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КАТАЛОГ
ЕНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ

От 90 години,
Martin Vialatte се възползва от
своите познания и своето ноу-хау

1922

Създаване на фирма Sofralab-Martin Vialatte
от Mr Martin и Mr Vialatte.

1925

Създаване на лаборатория за aнализи и проучвания

1964

Въвеждане в мембранната филтрация.
Проучване на тартаратната стабилизация:Създаване и производство с
парижките ателиета на метавинена киселина с име V40®.

1978

LACTA B-първата комбинация бентонит, казеин за винификация на бели
вина.

1982

Тартаратната стабилност продължава да се развива с VINIPAL.
Материали за преминаване на виното прeз студ за тартаратно
стабилизирeа нна белите вина.

1983

Въвеждане на първата гума арабика с произход Seyal и Verek.

1985

GELISOL®:Първият в развитието на
серия за специфично бистрене (желатин).

1989

Работа върху енологичните танини, създаване на танин от
кестен TANIXEL® и сериятa VITANIL®.

1995

Откриване на ензимологична лаборатория.

1990
2000

Развитие на серията от дрожди в сътрудничество с френския институт за
проучвания (IFV, SICAREX) във всички френски тероари за осигуряване
непрекъснато биологичното разнообразие на френските сортове.

1996

Начало на работата върху растителните протеини.Протеините от грах са
избрани от Martin Vialatte и са в енологията първата растителна алтернат
ива за бистене вместо бистрителите от животински произход.

2004

Начало на проучвания върху Карбоксиметил целулоза (КМЦ),целулоза
получена от дърво за тартаратна стабилност на бели вина.

2005

Разрешаване на растителните протеини от Organisme
International du Vin (OIV) и от Европейския съюз.
Въвеждане на серията PROVGREEN®,първите продукти
на растителна основа от грах.

2008
2012

Програма за подбор и въвеждане на VIALATTE FERM,ново поколение
дрожди по случай 90 години фирма Martin Vialatte.

2009

Въвеждане на серията CRISTAB GC (КМЦ).

2010

Получаване на награда INTERVITIS за
продуктите «Без алергени» Martin Vialatte.

2015

Въвеждане на серията KTS.

2017
2018

Серия ANTARTIKA® - Ново поколение тартаратни
стабилизанти на основата на биополимер,
разрешен от OIV и на растителни полизахариди

2019

НОВАТА ANTARTIKA® FRESH

за да отговори на очакванията
и развитието на енологията,
акцентирайки върху екип от опитни
енолози.
Martin Vialatte подпомага
технолозите с една ясна идея
за енологията: да предостави
технически съвети и методи, които
са плодовете на нашия опит и
нашата култура « на терен ».
Нашият най-голям успех:
превъзходството на вашите вина !
Бидейки движеща сила на
нашата консултантска дейност
и концепцията ни за енологични
продукти, Martin Vialatte акцентира
върху качеството и хранителната
безопасност (ISO22000), своето
ной-хау, своите екипи, а също така
върху иновациите в своя отдел
Изследване и развитие.
В партньорство с изследователки
центрове във Франция и в чужбина
ние предвещаваме иновациите на
утрешния ден.
От 1922, Martin Vialatte ви помага
да постигнете целите си, и това е
нашето най-голямо достойнство.
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СЕЛЕКЦИОНИРАНИ ДРОЖДИ

VIALATTE FERM® W12

VIALATTE FERM® R71

S. cerevisiae galactose - селекциониран за производство на бели, розови и червени вина, VIALATTE FERM® W12 оптимизира финеса на
ароматите и заоблеността във вкуса. VIALATTE FERM W12 автолизира бързо, т.е. идеално се адаптира за отлежаване върху утайките в
резервоар или барик. Щамът позволява да се съхрани качествениятпотенциал и сортовия характер на гроздата, отглеждани при най-добри условия. VIALATTE FERM W12 се препоръчва за сортове Шардоне, Мускаде, Вионие, и др. Изключително издръжлив щам, VIALATTE
FERM W12 се препоръчва и в случи на спряла ферментация.
Разфасовка: 500 g
Доза за употреба: 20 g/hL

VIALATTE FERM® R71 е щам дрожди S. cerevisiae селекциониран заради способността си за получаване на интензивни червени и розе
вина със свеж и ферментационен профил (малки червени плодове,
малини, френско грозде ...). Много устойчив, VIALATTE FERM® R71
позволява извеждането на добра алкохолна ферментация дори и в
случаите на ограничаващи фактори (алкохол, ниска температура,
ниска мътнота …). Могат да бъдат използвани при традиционна винификация или при термовинификация. VIALATTE FERM® R71 се
препоръчва за производство на меки и плодови червени и розе вина
от международни сортове.
Разфасовка: 500 g
Доза за употреба: 20 g/hL

Изменение на концентрацията на аромати
(CPG SM-SPME) с VIALATTE FERM® R71
спрямо дрожди A
400%
350%
300%
250%
200%

VIALATTE FERM® W28
VIALATTE FERM® W28 са дрожди S. cerevisiae, селекционирани за
освобождаване на тиоли по време на винификация на сортове грозде, богати на ароматични предшественици. В условията на оптимална фенолна зрялост, те позволяват да се подсилят нюансите на
цитрусови плодове и маракуя, придавайки така на виното модерен
характер. Щамът притежава отлични ферментативни способности,
дори и в трудни условия (ниска температура, висок алкохолен градус, недостиг на азот...). VIALATTE FERM® W28 се препоръчва за винификация на сортовете Совиньон Блан, Коломбар, Вердехо, Пети
Мансенг или за червени сортове, за получаване на ароматни розета.
Разфасовка: 500 g и 10 kg
Доза за употреба: 20 g/hL

150%
100%
50%
0%
-50%

Термовинифицирано Мерло

Розе от сорт Гренаш

-100%

Етил
лаурат

Етил
хексаноат

Етил
деканоат

Изоамил
ацетат

Етил
каприлат

Етил
изобутират

Хексил
ацетат
Опитни вина от Languedoc Roussillon: Розе от Гренаш и Мерло направено чрез термовинификация.
VIALATTE FERM® R71 са сравнявани със същите дрожди за контрола
както за розовото така и за червеното вино.
При розето от сорт Гренаш, VIALATTE FERM® R71 освобождават 315%
повече аромати от дрожди А. Разликите се виждат най- добре при с етил
лаурат, етил деканоат и етил каприлат даващи аромати на плодове и
цветя. При термовинифицираното Мерло, VIALATTE FERM® R71 освобождават 66% повече аромати от дрожди A. Резултатите се отнасят найвече за етил хексаноат, който има плодови и анасонови нотки и за етил
изобутират, имащ аромат на ягода.

