СПЕЦИФІКАЦІЯ
ШАТО КАРА КРИСТАЛ
Рік врожаю 2019
Одиниця
виміру

Параметр

Мiн.

Mасова частка вологи

%

Масова частка екстракту в сухій речовині

%

74.0

EBC(Lov.)

140 (53.0)

Кольоровість лабораторного сусла

Макс.
6.0

160 (60.6)

Характеристика
Dark Belgian caramel malt. Germination at high temperature, followed by roasting in a drum.
Властивості
This malt gives a dark amber to deep copper hue. It brings intense aromas of caramel, malt and biscuit. It
significantly intensifies the beer’s body, and it promotes head formation and retention.
Використання
Suitable for Brown Ale, Dark Lager, Amber beer, Bock Beer, and other styles. Up to 15% of the mash bill.
Строки i умови зберiгання:
Malt should be stored in a clean, cool (< 22 °C) and dry (< 35 RH %) area. If these conditions are observed,
we recommend to use all whole kernel products within 24 months from the date of manufacture and all milled
products within 3 months.
Упаковка
Bulk; Bulk in Liner Bag in Container; Bags (25 kg, 50 kg); Big Bags (400 - 1,400 kg). 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.
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