
 

  

 

 
The application recommendations given herein describe the intended use of the product as a processing aid or additive as part of a good manufacturing practice. Only this application can lead to a food safety of the final product. However, please note: Our 
technical product leaflets are based on our current knowledge and experience. They have to be seen as general information on our products only. Due to the imponderabilities of treating natural products and the potential prior treatment we cannot accept 
any liability. Accordance with all national laws and regulations for use of our products has to be ensured by each user. All data is therefore provided without any warranty. All information is subject to change without prior notice. Our general terms of 
business apply, please refer to www.erbsloeh.com. 
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Vitamon® 
Pożywki dla 
drożdży 
Vitamon® A 

 
 

Produkt Typ odżywki Zalecana dawka Dawka dodatkowa 
Yitamon® A Odżywka bazowa 50-60 g/100 l (ustawowo dodatek 

max. 100 g/100 l) 
40-50 g/100 l przy zestresowanym 

dojrzałym substracie; 65 mg/100 l 

Yitamon® B 
Yitamon® Combi Odżywka bazowa i 

witamina dla 

drożdży 

ustawowo max. 50 mg/100 ml 30-50 g/100 l Yitamon® A 

 

Charakterystyka produktu 
Produkty Vitamon® to spreparowane odżywki dla drożdży. Wspomagają one namnażanie się drożdży i dzięki 

temu gwarantują szybkie rozpoczęcie fermentacji i kompletne odfermentowanie substratu. 

• Vitamon® A to specjalnie wyselekcjonowany czysty fosforan dwuamonowy. 

• Vitamon® Combi to preparat zawierający fosforan dwuamonowy i witaminę B (tiaminę) 

Oba produkty można stosować zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustawami. Ich czystość i jakość 

sprawdzana jest w specjalistycznym laboratorium. W niemieckich gorzelniach pracujących na zasadzie zezwoleń 

okresowych stosowanie odżywek do drożdży zabronione jest przepisami celnymi. 

Cel stosowania  
Wspomaganie namnażania się drożdży i stopnia odfermentowania.. 

Produkt i działanie 
• Vitamon® A: stosowanie zalecane jest szczególnie w razie niedoboru fosforanów i azotu. Przy odpo-

wiedniej dawce, dzięki obecności w preparacie Vitamon® A amonów i fosforu drożdże otrzymują do-

datkową naturalną pożywkę. W ten sposób namnażanie drożdży jest zoptymalizowane, co zapewnia 

kompletne odfermentowanie substratów. 

• Vitamon® Combi: odmiana preparatu, która jest optymalną pożywką dla drożdży. Vitamon® Combi 

należy stosować do wszystkich produktów wysokiej jakości i do wszystkich technik fermentacyjnych. 

Preparat zwiera zarówno witaminy potrzebne do namnażania jak i substancje odżywcze potrzebne do 

lepszego odfermentowania zacieru lub moszczu. 

Preparaty Vitamon® chronione są neutralnym środkiem wiążącym wilgoć i dzięki temu nie zbrylają się w 
czasie przechowywania. 

Dozowanie i sposób użycia odżywek Vitamon® 

Zaleca się dodawanie Vitamon® A i Vitamon® Combi w ilości 50 g/100 l. Po dodaniu należy zadbać o dobre 
rozprowadzenie odpowiednim mieszadłem. Preparaty należy zadać przed dodaniem suchych kultur drożdży. 

Magazynowanie 
Produkty Vitamon® przechowywać należy w suchych pomieszczeniach i chronić przed dostępem światła. 

Napoczęte opakowanie należy natychmiast szczelnie zamknąć. 

http://www.erbsloeh.com/