Продукти разрешени за използване в биологични вина от европейското законодателство CE 834/2007 - RUE 203/2012
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VIALATTE FERM® R82

VIALATTE FERM® R96

VIALATTE FERM® R82 e щам дрожди S. cerevisiae селекциониран за винификация на грозда с добра зрялост и предназначен
за производство на червени вина за средно и дълго отлежаване с
ароматен профил на зрели плодове (червени и черни плодове).
VIALATTE FERM® R82 също така има способност да намалява развитието на редукция за сортове, които са чувствителни като Каринян
или Сира.
Разфасовка: 500 g
Доза за употреба: 20 g/hL

VIALATTE FERM® R96 e щам дрожди S. cerevisiae отличаващ се със
способността си да изявява потенциала на гроздето и много функционалност. VIALATTE FERM® R96 се адаптира добре за различни
сортове и различни степни на зрялост за производство на млади
вина или такива за отлежаване. Ароматния профил е ориентиран
към нотки на червени и черни плодове, подправки и билки (черен пипер, евкалипт, сладка папрат…). Произведените вина са комплексни
с изявена свежест в аромата. VIALATTE FERM® R96 се препоръчва
за винификация на Сира, Мерло, Каберне, Мурведър.
Разфасовка: 500 g
Доза за употреба: 20 g/hL

Единици на ароматите

Анализ на ароматите от CPG SM-SPME отнесени към
прага на усещане
Дрожди контрола

180
160

VIALATTE FERM® R82

140
120
100

ИНТЕНЗИТЕТ НА АРОМАТИТЕ
10

80
60
20
0

Влияние на щама дрожди върху ароматния профил
на червено вино сорт Сира

ОБЕМ ВЪВ ВКУСА

8
6

ПОДПРАВКОВИ АРОМАТИ

4
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Изоамил
ацетат

0

СВЕЖЕСТ ВЪВ ВКУСА

Мерло от Languedoc Rousillon - традиционно винифициране
VIALATTE FERM® R82 са сравнявани с класически дрожди предназначени за производство на червени вина от южните райони. VIALATTE
FERM® R82 образува по-голямо количество предшественици на аромати от контролната проба, 15 от 17 анализирани ароматни молекули.
Най-добре се виждат разликите при етил хексаноат, етил каприлат и
2-фенил етанол, за които при VIALATTE FERM® R82 показват доста
по-високи резултати. Изоамил ацетата, е характеристика на примьорните вина и е продуциран в по-голямо количество при контролната проба.
При дегустацията, във виното винифицирано с VIALATTE FERM® R82
присъства наситеност във вкуса и комплексен ароматен профил ориентиран към добре узрели червени плодове.

VIALATTE FERM® R100
VIALATTE FERM® R100 са дрожди S. cerevisiae, селекционирани за
производство на меки и плодови вина, предназначени за кратко до
средно отлежаване. VIALATTE FERM® R100 позволява получаването
на интензивни, плодови вина, с подчертана мазнота във вкуса, благодарение на значителното продуциране на глицерол. Щамът е приложим за всички сортове.
Разфасовка: 500 g
Доза за употреба: 20 g/hL

КОМПЛЕКСНОСТ НА
АРОМАТИТЕ

Референтни дрожди
VIALATTE FERM® R82

ПЛОДОВИ АРОМАТИ

ФЕРМЕНТАЦИОННИ АРОМАТИ

VIALATTE FERM® R100
VIALATTE FERM® R96

Влиянието на щамовете дрожди върху ароматите при винифициране на
бяло и розово вино са добре познати. Когато се отнася за производство
на червено вино, въпроса е по-различен. Всъщност сензорният
профил на червеното вино, зависи колкото от суровината, толкова и
от избраната технология: обработка със загряване или традиционна
мацерация, време на мацерацията, температура на ферментация,
също така и от други параметри, които оставят малко място да бъде
заето от дрождите. Но изборът на дрожди също може да повлияе на
финалния сензорен профил на червеното вино. Серията VIALATTE
FERM® предлага следният избор:
За конценрирано червено грозде, VIALATTE FERM® R82
позволяват много добра екстракция на танините и повишаване на
обема, едноременно запазвайки потенциала на реколтата по време
на целия процес на отлежаване.
За червено грозде от млади лози или при повредено грозде с цел
получаване на вино с профил на червени свежи плодове VIALATTE
FERM® R100 спомагат ферментационните аромати и носят свежещ
на финала.
За здраво грозде с висок потенциален алкохол, за производство
на кюве с отношение към сорта, VIALATTE FERM® R96 дават вина
със силни комплексни аромати на базата на плодове тип вишна с
добра пълнота във вкуса и със запазена свежест във финала.

Продукти разрешени за използване в биологични вина от европейското законодателство CE 834/2007 - RUE 203/2012
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SO.DELIGHT

SO.FLAVOUR

SO.DELIGHT е щам дрожди S. cerevisiae селекциониран заради своята способност за получаване на ароматични бели и розе вина, свежи
и плодови. Полученият ароматичен профил е комплексен, с тревисти
и ферментационни аромати. SO.DELIGHT се препоръчват за производство на вина от неутрални или ароматични сортове.
Разфасовка: 500 g и 10 kg
Доза за употреба: 20 g/hL

SO.FLAVOUR е щам дрожди S. cerevisiae селекциониран в Кот Дю
Рон съвместно с Домеин Сен Аполинер (биодинамична изба). Този
щам има много добро ферментационно поведение с толерантност
към високи алкохоли. Характеризира се с изява на комплексни аромати доминиращи нотки на зрели плодове (червени и черни), вкусът е богат и хармоничен, характеризиращ се с добър баланс между
танинова структура и заобленост. SO.FLAVOUR се препоръчва за
производство на модерни червени вина, концентрирани, комплексни
и плодови от международните червени сортове: Мерло, Каберне Совиньон, Сира, Гренаш.
Разфасовка: 500 g
Доза за употреба: 20 g/hL

SO.FRUITY
SO.FRUITY са дрожди S. cerevisiae, щам L1414, селекциониран в
Бо-жоле от l’IFV. Характеризиращ се с отлично ферментационно
поведе-ние, този щам е подходящ за винификация с къса и средна
продъл-жителност. Изявата му се характеризира с нотки на малки
червени плодове. SO.FRUITY позволява много добра екстракция на
антоциани и танини водеща до получаването на обагрени червени
вина с мека структура. SO.FRUITY е специално препоръчван за сорта Гаме в Божоле Вилаж и други апелации, но също така и за винификация на меки и плодови червени вина от сортовете Мерло, Каберне
Совиньон, Гаме, Пино Ноар и т.н...
Разфасовка: 500 g
Доза за употреба: 20 g/hL

SO.CLASSIC BY

SO.CLASSIC CE

За много узряло грозде
или за рестартирана на
ферментацията.

За бърз старт на алкохолната
ферментация.

