
VIALATTE FERM® R26

Дрожди за получаване на модерни плодови и подправкови червени вина

ЕНОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

• Кинетика на алкохолната ферментация:
средна
• T° оптимална на ферментация: 22 - 30°C
• Устойчивост към акохол: средна към висока
(>14,5% vol. <16% vol.)

• Продуциране на глицерол: Средно  – (8 g/l)

• Продуциране на SO₂: Слабо

• Продуциране на  H₂S: Слабо

• Необходимост от азот : средна

• Продуциране на летлива киселинност:
Средно към слабо
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500g

Продуциране на естери и 
висши алкохоли 

Нов щам, адаптиран за Syrah,

Cabernet 

sauvignon, Мerlot, Carménère …

За модерни червени вина с 
нюанси на плодове и 

подправки 

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.

ДаДа се съхранява на хладно между 2 и 8°C. 
Отворена опаковка за бързо използване. За 
предпочитане е да се използва преди датата 
отбелязана на опаковката.

ДОЗИ ЗА УПОТРЕБА

20 g/hL 

РАЗФАСОВКИ

СЪХРАНЕНИЕ
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПИТИ

ДОБРЕ Е ДА СЕ ЗНАЕ!

Норизопреноидите са първични 
аромати от гроздето. Те произхождат от 
разграждането (окислително разкъсване) 
на каротеноидите (естествени пигменти).
Те след това присъстват под формата на 
не ароматни прекурсори и биват 
освободени по ензимен път. 

β-дамасценонът и β-йононът са най - 
известни и присъстващи във вината.
Тези 2 ароматни молекули играят ролята 
на усилватели на плодовите аромати.

β-йононът може също да отговаря за 
усещанията на теменужка, характерни за 
някое грозде Сира. 

1) 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.
2) 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.

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

НАЧИН НА РАБОТА




