρμογή τού διατάγματος UE 178-2002 τής
Ευρωπαικής Ένωσης σχετικά με την ανιχνευσιμότητα τής προέλευσης τού τελικού προιόντος.
Όλες οι βύνες μας παράγονται με την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής βύνης που διαρκεί οπωσδήποτε πάνω από 9 ημέρες –
ισχυρότατη εγγύηση για επαρκείς χημικές μεταβολές στον σπόρο και την παραγωγή premium βύνης κορυφαίας ποιότητας.
Καμία από τις βύνες μας δεν περιέχει τον οποιονδήποτε γενετικά τροποποιημένο οργανισμό, όπως αυτοί ορίζονται από την
ευρωπαική οδηγία 2001/18/EC.
Αυτό σημαίνει ότι όλες οι βύνες μας είναι εγγυημένα ελεύθερες από Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (GMO free). Όλες μας
οι βύνες παράγονται με την αυστηρότατη τήρηση τών διεθνώς αναγνωρισμένων HACCP προδιαγραφών (Ανάλυση Κινδύνων στα
Σημεία Κρίσιμου Ελέγχου), στην εκδοχή τους που είναι σήμερα σε ισχύ και του ISO 22000 συστήματος διαχείρισης για ασφαλή
τρόφιμα.
Όλες οι βύνες μας πληρούν τούς Ευρωπαικούς και διεθνείς κανονισμούς που αφορούν στη μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση
υπολειμμάτων από ζιζανιοκτόνα, μυκητοκτόνα, εντομοκτόνα και στο μέγιστο επιτρεπόμενο ίχνος από μυκοτοξίνες και νιτροζαμίνες.
Όλες μας οι βύνες μεταφέρονται από μεταφορικές εταιρείες με πιστοποίηση GMP.
Μπορείτε να δείτε και να τυπώσετε τα αποτελέσματα τών αναλύσεων τής βύνης πού σάς παραδίδεται απευθείας από τον δικτυακό
μας τόπο www.castlemalting.com
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Εγγραφή εταιρείας Tournai 79754; VAT: BE.455013439; IBAN: BE11 3700 9054 5648; BIC. BBRUBEBB