Много добри ферментационни способности
Чистота на аромата и вкуса
Изява на сорта
Разфасовка: 500 g и 10 kg
Доза за употреба: 20 g/hL

Продукти разрешени за използване в биологични вина от европейското законодателство CE 834/2007 - RUE 203/2012
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СЕРИЯ MARTIN VIALATTE

VIALATTE
FERM® W28

S. cerevisiae

Производство на ароматни
бели и розе вина с цел да
се оптимизира изявата на
тиоловите аромати

Изява на тиолови
аромати

Бърза

10 до
16°C

Ниска

16,50%

Слабо

Слабо

Силно
чувствителни

Слабо

VIALATTE
FERM® W12

S. cerevisiae
galactose -

Производство на фини и
елегантни вина с цел да се
оптимизира отлежаването
върху утайки и да се изяви
потенциал на сорта

Финес в аромата
- типични сортови
аромати

Средна,
ако
t°<16°c

10 до
30°C

Ниска

15%

Слабо

Слабо

Средно
чувствителни

Слабо

VIALATTE
FERM® R71

S. cerevisiae

Производство на меки и
плодови червени и розе вина с
ферментационен профил

Продуциране на
ферментационни
аромати

Бърза

14 до
32°C

Висока

16%

Средна
до
Слабо

Слабо до
Средна

Силно
чувствителни

Слабо

S. cerevisiae

Производство на комплексни
червени вина с плодов
и подправков профил
характеризиращи се с голяма
свежест на аромата

Изява на сортовите
аромати

Средна

15 до
28°C

Висока

16%

Средна
до
Слабо

Слабо

Средно
чувствителни

N.C

VIALATTE
FERM® R82

S. cerevisiae

Производство на комплексни
червени вина с аромати на
зрели червени и черни пло
дове, без редукция
та при чувствителни сортове

Продуциране на
ферментационни
аромати - изява на
сортовите аромати

Бавна

18 до
30°C

Средна

16%

Средна
до
Слабо

Средно

Средно
чувствителни

Много
Слабо

VIALATTE
FERM® R100

S. cerevisiae

Производство на чисти
заоблени, интензивни и
плодови червени вина .
Отлично управление на
винификацията

Продуциране на
ферментационни
аромати - изява на
сортовите аромати

Бърза

18 до
32°C

Висока

14%

Средна
до
Слабо

Средно

Слабо
увствителни

N.C

SO.DELIGHT

S. cerevisiae

Производство на ароматични
бели и розе вина, свежи
и плодови, развиващи
ферментационни аромати,
тиолови и терпенови аромати

Продуциране на
ферментационни
аромати - изява на
сортовите аромати

Много
бърза

10 до
16°C

Висока

15%

Средна
до
Слабо

Средно

Чувствителни

Слабо

SO.FRUITY

S. cerevisiae

Производство на меки, свежи и
плодови червени вина

Продуциране на
ферментационни
аромати - изява на
сортовите аромати

Бърза

18 до
32°c

Ниска

14%

Слабо

Слабо

Средно
чувствителни

Слабо

SO.FLAVOUR

S. cerevisiae

Производство на
концентрирани червени вина с
плодов и комплексен профил

Продуциране на
ферментационни
аромати - изява на
сортовите аромати

Средна

18 до
32°C

Средна

15%

Средна
до
Слабо

Средно

Слабо
чувствителни
Слаб

Слабо

SO.CLASSIC CE

S. cerevisiae

Сигурно извеждане на
алкохолната ферментация

Неутрален

Средна

12 до
32°c

Висока

14%

Слабо

Слабо

N.C

Слабо

SO.CLASSIC BY

S. cerevisiae
galactose -

Сигурно извеждане на
алкохолната ферментация

Неутрален

Бърза

13 до
32°c

Ниска

16%

Слабо

Слабо

N.C

Слабо

VIALATTE
FERM® R96

За производство на бели вина

За производство на розе

За производство на вино материали за дестилация

За производство на червени вина
*: данни от IFV
NC: Не се посочва

Продукти разрешени за използване в биологични вина от европейското законодателство CE 834/2007 - RUE 203/2012
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СЕЛЕКЦИОНИРАНИ ДРОЖДИ

ПРОТОКОЛ ЗА РЕСТАРТИРАНЕ НА ФЕРМЕНТАЦИЯТА
(за 90 hL вино с остатъчна захар)
В случай на спиране на ферментацията, единствено приготвянето на закваска, аклиматизирана към алкохола ще позволи рестартирането
на алкохолната ферментация. Закваската трябва да се внесе възможно най-скоро след спирането на ферментацията, за да се възползваме от развитата температура на АФ и за да се избегне започването на спонтанна ЯМКФ. В случай на висок риск, може да се добави 1
g/hL SO2 или 25 g/hL BACTOLYSE LYZOZYME в съда със спряла АФ, за да се ограничи развитието на нежелани МКБ.
Изборът ни на щам дрожди трябва да се спре на издръжлив щам, с много добра възможност за размножаване, и много устойчив на
алкохол. Щамът VIALATTE FERM® W12, Saccharomyces cerevisiae galactose, е идеалният вариант за рестартиране на ферментацията.
На този етап, в средата има недостиг на хранителни елементи и може да съдържа инхибитори на ферментацията продуцирани от дрождите в състояние на стрес (основно мастни киселини с къса въглеродна верига).
Ето защо се препоръчва 24 часа преди добавянето на закваската резервоара да се обработи с продукт детоксифициращ средата.
За целта , добавяме 40 g/hL ДРОЖДЕНИ ОБВИВКИ и прехвърляме в друг резервоар преди добавянето на закваска.
По същият начин, за да оптимизираме приготвянето на закваска, добавянето на NUTRICELL® INITIAL в доза 30 g/hL се препоръчва при
рехидратирането на дрождите. След това добавка на NUTRICELL® START в дози 20 до 40 g/hL e препоръчително по време на фазите на
размножаване, аклиматизиране и засяване.

1. РЕХИДРАТИРАНЕ

30 МИН
3 kg NUTRICELL® INITIAL (30 g/hL)
+
2 kg VIALATTTE FERM® W12 (20 до 30 g/hL)

50 L вода

Важно : T < 40 °C

35- 38 °C

2. РАЗМНОЖАВАНЕ

3. AКЛИМАТИЗИРАНЕ

24 h

Задължително: плътността да не пада под 1000

Важно: аерирайте 2 пъти на ден
150 L размножена закваска

- 50 L закваска
150 L
20 °C

- 50 L вино

10 hL

- 50 L вода
- 25 kg захар *
- 200 g
NUTRICELL® START

48 ДО 72 h

1015

750 L вино
100 L вода
10 kg захар

20 °C

1005

400 g
NUTRICELL START
®

4. ЗАСЯВАНЕ НА РЕЗЕРВОАР
Внесете 10 hL закваска в 90 hL в обработено с дрождени
обвивки вино с обливане в присъствие на въздух.

* Изчислено за вино, имащо ПАС 14%, за вино имащо ПАС по
близо до 12% да се добавят 20 Kg захар

- 10 hL закваска
- 4 kg NUTRICELL® START
100 hL

5. КОНТРОЛ
Всеки 2 дни:
• Съдържание на захари
• Летлива киселинност
• Състояние на дрождите
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Дрожди с изразен характер за енологична употреба

VITILEVURE
CHARDONNAY
YSEO™

Развива комплексността и финеса
в аромата на вина за отлежаване от
сорта Шардоне

Сортови
аромати. Естери
(роза, цитрусови
плодове)

Нормална

15-25°C

Средна

13,5 %

Слабо

Слабо

Нулево

N.C.

