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CeÓlny *Fi,s $i} Łępo*łanla te cbngl og1 cftfl o.

Eo produkcJl sł du p Eenacgo użytia slę '.ylho psne łic ozlłrłr},c}r ,*y-
bra ych orlnl ałr jek jB l Jał ska1 Firłal. ą to 3sze nic,s 9zct: oł 1 Ą;._. -

cuy ier śFednlo lub olsho blałko$ , Ey oko k tf,&lityrsiie.
ocrllór llośclocy p e nlcy od łlosta eós t.xletr i;yć poparty oceną
organoleptycun* p E Eiey /barra, uepach, o ccność sukłd ik{i*/ a
nasiępnio oanacs nlaal laborato JJnynl ./stupleń tenl,ecgy aacześ,
sakllstoścl źLar . ullgotłodaX, errer la kle łkorrarria po 3 i drriach
*artoćol biatkąl,

93x źclgnte_l 3931g.
p ! At ca tyt,ko rl ntektórych przypadkaeh p d ą ala Jeet ćlocnysu ca*&lu
aa tryJsrae gdtzle następuJe oddllel ltl s ,anl cuY uoz ń s post r,

ełoa 1 źtrurkófi, harykór, zlarn ehrastól i ćlrl,bnych Elatn psaellcy.
w cua ie otsvB3cFBei& zlartra pracoxai& obsługuJący Ef,rądg &la

źobo.itią5any Jest do Bfiraćesla rłfi8 l Ba spraBB6 J go attstałalr,i t
czystość otreyrysBnego ElarBą. lf przrypadku tslórdBeEla Ba r. oly acE{
rr u i&rBie oa6y sogosrts/ E&triyEuJo urłądzenl,r, pr8eceyaE' Ea J t rr ufr

płzyoayrrę sadlluego tlu i&ła&la.
Po Eażd o tas orry!! sablcgu oryozorenla paftlt psEsnie$ należy t,tTJ lr

ołlEutgyć l, ocayśoiÓ prey trżyol,u ęclgtLl, usnnąĆ s 8y tk1. Bebfenc
uant 6Eysuc8gal,&, odEnrryć pontesaooealr t stlnthl el lliryoan
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s eua8lc ga&aoganl8 ztąraer Etórege e3le8l Je8t ottporioćrle jago

s fiilg,ooenls 1 pobrrd,sBrrr,o ilzla}ol&D ol blolo t uuo-enrynatycznej
aalo@ doBtlło*y*aĆ prreblegu 3 zsea nleeyetr ;trocerórł

ł/ łlokłądnl g $ aysacusgig glar g 1 spła*ok 1 pyłó*,
b/ usuganl,a g EaatEl na&tąru coD l d,,ata.fea Bl, rlarnu odpo-

Elcallll.J ttośgl tlcntr.
el Bgtranls preel E1.8rn yoagaa J tlp6ct *ory ps *Łs' dsl ryEprał i6 glolle*a&ilł

oe3ysrB6pltą l BFąlr są 8 ,6óz Ęłlt E&ty r §J pBs l kś firJ r,ę

ss luytrgo, uxderynf,eho óEś roćlą tapl,cnaą l e lnlo 6gs soĘ
tsa8BosaltrlŁ8. lrerI,graigra ro*y braneJ do gelnaea&nla *tm1a lynosl,d
1o _ 12oC.
? Bp ł t.łtiu s e salntta ąłlpŃt6filtĘ tlp{ tą t} clrigy !e slł-
irlcrżeb 1 łaily oe*daa etę Blyt l lg[tii EeJrlcc ł 8ae le, któf
nalcż| [atyehfilsśt ssrrnąć,
stg 6obład,nle|rztgo ocry*teatale l udtxyaf to 8il1. lląf,aa t 8Ąla
glt do I1-1B' rody iloit*ranlG sołly aBlę GJ. ?r5ygotorr J* łlę Ją
łlesaąiąe ę rlaórze lcĘ qnnagen* 1 n, sąlra chlłrosaficg t Dłr&a
rapgg ehlofo a e&o WBo t ae-sÓ g,/' t alarna's aąlaźooóęi ,łt ósl
ezyetośell
xocai l x} ffsE r. tit dy *lp t6 tstrtsn .iodnya. eely ótysł Eoosę?
tg irs o*'. głdaln1 , e5 ,go o BsdlEln pod fi łt* l, 

