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Enda bedre spekepølser
Vår leverandør av startkulturer, Blessing Biotech GmbH,
som er Gewürzmüllers søsterselskap, har utviklet nye
kulturer til spekepølser og spekekjøtt - BITEC ADVANCE
RD-1 og BITEC AROM GM-1.

Over 200 bakteriestammer er blitt screenet på jakt etter
de optimale stammene, og mottagelsen i markedet har
vært overveldende. BITEC ADVANCE RD-1 er tilpasset
nordlige markeder som vil ha en litt friskere syresmak,
mens BITEC AROM GM-1 er beregnet for det sør-europeiske markedet som ønsker en
svært mild aroma. pH-senkningen på RD-1 er raskere enn på GM-1, men begge kulturer
har mildere og renere syresmak enn tidligere kjente generasjoner av startkulturer.

BITEC ADVANCE RD-1 833/10
Startkulturen Bitec Advance RD-1 er en svært aktiv kultur, og
pH-verdien senkes på bare 24 timer. Du kan derfor produsere
spekepølser svært raskt og likevel få en mild og ren syresmak.
Fermenteringsaroma og smak er tydelig, og fargeutvikling og 
–stabilisering er svært god. 

BITEC AROM GM-1 835/10
Bitec Arom GM-1 gir en relativt sakte pH-senking, noe som gir
forhold for enda mildere smak og aroma. Fermenteringsaromaen

er balansert og syresmaken er mild. Svært god fargeutvikling.

Prøv også Bitec LS-25 Pluss og Bitec LK-30 Pluss som er probiotiske kulturer med en
dokumentert effekt på mage- og tarmfunksjoner, eller Bitec LSBA-15 og Bitec LKB-5 som
har en beskyttende effekt mot Listeria monocytogenes.

ØKOLOGISKE STARTKULTURER
Med økologisk sakkarose som bærer, er det nå mulig å bytte
ut konvensjonelle kulturer med nyutviklede økologiske
startkulturer.

BITEC ORGANIC GM-1 844/10
Kulturen er velegnet til alle økologiske spekepølser. Kulturen
utvikler en mild og ren syresmak og har tydelig fermenter-
ingsaroma. Kulturen utvikler enzymer som gir antioksidative
fordeler; harskning og fargefeil unngås.

BITEC ORGANIC SM-96 843/10
Den perfekte kulturen til økologisk fremstilt spekekjøtt. Kulturen utvikler en typisk aroma av
modnet spekekjøtt og utvikler enzymer som gir antioksidanteffekter som sikrer god
fargeutvikling og antiharskningseffekt. Med en svak pH-senking på produktets overflate
oppnås bedre produksjonssikkerhet.
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