VITILEVURE
SAUVIGNON™

Изява на сортовите аромати тип тиолови от Совиньон Блан

Тиоли (4mmp,
3mh, a3mh)
терпени

Нормална

15-32°C

Средна

14 %

Слабо

Средно

Нулево

Средно

VITILEVURE
58W3 YSEO™

Производство на ароматични бели
вина
стил вина от Алзас

Терпени

Нормална

15-25°C

Средна

13 %

Много
Слабо

Средно

Слабо

Високо

VITILEVURE
ALBAFLOR YSEO™

Изява на ароматичния потенциал
на неутрални бели сортове

Ферментационни
аромати (цветисти, цитрусови,
екзотични плодове) Ароматични
терпени

Нормална

15-25°C

Средна

13 %

Много
Слабо

Слабо

Слабо

N.C.

VITILEVURE
ELIXIR YSEO™

Внасяне на интензитет в аромата,
комплексност и финес. Производство
на бели и розе вина

Тиоли (3mh и
а3mh основно),
терпени,
норизопреноиди,
естери на мастни киселини

Нормална

14-25°C

Средна

15 %

Много
Слабо

Слабо

N.C.

Слабо

VITILEVURE
TONIC YSEO™

Освобождава сортови аромати от типа
тиолови и терпенови. За бели и розе
вина с интензивни, комплексни и много
свежи аромати

Естери, тиоли
(4mmp основно)
терпени.

Бърза

15-18°C

Ниска

15 %

Средно

Слабо

Много
слабо

Високо

VITILEVURE
LB ROSÉ™

Производство на заоблени и плодови
розета

Ферментационни
аромати (червени плодове-не
амилови)

Бърза

15-32°C

Ниска

14 %

Слабо

Слабо

Много
слабо

N.C.

VITILEVURE
3001 YSEO™

Производство на висококачествени
червени вина за отлежаване, комплексни, интензивни и хармонични. Специално адаптиран за процесите на студена
предферментативна мацерация

Сортови
аромати

Нормална

10-32°C

Висока

15 %

Няма
данни

Слабо

N.C.

N.C.

VITILEVURE
CSM YSEO™

Специално селекциониран за производство на червени вина за отлежаване, елегантни и плодови, особено
подходящ са сортовете Каберне Фран,
Каберне Совиньон и Мерло

Сортови
аромати от типа
хомофуранеол,
фуранеол (червени плодове)

Нормална

15-32°C

Ниска до
Средна

14 %

Слабо

Средно

Moyenne

Faible

VITILEVURE
GY YSEO™

Специално адаптирани за производство на млади, плодови и интензивни
вина от сортовете Гаме и Пино Ноар

Сортови аромати. Естери (червени плодове)

Нормална

15-32°C

Ниска

15 %

Слабо

Слабо

N.

N.C.

VITILEVURE
SENSATION™

Оптимизиране на влаганите
сулфити и получаване на розови и
червени вина с чисти и комплексни
сортови аромати

Со Сортови
аромати (червени плодове и
норизопреноиди)

Бърза

15-32°C

Ниска

16 %

Почти
нулево

Слабо

Почти
нулево

Почти
нулево

VITILEVURE SENSATION

™

Syrah Côtes-du-Rhône 2018

HOBO

ИНТЕНЗИТЕТ НА АРОМАТИТЕ

• Mетод на патентовано селекциониране, резултат от сътрудничество

ТОПЛИНА/ПАРЛИВОСТ
ВЪВ ВКУСА

5
3

ГОРЧИВИНА***

• Почти нулево продуциране на SO2, H2S и етанал
• За получаване на розови и червени вина с чисти и комплексни 		
сортови аромати
• Естествено средство за оптимизиране влагането на сулфити
Опит проведен с LACO в Сира от Côtes-du-Rhône през
(A = 14,6 % vol. – pH = 4,12 – Обща киселинност = 2,90 g/L H2SO4).

СВЕЖИ ПЛОДОВЕ

4

• между INRA /Société Lallemand / Montpellier SupAgro

ПРЕЗРЯЛ, РАЗВИТ ПЛОД**

2
1
ПОДПРАВКОВИ
НЮАНСИ

0

ИНТЕНЗИТЕТ НА
ТАНИНИТЕ*

2018

Сензорният анализ е извършен през юли от жури от 18 човека.
Сравнявайки с дрожди контрола, при VITILEVURE SENSATION™ присъстват
повече свежест в аромата (значително по-малко нюанси на презрял/развит
плод), обем във вкуса, по-голяма танинова концентрация, с по-слаба
горчивина.

РАСТИТЕЛНИ
НЮАНСИ

ТРЪПЧИВОСТ

КИСЕЛННОСТ/
СВЕЖЕСТ ВЪВ ВКУСА

ЖИВОТИНСКИ НЮАНСИ
ОБЕМ ВЪВ ВКУСА***

* Изразени като 10 %
** Изразени като 5 %
*** Изразени като 1 %

Дрожди контрола

VITILEVURE SENSATION™

Продукти разрешени за използване в биологични вина от европейското законодателство CE 834/2007 - RUE 203/2012
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Дрожди с изразен характер за енологична употреба

15-32°C

Ниска
но внимание при
избистрени розета
и ниска Т
на АФ

16 %

Средно

Слабо

Слабо

Високо

Нормална

15-32°C

Средна

16 %

Много
Слабо

Слабо

N.C

N.C

Сортови
аромати

Бърза

15-32°C

Висока

15 %

Много
Слабо до
Нулево

Слабо

Слабо

N.C

Сортови аромати (фуранеол,
норизопреноиди)

Нормална

15-32°C

Средна

15 %

Нулево

Слабо

Слабо до
средно

Слабо

Подходящи за АФ на мъст получена
Ферментационни
чрез термовинификация. Щамът изявяаромати (червева ароматичния потенциал. Производни плодове)
ство на заоблени и плодови вина

Нормална

15-32°C

Средна

14 %

Слабо

Слабо

Много
слабо

N.C

VITILEVURE
SYRAH YSEO™

Изразява целия потенциал на сорта
Сира, при различни тероари. Производство на червени и розе вина

С13 норизопреноиди
естери (червени
плодове)

Нормална

VITILEVURE
GRENACHE™

Изява на комплексни аромати от сорта
Гренаш, като запазва типичността му

Сортови
аромати плодови
и подправкови

VITILEVURE
AZUR YSEO™

Сортова ароматична изява и заобленост във вкуса за червени и розе вина
от средните географски ширини

VITILEVURE
MT YSEO™

Отлично се адаптира за производство
на „големи” червени вина за отлежаване от сортовете Мерло и Каберне
Совиньон

