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Параметр

Одиниця
виміру

Мiн.

Mасова частка вологи

%

Soluble extract (0.7 mm)

%

76.0

Soluble extract (0.2 mm)

%

80.0

Різниця масових часток екстрактів в сухій речовині солоду
тонкого та грубого помелів

%

Кольоровість лабораторного сусла

Макс.
4.5

2.0

EBC(Lov.)

2.5 (1.5)

4.0 (2.1)

Soluble nitrogen ratio

%

35.0

40.0

Soluble nitrogen (dry malt)

%

0.5

0.6

Total nitrogen (dry malt)

%

1.40

1.65

Фріабільність

%

85.0

NDMA

ppb

2.0

Homogeneity

%

98.0

Fermentable extract

%

87.0

Predicted spirit yield (PSY)

l/t

406.0

IOB

63.0

o

DP
Характеристика

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.
Властивості
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.
Використання
Any type of organic whisky, real Scotch whisky. Up to 100% of the mix.
Строки i умови зберiгання:
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.
Упаковка
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

ПРИМІТКИ
Castle Malting® гарантує найвищі стандарти якості та найпривабливіші ціни, що можливі за поточної ситуації на ринку. 100%
простежуваність солоду – від ячмінного поля до замовлення, доставленого на Вашу пивоварню згідно із базовим
Регламентом (ЕС) №178/2002 Європейського Парламенту та Ради ЄС.
Castle Malting® гарантує традиційний дев`ятиденний метод солодження, що забезпечує рівномірне пророщування всіх зернин
та преміальну якість продукції.
Castle Malting® гарантує повна відсутність генетично модифікованої сировини у виробництві згідно із Директивою 2001/18/ЄС
Європейського Парламенту та Ради ЄС – таким чином жоден з сортів нашого солоду не містить ГМО.
Castle Malting® гарантує сувора відповідність виробництва діючим нормам HACCP (Hazard Analyses of Critical Control Points)
та системі менеджменту безпеки харчових продуктів ISO 22000;
Остаточное содержание пестицидов, гербицидов, микотоксинов и нитрозаминов в нашем солоде не превышает допустимые
европейским и мировым законодательством нормы.
Доставка нашего солода осуществляется только GMP-сертифицированными перевозчиками.
Результаты анализов поставленного Вам солода доступны для просмотра и печати на нашем сайте www.castlemalting.com.
Headquarter: Chemin du Couloury 1, 4800 Lambermont, Belgium
Malting Plant: Rue de Mons 94, 7970 Beloeil, Belgium
Tel.: + 32 (0) 87 662095; Fax: +32 (0) 87 352234; info@castlemalting.com; www.castlemalting.com
Registered Tournai 79754; VAT: BE.455013439; IBAN: BE11 3700 9054 5648; BIC. BBRUBEBB