'.6 
beE , dy.

sEr sy tę go ą ule łĆ Eeleill n aależuoŚ.*t ad Btotlnta aagakeai,a

{enyob psfttt Bslentą1 orąE tcelpĘrsirrry oćy braneJ do aapąepaale
i tecperat,ury ponletrre tl pa te eoseelĘ e*![łóEŁi.
źcsadą Ję t bo r.s *ność uayskanla s ularłtQ ot.4łt-4 * ttlgool.
Po łakońcsełiu goerenl* l prE6al syaaa8ani n Elar e ea Blaplsko
pf,!6a obre 4 gotlzln pozost,a*lć Eie o bez rrody dla ooleBnlęcla
* oćty i, o z.rnia ię BlaT a.
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eeleu }odo a la j t rryt|r f zcci o.il-, ]iiiedjri$ ćr,rte J ll.oŚcl enzynów

a pr eE t.i rrlystra i u ian ti kl,qgy tencji }is l&a, crl pÓ,jnieJ będrle
ng1ało *i}lyrr ;ia g;rltelgi rta otl}łłxieilo! r,łnlrł*łi sbł*rtłi tcón gir*rrr&r

Słol3ri**nle na kl Fi k lry aga r.' suliJ ai:,tŁl ta i f ,tur;,, t llgo,i-
nośc1 l łi*płyua porrletrza. Uuy kuJe slę to F{se z caę totllii.rść płrre-
rabianj.a 6rżędy , regł,.:1oł:6nia , ruboŚ cl, grsędy , 6ef!t,:jitlne pryshi a&i,g

rE9dy il. oiią, łraE frietr!Ęn1-6 pon'eaxczeti.
ł6{ioilasie F nii:Ezycli t c#p{] r3,'!tl3a l: poirOduJe szy'l;ezc i$orE niE się

earrynórr 1 przeuJ,aa ire riądra Bl& i:f,.
si t,f,Eenie poĘis zcBeń tx; fia ceJ"u y teEłlt},cftnę u91$!&ni z ponlesrłłeń
t}2, obixiżalrle tenperatury /rii tf Een:i,e rłiicney', rs! 8eŁespi c8Ą rEłsy

BrEe* f,sEligJeu pleŚni. T $ir{fs*,u!a pałoleszeatń klepisb ls a ii
trt},nly$$* gral:icselr źS-l e, eby da ałe eożll ośó rrlrxy ąnte nłaśei-

'.J 
tŁłrpĘratury r:iorna tl grał;rlsls. 1'r'll.gctność *rglęćna }rsstćŁrae lrie

po{Tltln* byd *t*sre pi* jak 93 9i,, fiaż*e kleplsko Fijued lrytlocEeal E
1ąr $ rlrllst byŚ ocpoticcłio Fy fioror aa , rrydc zynf e ko,ł eae sclłlą wa6l1ełłę

lub *apae m chl rs eĄl r ,i rtr>klaćłnle si,lti.ika"ae.

ifyeoeae nie p Eerilcy 3 B si&cźal&lka orlbyna slę R ch9fllą ,*ays!łenlo

prze a zilrno ,,iponie lniego t,opEl-a naniotue nie.
d króĆca aąkortrczenia źeEąOźal ik& ż aai1,7raft,, od$rofiadao a Je t, ru &

ruglio a $opr3ćE kiórą z sbużlą otęarcla Ba ru pree ie& p8de @s-
spadern do wógka ily fctkl i routlożo 4 Jest na dane kleplsko l uktadana

6 gf aęd,{i, 'i{aretga "il.efa& r grzęćat e tłl,nła rąvnosić okoko 2s B$.
TęBp ratuf,a syrrocu Dn go;r zl,ay a 10 - 13oC.

cga l słodoqaala s yelku pf&elnlaa blochcilloznych tenpefature
sl&rna irodnoel slę śfećlnlo lo na dobę. o $-te o il la t,.!ap rat,uf,ą