VITILEVURE
LB ROUGE™
VITILEVURE
B+C™

Комбинация от щамове за бързо
начало и сигурен край на алкохолна
ферментация

Неутрален

Нормална

15-32°C

Средна

15 %

Много
Слабо

Слабо

N.C

Слабо

VITILEVURE
KD™

Устойчиви на ниски температури
за вина с изразена типичност на
ароматите

Естери
Тиоли (4mmp)

Бърза

5-37°C

Средна

15 %

Много
Слабо

Средно

Много
слабо

Средно

VITILEVURE
MULTIFLOR™

Позволява изява на ароматите и сигурност на ферментацията на бели и розе
вина от средните географски ширини,
дори и при трудни условия

Естери (червени
плодове)

Нормална

15-32°C

Ниска

15 %

Много
Слабо

Слабо

Много
слабо

N.C

VITILEVURE
QUARTZ™

Фруктофилен щам, много устойчив на
алкохол за производство на тихи бели
вина тип Шардоне, също така пенливи
вина (виноматериали и шампанизация)

Неутрален

Нормална

10-32°C

Ниска

17 %

Слабо

Слабо

Слабо

Средно

VITILEVURE
EC 1118™

За сигурно протичане на
ферментаията и запазване на
пяната

Неутрален

Бърза

4-28°C

Ниска

N/A

Среднао

Средно

Много
слабо

Слабо

Препоръчват се за производство
на бели вина

Препоръчват се за
производство на розета

Препоръчват се за
производство червени вина

Препоръчват се производство на естествено пенливи вина
За производство на вино материали за дестилация
Необходимост от азот: Ниска - Средна - Висока
Продуциране на SO2: Нулево - Много Слабо - Слабо - Средно
Продуциране на ЛК: Слабо - Средно - Високо
N.B.: Тези различни параметри бяха измерени в синтетична мъст. Става въпрос за изкуствена
хранителна среда на база гелоза, симулираща гроздова мъст, която да ферментира лесно (хранителни
елементи, рН...)

Продукти разрешени за използване в биологични вина от европейското законодателство CE 834/2007 - RUE 203/2012
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ХРАНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХРАНИТЕ ПО ВРЕМЕ НА АФ

МЪСТ
РАЗКР
И

ВАЩИ
А

НА

А ХРА

РОМА
ТА ХРА

ТН
ЗАЩИ

НИ

Рехидратиране
на дрождите

NUTRICELL® AA

NUTRICELL®
FULLAROM

NUTRICELL® INITIAL
АНА
НА ХР

ЕР
СТАРТ

Начало на АФ
1/3 de АФ

НАПРА

NUTRICELL®
FLOT
ВЛЯВА
Щ

И ХРА

НИ

От средата на
АФ
NUTRICELL®

NUTRICELL®
MIDFERM

NUTRICELL®
FINISH

ВИНО
11

ХРАНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

ИЗБЕРЕТЕ НАЙ-ДОБРОТО ХРАНЕНЕ*
В ЗАВИСИМОСТ ОТ ДРОЖДИТЕ И ЛИПСАТА НА АЗОТ В МЪСТТА
БЕЛИ И РОЗЕ ВИНА

VIALATTE FERM® W12
Ароматичен
профил
Х-КИ НА МЪСТТА
КОЛИЧЕСТВО АЗОТ

СЛАБ НЕДОСТИГ
НА УСВОИМ АЗОТ
140 - 180 mg/l

нужда от азот
Момент на внасяне

VIALATTE FERM® R71

Естери / Тиоли

Финес / Елегантност

Тиоли

Естери/ Рози

Висока

Ниска

Ниска

Висока

NUTRICELL® AA

NUTRICELL® FULLAROM

рехидратиране на
дрождите

NUTRICELL® AA
NUTRICELL® FULLAROM

начало на АФ - 1/3 от АФ

NUTRICELL® START

NUTRICELL® START

от средата на АФ

СРЕДЕН НЕДОСТИГ
НА УСВОИМ АЗОТ
80 - 140 mg/l

ВИСОК НЕДОСТИГ
НА УСВОИМ АЗОТ
< 80 mg/l

рехидратиране на
дрождите

NUTRICELL® AA
NUTRICELL® FULLAROM

начало на АФ - 1/3 от АФ

NUTRICELL® START

NUTRICELL® START

от средата на АФ

NUTRICELL® FINISH

NUTRICELL® FINISH

рехидратиране на
дрождите

NUTRICELL® AA
NUTRICELL® FULLAROM

NUTRICELL® INITIAL

NUTRICELL® AA

NUTRICELL® INITIAL

начало на АФ - 1/3 от АФ

NUTRICELL® START

NUTRICELL® START

NUTRICELL® START

NUTRICELL® START

от средата на АФ

NUTRICELL® MIDFERM

NUTRICELL® INITIAL

NUTRICELL® AA

NUTRICELL® FULLAROM

NUTRICELL® MIDFERM

* За внасяне на доза 20 G/HL от храни е
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NUTRICELL® AA трябва да бъде използван системно при рехидратиране на дрождите в случай на липса, ако се търси тиолов
профил, за да не се инхибират прекурсорите на аромати съдържащи се в гроздето

За да се увеличи сигурността на ферментация при ограничаващи условия, може да се замени NUTRICELL® AA и NUTRICELL®
FULLAROM C NUTRICELL® INITIAL за допълнителна защита на
дрождите, благодарение на приноса на факторите за оцеляване.

В случаи, че се търсят ферментационни аромати, NUTRICELL®
FULLAROM се препоръчва горещо за използване при рехидратиране, за повишване продуцирането на аромати, когато условията
не са възпрепятстващи. 			

Също така е възможно да се увеличи средната препоръчителна
доза NUTRICELL® START за осигуряване на по-висока концентрация на усвоим азот за дрождите.

ХРАНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

ЗАЩИТНИ ХРАНИ
NUTRICELL® AA: ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЕСТЕРИТЕ
По време на алкохолна ферментация, дрождите продуцират естери с аромат на плодове и цветя.
Тези естери се получават от висшите алкохоли, които от
своя страна се получават от амино киселините (реакция
на Ерлих).

NUTRICELL® INITIAL

реакция на Ерлих

NUTRICELL® INITIAL е храна за дрожди богата на аминокиселини,
витамини, минерали и особено на растежни фактори. Препоръчва се за оптимизиране работата на дрождите при трудни условия.
NUTRICELL® INITIAL подобрява ферментацията и органолептичните
качества на вината, ограничавайки образуването на летливи киселини и H2 S.
Разфасовка: 1 kg и 10 kg
Доза за употреба: 20 до 40 g/hL

R

R

Деаминиране
NH2

HC

C

R
O

Декарбоксилиране

NH2

CO2

COOH

COOH

Амино к-на

α-кетонна
киселина

H

C

Редуцуране

NADH + H+

Ацетил
трансфераза

РАЗКРИВАЩИ АРОМАТА
ХРАНИ

CH3

C

H

R

C

H2O

Ацетат на висш алкохол

NAD+
R

O
O

O

Алдехид

Цитат от:Енология Ribereau Gayon Том1 стр.92

OH

H

Алкохол

NUTRICELL® внася в мъстта аминокиселини предшественици на висшите алкохоли. Изборът на щам
дрожди характеризиращ се с ацетил трансферазна
активност ще позволи в последствие да се трансформират висшите алкохоли в ацетати на висши алкохоли
имащи приятни аромати на плодове и цветя.

