INSTITUT La Claire C58
VÝROBOK sú aktívne suché kvasinky pre výrobu červených vín s vysokým potenciálom silnou
fenolovou štruktúrou.
DRUH/ kmeň kvasiniek /
Saccharomyces cerevisiae selktovaný v Nemecku z oblasti Mosel

CHARAKTERISTIKA KVASENIA
Tento kmeň sa vyznačuje hlavne krátkou úvodnou fázou, ktorá spolu so svojim killer faktorom, jej pomáha
rýchlejšie získať prevahu nad pôvodnou mikroflórou. C58 poskytuje najlepšie kvalitatívne výsledky, keď sa
privádza aspoň 200mg/l RAN (ľahko asimilovateľný dusík), dokončenie fermentácie prebieha hladko aj pri
v prípade vyššieho alkoholu. Dobrá produkcia glycerolu a polysacharidov.
AROMATICKÝ PROFIL
La Claire C58 je obzvlášť vhodný pre vinifikáciu modrého hrozna s vysokým potenciálom a silnou
fenolovou štruktúrou. Nízka trpkosť, vynikajúca štruktúra a mäkkosť, značné množstvo polysacharidov
v kombinácii s tónmi lesných plodov a červeného ovocia, to sú vlastnosti pre ktoré sa tento kmeň
doporučuje pre výrobu červených vín.
TECHNOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY
Vzhľad : tyčinky, svetle okrovej farby,
Koncentrácia: viac ako 10 mld/buniek na gram
Tolerancia alkoholu: 16% v/v
Optimálna pracovná teplota: 15 °C – 35 °C

ODPORÚČANÉ ENOLOGICKÉ SITUÁCIE
Bohatá výroba esterov a beta-fenyletylalkoholu ukazujú, že La Claire C58 je schopná poskytnúť víno
s vysoko vyvinutou ovocnou arómou, ktorá zostáva stabilná v čase. V červených vínach celkový počet
flavanoidov, podporuje dobrú intenzitu farby a významné množstvo polysacharidov a glycerolu.
La Claire C58 poskytuje vína s väčšou stabilitou farby hneď od počiatočného štádia zrenia, rovnako
posilňuje telo vína a mäkkosť hotového výrobku.
Vynikajúce výsledky možno dosiahnuť pri výrobe silných vín ako Barolo, Barbaresco, Brunello, Amarone,
Chianti, Primitivo, a tiež ľahšie vína ako Nerod´Avola a Merlot.

Dávkovanie
10-25 g/hl v normálnych podmienkach
30-50 g/hl v ťažkých prípadoch alebo pri opätovnom spustení fermentácie.
Dôležité: vrelo sa odporúča používanie aktivantov a bioregulátorov ako sú MAURIFERM PLUS

Spôsob použitia
Rehydratovať kvasinky v o vhodnej nádobe 10 objemami vody, pri teplote cca 40 °C, dobre zamiešať
a počkať 10 minút, potom znovu premiešať a počkať 10 min., rehydratácia by sa mala ukončiť (maximálne
do 30 minút). Pre optimálny výkon sa odporúča pridať v rovnakom pomere výživu ECOBIOL PIED DE
CUVE. Znovu zamiešať a pridať suspenziu do masy. Pri nižších teplotách muštu, treba overiť, aby nebol
rozdiel teplôt nad 10 °C medzi biomasou a fermentujúcim produktom, v takom prípade sa postarať
o postupnú aklimatizáciu.

Balenie: vákuové po 500 g, v krabiciach po 10 kg. Uchovávať v originálnom balení pri teplote medzi 5 až
15 °C v suchom prostredí. Čiastočne použité vrecko opätovne uzavrieť a uchovávať v chladničke pri 4 °C.
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