
Instrukcja Böcker Reinzucht-Sauerteig

Bocker Reinzucht-Sauerteig 
czysto hodowlany zakwas

1 DZIEŃ 
( faza reaktywacyjna - tylko 1 raz w tygodniu )

Faza reaktywacyjna    

  1,000  kg  BÖCKER Reinzucht-Sauerteig                                                     wydajność kwasu: ok. 200            

10,000  kg  mąka żytnia                                                                 temperatura kwasu: 26-28°C 

10,000   ℓ  woda                                                                 czas fermentacji: 16-18 godz.    

21,000  kg   Anfrisch

2 - 6 DZIEŃ
Tak przygotowany anfrish może być wykorzystywany do wszystkich metod i urządzeń 

do prowadzenia kwasów pod warunkiem utrzymania temperatury 26-28°C.

Poniżej podajemy przykład metodą Mindener:

20,000  kg    Anfrisch                                         Wydajność kwasu: ok. 200  

20,000  kg  mąka żytnia                          Temperatura kwasu: 26-28°C 

20,000   ℓ  woda                                                    Czas fermentacji: 4 do 6 godz.  

60,000  kg          kwasu

Dr. Peter Stolz

 Specjalista od kwasów
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Instrukcja Böcker Reinzucht-Sauerteig

Informacje ogólne:

Poprzez cotygodniowe odświeżanie zakwasu przemysłowego zaczątkiem wyhodowanym 
w firmie BÖCKER, zauważycie Państwo skuteczność typowej dla zakwasu mikroflory składającej 
się z bakterii kwasu mlekowego z rodzaju Lactobacillus sanfranciscensis i z drożdży 
zakwasowych. 

Heterofermentacyjne bakterie zakwasowe wytwarzają  kwas mlekowy, kwas octowy, 
alkohol i CO2. 

Drożdże wytwarzają alkohol i CO2. Zarówno bakterie jak i drożdże przyczyniają się do tworzenia 
gazów, co decydująco wpływa na aromat w procesie wypieku.

Dobra aktywność zakwaszająca i wewnętrzna „siła napędowa” zakwasu firmy BÖCKER 
może być zagwarantowana tylko wtedy, gdy starter po otrzymaniu będzie przechowywany 
w temperaturze 4°C - 6°C. Zakwas firmy BÖCKER powinien być jak najświeższy podczas 
wykorzystania.

Świeży smak:

Proszę zastosować zakwas firmy BÖCKER i mąkę żytnią w stosunku 1:10.
Starter należy rozdrobnić, żeby szybciej uzyskać lepszą, jednolitą masę. 
 
Wydajność kwasu:

Wydajności od 170 do 240 są możliwe. Zakwas w formie zbyt stałej (poniżej 170) lub zbyt luźnej
(powyżej 240) wpływa niekorzystnie na wzrost bakterii zakwaszających.
  
Temperatura:

Państwa zakwas potrzebuje możliwie równomiernej temperatury z początkową temperaturą
około 26-28°C. Proszę używać pojemników, naczyń lub urządzeń które są dobrymi izolatorami. 

Czas oczekiwania:

Dzięki wykorzystaniu świeżego zakwasu firmy BÖCKER(w temperaturze 26 - 28°C) zakwas 
dojrzewa 16-18 godzin. Wsad może także dłużej fermentować, np. przez cały weekend, 
ponieważ po 18 godzinach zakwasza się już ze zmniejszoną  aktywnością.  
Przy wyższych temperaturach, np. latem poleca się wsad po 16-18 godzinach pozostawić 
w chłodnym miejscu. Poprzez to zahamowana zostaje aktywność fermentacyjna i mikroflora zachowuje 
swój aktywny stan. Wówczas będziecie mieć Państwo pewność, że dominują bakterie kwasu 
mlekowego i drożdże a upieczony chleb-gwarantujemy, że będzie wyjątkowo aromatyczny 
i smaczny z wyważonym stosunkiem kwasu mlekowego i octowego, z pełnym smakiem.

Dr. Peter Stolz