NUTRICELL® AA
NUTRICELL® AA e храна за дрожди съставена изключително от продукти на база дрожди богати на амино аминокиселини. NUTRICELL®
AA позволява добро направление на алкохолната ферментация и оптимизира ароматния профил на вината засилвайки продуцирането на
висши естери и ацетати на висши алкохоли (получени от разграждането на амино киселините), а също така и освобождаването на тиоловите
аромати по време на алкохолната ферментация.
Разфасовка: 1 kg и 10 kg
Доза за употреба: 20 до 40 g/hL

Идеалната двойка за оптимизиране продуцирането на
естери по време на алкохолна ферментация за вината:

За бели и розе вина:

+

SO.DELIGHT

NUTRICELL® FULLAROM

За червени и розе вина:

NUTRICELL® FULLAROM
NUTRICELL® FULLAROM е хранителен продукт на база на производни на дрожди, специално селекционирани, поради влиянието им върху
ароматите на вината. NUTRICELL® FULLAROM позволява добър контрол на алкохолната ферментация и подобряване на продуцирането
на ферментативни естери по време на винификация на сортове, бедни
на ароматични предшественици или на суровина, от парцели с висок
рандеман.
Разфасовка: 1 kg и 10 kg
Доза за употреба: 20 до 40 g/hL

+
VIALATTE FERM® R71

NUTRICELL® AA

Продукти разрешени за използване в биологични вина от европейското законодателство CE 834/2007 - RUE 203/2012
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ХРАНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

СТАРТЕРНИ ХРАНИ

NUTRICELL® START

NUTRICELL® FLOT

NUTRICELL START e комплексна храна за дрожди, без сулфати,
препоръчвана за активиране на алкохолната ферментация. Добавянето й при засяване внася всички необходими елементи за осигуряване подхранването на дрождите: витамини (вкл. тиамин),минерали,
минерален и органичен азот, поддържащи елементи.
Разфасовка: 1 kg и 10 kg
Доза за употреба: 20 до 60 g/hL

NUTRICELL® FLOT е комплексна храна,без източник на минерален
азот, специална формула за флотация на бяла и розова мъст за
оптимално начало на алкохолната ферментация. Добавен в съда
по време на обливане преди засяване,NUTRICELL® FLOT осигурява
добро размножаване на дрождите в началото на АФ и компенсира
дефицита на твърди части в много бистра мъст (мътнота < 50NTU)
получена след флотация.
Разфасовка: 1 kg и 10 kg
Доза за употреба: 20 до 60 g/hL

®

ПИЛОТНА ХРАНА

NUTRICELL® MIDFERM

NUTRICELL®
NUTRICELL® е комплексна храна за дрожди съдържаща всички необходими хранителни елементи за извеждане на алкохолна ферментация, а именно тиамин, минерален азот и инактивирани дрожди. Добавянето й при засяването или по време на АФ, позволява ефикасното
активиране старта на АФ и избягване забавянето на ферментацията
при трудни условия.
Разфасовка: 1 kg и 10 kg
Доза за употреба: 20 до 60 g/hL

NUTRICELL® MIDFERM е комплексен хранителен продукт без сулфати, чиято употреба се препоръчва по време на алкохолна ферментация, за да предпази или да реактивира средата в случай на забавена
ферментация. Той освобождава в средата минерален и органичен
азот, за да усили дрождения метаболизъм и дрождени обвивки, за да
отстрани евентуални инхибитори.
Разфасовка: 1 kg и 10 kg
Доза за употреба: 20 до 60 g/hL

NUTRICELL® FINISH
NUTRICELL® FINISH е хранителен продукт, на базата на автолизати
и дрождени обвивки. Този активатор се препоръчва за влагане по
време на АФ, за да предотврати евентуално спиране на ферментация-та. Той отстранява токсините от средата и освобождава органичен азот под формата на аминокиселини, за да реактивира алкохолната ферментация.
Разфасовка: 1 kg и 10 kg
Доза за употреба: 20 до 40 g/hL

СПЕЦИФИЧНИ ХРАНИ

NUTRICELL® FML

NUTRICELL® SB

NUTRICELL FML e органична храна съдържаща основно инактивирани дрожди богати на аминокиселини и поддържащи елементи.
NUTRICELL® FML внася качествени хранителни вещества на млечнокиселите бактерии, намалява латентната фаза след засяването с
бактерии и ускорява започването на ЯМКФ.
Разфасовка: 1 kg и 5 kg
Доза за употреба: 20 до 30 g/hL

NUTRICELL® SB е хранителен комплекс, специално разработен за
биологични вина. Той съдържа витамини, азот, растежни фактори и
помага на дрождите за осъществяване на алкохолната ферментация. Може да бъде вложен при засяване, за да ускори стартирането
на ферментацията или по време на АФ, за да гарантира протичането
й до край.
Разфасовка: 1 kg
Доза за употреба: 20 до 40 g/hL

®

Продукти разрешени за използване в биологични вина от европейското законодателство CE 834/2007 - RUE 203/2012
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ХРАНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

СЕРИЯ NUTRICELL®
УСВОИМ АЗОТ при внасяне на доза 20 g/hL
ИМЕ

ПОЗИЦИОНИРАНЕ

ОРГАНИЧЕН

МИНЕРАЛЕН

ОБЩ

УСВОИМ
АЗОТ

ТИАМИН

РАСТЕЖНИ
ФАКТОРИ

ПОДДРЪРЖАЩИ
ЕЛЕМЕНТИ

ЗАЩИТНА ХРАНА
NUTRICELL®
INITIAL

Органични хранителни елементи
за качествено извеждане
и контрол на АФ

7 mg/L

7 mg/L

РАЗКРИВАЩИ АРОМАТА ХРАНИ
NUTRICELL® AA

Органични хранителни елементи
за оптимизиране продуцирането на
аромати по време на АФ

8 mg/L

8 mg/L

NUTRICELL®
FULLAROM

Органични хранителни елементи за
значително продуциране на аромати
по време на АФ в неутрални сортове
или разредени материи

8 mg/L

8 mg/L

СТАРТЕРНИ ХРАНИ
NUTRICELL®
START

Комплексни хранителни вещества за
активиране на А

2,5 mg/L

NUTRICELL® FLOT

С Специфична храна за флотация

3,3 mg/L

23 mg/L
(без сулфати)

25,5 mg/L
3,3 mg/L

НАПРАВЛЯВАЩИ ХРАНИ
NUTRICELL®

Комплексна храна за активиране на алкохолна ферментация

1,5 mg/L

26 mg/L

27,5 mg/L

NUTRICELL®
MIDFERM

Комплексни хранителни елементи за
добър контрол на края на Аф

2 mg/L

21 mg/L
(без сулфати)

23 mg/L

NUTRICELL®
FINISH

Комплексни хранителни елементи за
перфектно управление на АФ.

