NOVE PRODUKTY NA ROK 2016
Kvasinky:
Institut La Claire VDP – kvasinky pre biele šumivé vína a znovu naštartovanie fermentácie ( Prosseco,Durell, Pinot)
Institut La Claire Varietal Touch – kvasinky pre výrobu bielych odrodových vín (Sauvignon, Tokaj, Rulandské biele, Silvánske
zelené, Tramín, Muller Thurgau, Rulandské šedé)
Institut La Claire T 73 – kvasinky pre výrobu mladých červených a ružových vín (Svätovavrinecké, Frankovka modrá,
Dolcetto, Schiavo, Marzemino)
Institut La Claire EM2 – kvasinky pre výrobu odrodových bielych vína ale aj červených ( Sauvignon, Chardonnay, Rulandské
šedé, Muller Thirgau, Malvasia)(Cabernet Franc, Teroldego, Valpolicella)
Institut La Claire CGC62 – kvasinky pre výrobu sviežich bielych vín, rešpektuje rysy pôvodnej odrody, posilňuje aromatiku,
zdôrazňuje ovocné tóny a sviežosť
Institut La Claire C58 – kvasinky pre výrobu červených vín, s vysokým potenciálom, silnou fenolovou štruktúrou (Barolo,
Barbaresco, Brunello, Amarone, Chianti, Primitivo, Merlot)

Biologické pomocné látky (posilnenie aróm, antioxidant, stabilizátor farby, vyváženost chuti):
Fermann Floreal – biologická pomocná látka pre kvasenie bielych a ružových muštov (inaktivované kvasinky bohaté na
glutatión, galický tanín a akácia)
Fermann Spicy – biologická pomocná látka pre kvasenie červených rmutov a ružových muštov (inaktivované kvasinky,
hroznový tanín z jadierok a elagický tanín)
Fermentan BERRY - pre kvasenie červených rmutov a ružových muštov, zvýšenie arómy po červenom ovocí, stabilizuje
farbu. (zmes enologických tanínov z dreva ovocných stromov)
Fermentan LEMON – pre kvasenie bielych a ružových muštov, zvýšenie ovocných aróm (citrusových), antioxidančný účinok
(zmes tanínov z citrusového dreva a galického tanínu)
Fermentan WHITE – pre kvasenie bielych a ružových muštov, zvýšenie arómy (tropickej), antioxidačný účinok ( zmes
galického tanínu a inaktivovaných kvasiniek)

Výživy pre kvasinky, aktivátor a regulátor kvasenia:
OENOCEL – aktivátor a regulátor alkoholového kvasenia, vyrobený z celulózových vlákien
Ecobiol BLANC – doplnková výživa s antioxidačným účinkom derivovaná z bunkových stien kvasiniek, zlepšuje senzorické
aspekty vína, sviežosť, aromatiku, chuť a mäkkosť
Ecobiol FML – výživa pre baktérie na jablčno- mliečnu fermentáciu
Ecobiol Rouge – produkt na báze bunkových stien kvasiniek so zameraním na stabilizáciu farby červených vín a zlepšenie
senzorických vlastností
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Číridlá:
EVF- FREE – absorbent prchavých fenolov (vinylfenolov, Bretanomyces (uhlie s kremičitým gélom)
PK SOL M – klarifikant a stabilizátor vín a muštov (PVPP, chytín, vyzína), zabraňuje oxidácii, napravuje farbu a horkú chuť,
obnovuje pôvodnu aromatiku)

Stabilizátor:
TOTAL STAB – je vodný roztok arabskej gumy a karboxymetyl celulózy, u bielych a ružových vín, zabraňuje tvorbe a rastu
kryštálov vínanu draselného a umožňuje tak, jeho dlhodobú stabilitu
READY GUM L – stabilizačná arbská guma 20%, koloidný protektor voči železu, medi, farbivu a koloidným látkam
READY GUM 20 – 20,5% roztok arabskej gumy, pre biele, ružové, červené a alkoholizované vína, aby sa zabránilo zakaleniu
a vyzrážaniu po naplnení do fliaš

Manoporoteíny:
RELEASE CRISPY – kvasinkový bioprodukt, ktorý poskytuje stabilitu, sviežosť, sladkosť a dlhšiu dochuť
RELEASE ROUND – kvasinkový bioprodukt. Ktorý poskytuje stabilitu vína, zaguľatenie a aromatickú trvácnosť

Taníny:
CASTAN - gaštanový tanín, pre klarifikáciu, prevencia redukčných pachov, odstránenie prebytku železa a medi, antioxidant
Opera FRUITY - vhodný pre ružové a červené vína, ovocnosť, sladkosť, odrodové arómy
Opera MATURATION – dubové taníny, ovocnosť, sladkosť perzistencia
Opera NO-GREEN – tanín z exotických stromov, odstraňuje rastlinné a zvieravé pocity v ústach
Opera NO-REDUCTION – dobový tanín, vyrieši problém uzatvorených vín
Opera RESRESH – zmes tanínov, sviežosť, komplexnosť, perzistencia, oobnoví a osvieži oxidované víno
Opera GRAPE – tanín zo šupiek hrozna, aromatická sviežosť, vyváženosť chutí
Opera SEED – tanín z jadierok hrozna, farebná stálosť, aromatická komplexnosť, štruktúra, podpora odrodového charakteru
Opera HIGH T – zmes kondenzovaných tanínov, sladké drievko, tabak, štruktúra, intenzívna a dlhá aróma
Opera MEDIUM T – elagický dubový tanín, kokos, kakao, vanilka, štruktúra, intenzita arómy
Opera SOFT T – zmes tanínov, kokos vanilka, karamel, intenzívne arómy
Solo DARK – tanín z amerického duba, kokos čokoláda, káva, štruktúra, plnosť, aromatika
Solo RUBY – tanín z francúzskeho duba, tóny červeného ovocia, aromatika, sladkosť, plnosť, antioxidant
JEDNOTLIVÉ NÁVODY NÁJDETE NA NAŠICH STRÁNKACH