B grźędsr.e Bie I}o l,rrre praekrooryĆ l8o0, ĘJlei}teJ utrzyry!łaó teĘp -
r&tuf,ę 1ź-16oC. atosteet naJ*yźsza tenperatura na tępnych łl lach
rle po.łlnna i}resk oeayć 22oc. 8bniże l 1 EtrnyĘs ls słeśettreJ teupe*

r adury B y6kuJe stę prae9 praerablanl rEęd lrruy l,oEocy dfs nteBryoh

Ęuf 1 lutr ręcanych prE garniacay /oprócz nletrlenie porel sBEcń ttr5y
ponrocy kanłtóg po r, trgtyoh 1 ohlen/. B fiypadkg nadel rB go łyaychaal,a
grxl;łi ir*!-eży stosowaó ure Eałrr, grzęćy modą.
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Pttrr rc tlrB6rablalle gfs ćly odbyła lę po Einląl8 t satrt a{fi oó

ilel !!u yBoe!6ala.
t{ąćtętrln prrc ąbianlo gr3 4 l i Ł &cęgtotltf,ośó usĄlażdoae są d
pory roLu l, teaperatur potletr.zae ĘraerableĘl lrrr 1 do9rorąitaió óo

§yxla!ł posloatgólAyęb *arsta ało&u, e8 a Ątosaó rdnlmteł**
hl łko alle łlar&a orag zebeŁpleezgrĆ r6ędę pfa ó J J 3 iloogo lcli
Pf,rtrableEl Br *ed8t el9!

rr 1- ayn ćt iu l x r* {obę

o 2-gla ilłi łr 2 x lr

s 3-c!m dnlrr dlł .5-egó dni 3 x na dobę

r 6-tyn dniu i x na dobę

y8t{a 6+ !r że byó rgćłfttersłs Łt,łrslĄlĘ 9y?18 słtdor,llła.
Elarne Jeet ćastet.ał,tę reild lĘfia-e 8Ę łfg F$LłI,*y rnfŁ },6ł§
}Fna! 33al"s 6 tr a fołelgrgaig ea 4łent 3o!9 tstl.& sl.aó q*cri, st9-
lrcdorp. aŁrgs Frpła,elł*ata pręĘ 3g Łl IH! Łu tlgp łs d l,r
T ryp tttE alab* a rasl.łÓBlellie tisr a l as i tr raloży rlrd&niyĆ.

ryll otlBjó słsahr ei l e3g P* rłĘeń gąiłł kisłha sBl,ą *lnAą y_

nosr,ć oL. 4lź *.
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l}t!,Bgrranl focs ós btoch ntcsEyerb" llatrla
Jatie aaohodzlły t cEa 16 tl9łh,oreĄia Br,s3na, obnlżente tl ot oś l
clo tlelkośot 1rolrataJąeyoh aa łećcl,s l b z gtrat Ęagasynore,nl

i1"1o., 
rytlorlenlc zntlaEdł B*l,aaolil ł h, aroaatyczayoh, baagnlacJa

bt6łeb, lreg:otc o l.bl n1. &par8tu Btrzyliatyosa.8 a
u E al6 clodu paaeałt o e u8zerni }olega n*;

V oópon,ta*nl" łyl 
'Fy t6aiu ly.ror'łecgo. c pleoa eugrarnr. sttlltar rcguloraalcB J go t EP ratrrry , t}@l, aae8cnlaoh suslarni 

',r cłoddę ca eiat*aob,
t/ talrggts{ntn yLsr ]l ta6l,u etągdr pgsl, tr,a Eą**olająqn rłąfolrą

$ilłoł? B9 l.trs8 o I}s t.ai i J telBt elatrrrze l rll,gatnoŚ l,,
o1 a{pa*{ełbtg rrtorrł*taatĘ ćsd s oły b lt6l łl,gk llo *Balania

ilrcłcc t iyksfrłrgiłalcn 3rr,*ro&6t a iych }ńlsątsĘ do ł8śolitgo
r.nź*ptł * r**agsnta rłołlu,