6 mg/L

6 mg/L
СПЕЦИФИЧНИ ХРАНИ

NUTRICELL® FML

Органични хранителни елементи за активиране на ЯМКФ

NUTRICELL® SB

Специфични комплексни хранителни
елементи за био вина

ND

ND
25 mg/L
(без сулфати)

25 mg/L

Продукти разрешени за използване в биологични вина от европейското законодателство CE 834/2007 - RUE 203/2012

15

ХРАНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

ДРУГИ ХРАНИ
УСВОИМ АЗОТ при внасяне на доза 20 g/hL
ИМЕ

ПОЗИЦИОНИРАНЕ

THIAMINE

Фактор за размножаване на дрождите

SULFATE
D'AMMONIUM

МИНЕРАЛЕН

ОБЩ

Минерален азот - растежен фактор за
дрождите

42 mg/L

42 mg/L

PHOSPHATE
DIAMMONIQUE

Минерален азот - растежен фактор за
дрождите

42 mg/L

42 mg/L

VITIAMINE

Хранителни елементи за активиране
на АФ

42 mg/L
(без сулфати)

42 mg/L

VITIAMINE 2

Хранителни елементи за активиране
на АФ

42 mg/L

42 mg/L

ECORCES DE
LEVURES

Детоксифициращи средата елементи
за оптимизиране на ферментациите

PREFERM®

Био реактиватор за дрожди за
енологични цели

ND

ND

ACTIFERM OR

Органичен активатор за пълно и постоянно подхранване на дрождите

8 mg/L

8 mg/L

ACTIFERM

Цялостен активатор за АФ

1,5 mg/L

26 mg/L

27,5 mg/L

1 mg/L

28 mg/L

29 mg/L

2 mg/L

28 mg/L

30 mg/L

21 mg/L

24 mg/L

ACTIFERM 1
ACTIFERM 2

Комплект благоприятства старта на
АФ

ОРГАНИЧЕН

ACTIFERM MVR

Хранителни
в-ва за регулиране на АФ

3 mg/L

ACTIFERM MFC

Храна за АФ на
много бистра мъст, която няма значителен недостиг на усвоим азот

2,5 mg/L

2,5 mg/L

MALOVIT®

Храна за бактерии за оптимизиране
извеждането на ЯМКФ

ND

ND

MALOVIT® B

Храна за бактерии за извеждане на
ЯМКФ в „трудни” бели вина

ND

ND

УСВОИМ
АЗОТ

ТИАМИН

ND: Не е определен

Продукти разрешени за използване в биологични вина от европейското законодателство CE 834/2007 - RUE 203/2012
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РАСТЕЖНИ
ФАКТОРИ

ПОДДЪРЖАЩИ
ЕЛЕМЕНТИ

ПРОДУКТИ НА БАЗА ДРОЖДИ

СЕРИЯ NEO И OPEN
Продукти на база дрожди за запазване ароматничния потенциал на вашите вина
Дрождите са необходими за производстото на вина. Най- напред,
те осигуряват алкохолната ферментация, след това чрез автолизата обогатяват виното на комплексни съединения по време
на стареенето и го предпазват от окисление. Martin Vialatte се
вдъхнови от природата и разработи серия специфични продукти
на база дрожди за подпомагане на винарите да произвеждат вина
с постоянно качество въпреки реколтата, която може да бъде много различна поради липса на зрялост и/или заради санитарни повреди.
Например при повредено грозде получена мъст е чувствителна
на окисление и лесно свързва SO2. Без превантивни мерки или
корекция, фенолните съединения се окисляват в ортохинони. Тези
молекули реагират с фенолните киселини и флаваноидите присъстващи във виното и формират комплекси, които накрая падат
в утайка увличайки със себе си и ароматните съединения.
Martin Vialatte разработи NEO CRISPY®, един продукт от дрожди
естествено богати на редуциращи съединения, който запазва
ароматите на вината и ги прави издържливи на окисление. Из-

Фенолни киселини
флавоноиди..

Полифенол
оксидази
Фенолни
съединения

o-хинон
O2 и Cu2+

Полимеризация

NEO SWEET® е съставен от инактивирани дрожди много богати
на полизахариди, които се интегрират много добре във виното и
реагират с танините като по този начин намаляват тръпчивостта,
и придават повече обем и мазнота.
За употреба преди бутилиране, винопроизводителите трябва да
проверят колоидната си стабилност (риск от помътняване, тартаратно, белтъчно и др). Преди време, разработилите продукта
контатирали, че вината отлежавали върху финни утайки са много
по-колоидно стабилни от колкото тези прехвърлени в резорвоари
за съхранение. По-късно много научни изследвания показват,
че манопротеините съставящи стената на дрождите имат тези
свойства. OPEN PURE и OPEN PURE FRAÎCHEUR, са съставени от пречистени дрождени манопротеини, които позволяват
подобряване на колоидната стабилност на вината. OPEN PURE
позволява финални корекции на вината преди бутилиране, намалявайки значително горчивината и придава сладост. OPEN PURE
FRAÎCHEUR допринася за заобленост и спомага за обогатяване
на свежите аромати във виното. Манопротеините съдържащи
се в OPEN PURE и в OPEN PURE FRAÎCHEUR са извлечени от обвивката на дрождите. Спецификата на тези продукти е
процесът на пречистване и концентрация, което прави възможно
възстановяването на неразградените естествени манопротеини.
OPEN PURE и OPEN PURE FRAÎCHEUR са изцяло разтворими
и могат да бъдат използвани непосредствено преди бутилиране.

NEO CRISPY®

МАНОПРОТЕИНИ
Безцветни
съединения

Кафява утайка и
загуба на аромати
от типа летливи
тиоли

ползвайки NEO CRISPY® в мъст непосредствено преди засяване,
винопроизводителите могат да избегнат развитието причинено от
окисление на своите вина. Очевидно е, че той блокира окончателно реакциите с ортохиноните образувайки безцветни, неразтворими съединения. Ароматните и фенолните съединения на вината
остават незасегнати, поддържайки по този начин първоначалното
качество на виното. При не добре узряла реколта, винарите трябва да съкратят времето за контакт с твърдите части по време на
алкохолната ферментация с цел да предотвратят екстрахирането
на горчиви полифеноли. Получените вина често са разредени и им
липсва обем. Винопроизводителите могат да изпозлват NEO SWEET®
от гледна точка на уравновесяване на бъдещото вино. Всъщност

бета1,6-глюкан
хитин

бета1,3-глюкан
N-гликозидна връзка
O-гликозидна връзка
Периплазмени
ензими
Цитоплазмена
мембрана

При разрез на дрождената стена се вижда цитоплазмената мембрана, която
разделя вътрешността на дрождите от външната стена.
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NEO SWEET®

