
 

 

 

 

 

VIALATTE FERM W12 
 

Селекционирани дрожди за производство на елегантни и обли във вкуса вина 
 

 

ХАРАКТЕРИСИТИКИ 

 

VIALATTE FERM W12 е естествен щам Saccharomyces cerevisiae galactose – селекциониран 

от Sofralab за производство на бели, розе и червени вина притежаващи комплексност в 

аромата и заобленост във вкуса. Изявява на сорта и тероара, този щам позволява 

производството на висококачествени вина, особено такива, които ще отлежават върху 

утайки. 

 

ЕНОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА 
 

Ферментационни характеристики : 
 

VIALATTE FERM W12 е много издръжлив щам в екстремни условия (висока концентрация на 

захари, висок алкохол, ниско рН, ниска температура, налягане). Той позволява бързото и 

пълно разграждане на захарите без да има продуциране на нежелани съединения. Щама 

е подходящ за приготвяне на закваска за рестарт на ферментацията. 
 

• Вид : S. cerevisiae galactose -  
 

• Фактор килър : Килър K2 положителен  
 

• Оптимален диапазон на алкохолна фермантация : 10 до 30°C  
 

• Кинетика на ферментация : средна ако T° < 16°C  
 

• Поносимост към алкохол : до 15 % Vol.  
 

• Продуциране на летливи киселини : слабо  
 

• Необходимост от азот : ниска  
 

• Продуциране на Н2S : слабо  
 

• Продуциране на SO2 : слабо  
 

• Образуване на пяна : слабо  
 

• Продуциране на глицерол : 6 - 7 g/L  

 

Органолептични характеристики : 
 

VIALATTE FERM W12 се отличава със способността си за получаване на елегантни вина с 

много комплексност в ароматите. Освен това щама позволява да се съхранят качествата и 

сортовите характеристики на гроздето. 
 

VIALATTE FERM W12 автолизира бързо и следователно е идеално адаптиран за отлежаване 
върху утайки в резервоар или бъчва с батонаж, за да се получат вина с повече обем във 
вкуса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

• Производство на бели, червени и розе вина с изява на сортовите аромати и тероара  
 

(Шардоне, Мускаде, Вионие …)  
 

• Производство на вина за отлежаване върху утайки  
 

• Рестартиране на алкохолната ферментация  
 

ДОЗИРАНЕ 
 

Препоръчителна доза : 20 g/hL 
 

Максимално разрешена доза според действащото европейско законодателство: няма. 
 

НАЧИН НА РАБОТА 
 

Разпръснете активните сухи дрожди (АСД) в 10 пъти по-голямо количество смес от вода и 
мъст в равни пропорции и температура на сместа между 35 и 40°C. Пример : 500 g от 
АСД, в смес съставена от  2,5 L вода и 2,5 L мъст. Температурата на сместа трябва да бъде 
37°C. 
 

Оставете в покой в продължение на 20 минути, след което бавно хомогенизирайте 

закваската. Ако разликата в температурата между закваската и мъстта за засяване не е 

по-голяма от 10°C, вложете директно закваската в мъстта. Ако температурна разлика 

надвишава 10°C, дублирайте обема на закваската, изчакайте 10 минути, хомогенизирайте 

и вложете в съда за засяване. 
 

Предпазни мерки при употреба :  
Продукт предназначен за употреба в енологията и хранително-вкусовата индустрия. 
Употребата трябва да бъде съобразена с действащото законодателство. 
СЪСТАВ 
 

Активни сухи дрожди, емулгатор E491. Не съдържа ГМО 

 

РАЗФАСОВКИ 
 

Вакуумиран пакет 500 g, Кашон 20 x 500g. 

 

СЪХРАНЕНИЕ 

 

Да съхранява на хладни между 2 и 8°C. Може да се съхранява при стайна температура в 

продължение на 3 месеца (<25°C). Отворена опаковка за бързо използване. За 

предпочитане е да се използва преди датата отбелязана на опаковката. 

 

Информацията описана по-горе, отговаря на нашите актуални познания. Тя е дадена без ангажимент или гаранция в 
случаите, когато условията на използване са извън наш контрол. Тя не освобождава потребителя от спазването на законовите 
норми и предписанията за безопасност, които са в сила. Този документ е собственост на Софралаб и не може да бъде 
променян без изричното й съгласие. 
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