{ l*tsx*tt łg b *.eriryt tfids dls ue7ł5anta łła olrcgo prrrlietrsa..
te }rfu} r6rnoąl,cxpi8p pfEa tb&lta elgllła i rłguranla eabl,eFu

rllgocl, E u8so! J lar8try słodu.
16łt rlltonru tgttlst trap!9ortuJe Btę na górną slłtĘ p ea łt,r rilxlrrot - rysrotE*sh t'rE lre&oByi& ilć t&tsĘ tosaro yn} lub n rrłr-

E1o! pretro*'oyct a ul.Bgtnarśa. B ch*tl,ą aałaitnntu górneJ elatĘ,
*łód naleĘ trr rórnml,gratr rolloĘć łopaią , Bożll*lc rd*aeJ *łr-t l*r grubc$ol dg S GE,r

]rsxtltio g*afru a gdrn*S si*toe trs §
s]ladxl,* } gdrne$ slatee .łedF:Ł

1,8&Ó rtlgatnsćS gkr tB*{g #,
*Ći Ea apróżni,orę Ju* ;olc*ailJ dat ą tatĘ qrtsuoa ię pru c

2 o3rot7 r slatoc l roB arłl,a ręclnlca
ueg Ii, ne óolEeJ er.atoś tr(a 12 s6drla. i{ak ysalBa tenperat*ra
Blo{ 16 s ć iatlio& łt_oh godalneci ,l,nne rynggtó Y59c. słdd seho_

llt{oy t sueląr l, lnr,r[ aałl,erać ;tlgoci 4$ - 116 f}j

1g sósl,n., ł aŁayłnalaa teaperaiare
Fo t3m see r.6 łó ninten ps-
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Po ekończonyu proce sie słtsaenla 1 saybk],m riy tudEćrrl,u slatek słód
afrqea się z si.etŁź' rtrolne preez otxór ł,lg iejecoriton1, s łroczaeJ
ściani beapoórericio Eail i]iaŁk1 i:. ir ko ż l yFo iego ce lea nyebłotiae-
Al,ar

trakcie łr a ie fie si;i"{,lr&ck słti.i :lirsl Ę r; odposlełlrri o pru c garnl,a-
fty E clran . e!&yrili pf ss arril,aezeall . Spcsótr Fru egerfil&Ęia uJ.; ty g ta-łr e li-r

tsegul ejB Ł lBpęJaitrr cdlryx; it py 5 rEyeyEenls }u& ot$ierante
Błrłałćn ps{.;ićtt'E ycŁ ri E l żnoścl oćl trskat*ń iernonetrą mykaruJąoego
t,euperatur11 :i słodgr,e.
$ezporire8ni,o po zaiełlunku Łodrr na gór*ę tatkę palacri susanl rła-
pala c pe.!.entskaoh boe&{ryęk ogleń l rs3poo6y a sp&la ts kloEkóv
d,f *na t$er$ go * dębagego. paleBl óra!!łit proxa&nlĆ pfpy Bl,Etą8l*
rrye d tępt po*l tre$r ym z tyc}r piecds $yeho.trż płd dolną siatl

'. 
pre ehaćei prter llar ilry ł du e iłlydłu Lett{eoh.

U Euglęću & 9ekt,, &e Eituea ot,rsry !t etetc dtlneJ do kouory gre J_
,I6Ji prź d,o toJ,ą st hi łkt t płŁy po*otałe t esael,e łodn*&nia i
u E Bla sl&Ę a, n3leijy pfae;,,ro adEaó 1tał tygłćtnl"oel usu 6ni

klcłkós e k o y. li ufi s"'ri. klełkóg oelby*a się rll*gnie pfzeż Eesof-
Egg łrie kiełkóę i przeiriesieaie ich óo nrrgazynu.
po ęy tudesniu łóat BlEeehodsi BoprŁ E trensport lrubćłko s -Śl l,na.łosy
ds oćki łbo nl.cy g,dz1o następuJe łdrlxie }rł;1o klełtiÓlt /Eorzonków/
Etl słodu. DaleJ ełÓ Bopr;ieź t{&gq .ł,ut oi;lixż,}ł cliną :]rr:,Jaofia*y Jg t n6
ićągaay!.
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