ECOBIOL BLANC
– doplnková výživa s antioxidačným účinkom derivovaná
z bunkových stien kvasiniek. Pri výrobe reduktívnych vín
ECOBIOL BLANC

Všeobecná charakteristika a použitie:
ECOBIOL BLANC – pre dosiahnutie úspechu na trhu „vín z celého sveta“, je výroba
bielych vín, ktoré využívajú redukciu stále rozšírenejšia. Cieľom tejto technológie je
získať svieže intenzívne vína s prevažne odrodovou vôňou. Ak ponecháme stranou
podrobnosti postupu požadovaného pre správne kvasenie, treba pripomenúť, že pri tejto
technike sa znižuje kontakt s kyslíkom, buď použitím inertného plynu, antioxidačných
výrobkov a reguláciou teploty. V tomto zmysle, kvasinky a ich deriváty, môžu zohrať
podpornú úlohu ako „bio“ antioxidanty. V počiatočnej fáze fermentácie kvasinky rýchlo
skonzumujú prítomný kyslík a je tiež známe, že na konci fermentácie kaly ( ktoré sú
tvorené kvasinkami zničených autolýzou) majú antioxidačné účinky. Na základe týchto
pozorovaní, Perdomini-IOC vyvinula ECOBIOL BLANC, novú výživu s antioxidačnými
účinkami odvodených z určitého druhu kvasiniek.
Pridaním bezprostredne po vylisovaní, ECOBIOL BLANC súčasne poskytuje výživu
kvasinkám, aby sa rýchlo aktivovali a kompletné pravidelne kvasili a zabezpečuje
antioxidačný účinok.
REZERVA POLYSACHARIDOV
Počas fermentácie, uvoľňuje čiastočne polysacharidy, čím zvyšuje pocit plnosti
a mäkkosti, znižuje pocit trpkosti a oslabuje intenzitu horkých tónov, zároveň znižuje
stopy rastlinných a negatívnych vôni po síre, a tým zlepšuje senzorické aspekty vína.
ÚČINOK GLUTATHIÓNU
Tento tripeptid má silné antioxidačné vlastnosti, ktoré môžu prerásť do zvýšenia sviežosti
a aromatičnosti bielych vín.
ECOBIOL BLANC pochádza z kmeňa prírodných kvasiniek bohatých na glutathión.
Používa sa počas alkoholovej fermentácie bielych a ružových vín, pretože umožňuje
zlepšiť senzorické vlastnosti, vyvažuje chuťové vnemy a zvyšuje mäkkosť.
Zloženie: preparát na báze bunkových stien
Vzhľad: prášok žltej okrovej farby
Dávkovanie: 20-40 g/hl do pomletého hrozna, maximálna povolená dávka je 40g/hl.
Návod na použitie:
Rozpustiť potrebnú dávku ECOBIOL BLANC sa rozpustí vo vode alebo v mušte
v pomere 1:4, dobre premiešať a pridať do muštu.
Balenie: 1 kg sáčky, 10 kg vrecia, skladujte na suchom a chladnom mieste.
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