
Parametre receptu

*OG 1,055

*FG 1,011

*EPM 13,6°

*ABV 5,80%

*IBU 25

Voda celkom

Výsledný objem mladiny 23 l

Vystieranie (voda) 19 l

Vysladzovanie (voda) 14 l

Suroviny celkom

Slad (spolu) 5,5 kg *N

Chmeľ (spolu) 200 g

Varenie Efektivita

Infúzne 75%

RMÚTOVANIE   (90min) 

Teplota vody info

56°C vystieranie lit.

66°C lit.

74°C lit.

78°C vysladzovanie lit.

ks

CHMELOVAR   (90min) ks

chmeľ čas tepl.°C váha/g ks

Juno 90 min 100° 10g ks

Juno 15 min 100° 20g

Juno 10 min 100° 20g °P

Juno 5 min 100° 30g %

Juno 0 min *WP 85° 50g

FERMENTÁCIA A SÝTENIE

proces info

Sýtenie zmrazenou mladinou / L/den

Nútene sýtenie / bar/den

*N

1x tab. 0,33l /2x tab. 0,5l ...atď

pri  (6°C) gúľanie cca. 15- 20 min

pri (6°C) nechať pod tlakom týždeň v pokoji

Vysvetlivky***

HUSTOTA  (pred vysladením)

2 dni 
Pred sáčaním, dajte pivo na 2 dni do 2°C 

teploty

Juno 30 min 20g100°

Objem mladiny po chmelovare

jednotka

0 min

iné:

iné:

iné:

Primárne kvasenie 6-8 dní 18-20°C

*CC (Cold Crash)

FG   (po vykvaseni) 

Sýtenie

HUSTOTA  (po vysladení)

EPM  (po dovarení) 

ABV  (po vykvaseni) 

iné:

Objem stočenej mladiny pred zakvasením

Objem stočeného piva po vykvasení

POZNÁMKY K VARENIU 

"Sem môžete zapísať výsledne hodnoty a všetky ďalšie informácie, ktoré ste zistili a 

ktoré si chcete zaznamenať"

Objem sladiny po vysladení30 min

30 min

30 min

RECEPT

Juno (alfa 5,72%)

6g/l

11,5 g / 1balSafAle US-05 11,5g (Fermentis)

Dextróza

iné:

Charakteristika piva

Potreboval som zistiť, ako chutí novo-vyšľachtený chmeľ Juno, tak som si namiešal recept na SMaSH (SingleMalt a SingleHop) ALE. Slad som použil 

obľúbený Pale Ale, ktorý v kombinácii s chmeľom Juno zanechal v ústach jemne horkastú a chmeľovo vyváženú výslednú chuť  

Suroviny váha

Pale Ale slad  5,5 kg

200 g

OG  (po dovarení) 

Junák Single Malt & Single Hop IPA

DBŠ

čas

www.JoseeBeer.sk         /        info@joseebeer.sk        /        +421 948 782 796  

Dátum varenia:

počet pív (flašiek po stočení)

0,33l 

0,5l 

1l 

0,75l 

OG Original gravity  (pôvodná hustota) / FG Final Gravity ( Hustota hotového piva) / EPM 

(extrakt pôvodnej mladiny) / ABV (percentá alkoholu v pive) / IBU (výsledná horkosť) / EBC 

(výsledná farba piva) / WP (whirpool) vypnúť kotol, schladiť na 80°, nasypať chmeľ, spraviť 

vírivku nechať cca. 20min / DH (Dry Hopping) studené chmelenie / CC Zastavenie kvasného 

procesu vyhladením vykvaseného piva (2dni +2°C )  / N (nepovinné) - surovinu nemusíte použiť

iné:

1-1,3 bar 

Dextróza / kvasné 

cukríky

6g/l

nafľaškované
Sekundárne kvasenie - nechať v teplote 

primárneho kvasenia ďalších 10-14 dní

Nútene sýtenie
1 -1,1 bar 