NEO CRISPY®
Богат на аминокиселини и редуциращи пептиди, NEO CRISPY е продукт на база дрожди предназначен за производство на ароматични
бели и розе вина. Използва се предварително, в началото на винификацията. NEO CRISPY® е значително ефикасен за предпазване на
ароматичните съединения и цвета на виното. NEO CRISPY® засилва
устойчивостта на мъста към окисление.
Разфасовка: 1 kg и 5 kg
Доза за употреба: 15 до 30 g/hL

NEO SWEET® е продукт на база инактивирани дрожди богати на полизахариди от клетъчните стени предназначен за производството на
леки или концентрирани червени вина. Поради силната си способност да реагира с полифенолите, NEO SWEET® намаля значително
усещането за тръпчивост, и развива търсените от консуматора заобленост и обем във вкуса. NEO SWEET® се използва в началото на
винификацията или на по-късен етап в края на отлежаването.
Разфасовка: 1 kg и 5 kg
Доза за употреба: 15 до 30 g/hL

NEO2® XC

OPEN PURE FRAÎCHEUR

®

NEO2 XC е комбинация от полизахариди с дрожден и растителен
произход за постигане на окислително редукционно равновесие
при производство на вино. NEO2® XC предназначен за използване
при производството на червени вина стареещи с алтернативна
дървесина в динамична система и желаем да подчертаем обема,
мекотата и да запазим цвета.
Разфасовка: 1 kg и 5 kg
Доза за употреба: 20 до 40 g/hL
®

OPEN PURE
OPEN PURE e препарат, съставен от пречистени манопротеини, произхождащи от дрожди Saccharomyces cerevisiae. OPEN PURE има органолептичен ефект, намалявайки тръпчивостта на танините и увеличавайки устойчивостта на вкусовите аромати и обема. OPEN PURE e
напълно разтворим и следователно може да се използва точно преди
бутилиране. Въпреки това, са необходими предварителни опити, за
да се определи оптималната доза.
Разфасовка: 250 g
Доза за употреба: 0,5 до 5 g/hL

СЕНЗОРЕН АНАЛИЗ - БЯЛО ВИНО ШАРДОНЕ
ИНТЕНЗИТЕТ НА АРОМАТИТЕ
СВЕЖИ ПЛОДОВЕ

7

ИНТЕНЗИТЕТ НА АРОМАТИТЕ
ОБЩА ОЦЕНКА

7

СВЕЖИ ПЛОДОВЕ

6
5
4

ДЪЛЖИНА

ЗРЕЛИ ПЛОДОВЕ, КОНФИ

3
2
1

СУХОТА /
ТРЪПЧИВОСТ

0

РЕДУКЦИЯ

МАЗНОТА / ОБЕМ /
СЛАДОСТ

ГОРЧИВИНА

ТАНИНОВА
СТРУКТУРА

ЗНАЧИТЕЛНИ РАЗЛИКИ ПРИ ВАРИАЦИОНЕН АНАЛИЗ

6
5
4

ДЪЛЖИНА

СЕНЗОРЕН АНАЛИЗ - БЯЛО ВИНО ШАРДОНЕ

КИСЕЛИННОСТ

8

ОБЩА ОЦЕНКА

OPEN PURE FRAÎCHEUR е комплекс, съставен от специфични полизахариди от клетъчнте стени на дрожди Saccharomyces cerevisiae и
от растителни полизахариди (E414). OPEN PURE FRAÎCHEUR внася
заобленост и допринася за увеличаване на свежестта в ароматите на вината. В млади вина, OPEN PURE FRAÎCHEUR се използва,
за да внесе обем във вкуса, засилвайки ароматичния потенциал и
сортовия характер на вината. За вина, чувствителни към развитие,
OPEN PURE FRAÎCHEUR внася заобленост и свежест в ароматите.
Напълно разтворим, продуктът може да се използва точно преди бутилиране.
Разфасовка: 250 g
Доза за употреба: 0,5 до 20 g/hL

ЗРЕЛИ ПЛОДОВЕ,
КОНФИ

3
2
1
0

СУХОТА /
ТРЪПЧИВОСТ

OPEN PURE FRAÎCHEUR повишава интензитета на ароматите и
ориентира профила към по- свежи аромати. Той увеличава освен
това заоблеността и дължината във вкуса и намалява негативното
усещане на горчивина и тръпчивост.

РЕДУКЦИЯ

МАЗНОТА / ОБЕМ /
СЛАДОСТ

ГОРЧИВИНА

КИСЕЛИННОСТ

ТАНИНОВА
СТРУКТУРА

Контрола
OPEN PURE

ЗНАЧИТЕЛНИ РАЗЛИКИ ПРИ ВАРИАЦИОНЕН АНАЛИЗ

OPEN PURE увеличава обема и дължината във вкуса, както и интензитетът на ароматите без да променя профила.
Продукти разрешени за използване в биологични вина от европейското законодателство CE 834/2007 - RUE 203/2012
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Контрола
OPEN PURE
FRAÎCHEUR

ПРОДУКТИ НА БАЗА ДРОЖДИ

TЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА КОНТРОЛ НА
ВИНИФИКАЦИЯТА И ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОТЛЕЖАВАНЕ
ДИНАМИЧЕН ИНФУЗЕР
Оптимизиране на дъбовата дървесина.

Намалява окислителния ефект при снабдяване с въздух и
при микрооксигенация.

Печалба на време за екстракция на
компонентите от дървесината.

Обоготяване на сензорния профил и интегриране на
дървесината.

Управление на снабдяването с кислород.
Изцяло автоматично управление.

Повишаване на усещането за обем и мекота.
ПРИМЕР ЗА ОПИТ РЕАЛИЗИРАН С МЕРЛО 2015 - IGP D’OC
LANGUEDOC-ROUSSILLON FRANCE

Автоматично разбъркване и обливане.
Фигура 1

ВАНИЛИН

5
4

0,4

Контрол на производството на червено вино (МЕРЛО 2015)
алтернативна дървесина и използването на микрооксигенация

3

0,3

2

0,2

Средство: Динамичен инфузер.
Динамичният инфузер разработен от Martin Vialatte за провеждане
на екстракция от дървесина и оксигенация на вината по време на
отлежаване.
Вид на изпичане за опита: CHIPS INTENSITY (Силно изпичане).
Дози: 5 g/L от изпичане INTENSITY + добавяне на 20 g/hL NEO2®XC
Честота на вземане на проба:Вземана е проба от инфузера
всекидневно.
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0,5

ДЕЙНОСТ НА ИЗБАТА

MOL Cis+TRANS
0,2
0,15
0,1
0,05

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

MOL CIS+TRANS

В края на e 14 ден, резултатите от анализа на свързаните аромати
от всекидневните дегустации ни позволи да отбележим следните
елементи:
Правилно развитие на екстракцията на ароматни компоненти
(фигура 1).
Връзка на резултатите от последователните дегустации
следствие на 14 дневната обработка (фигура 2).
Бележка: избата спестява 20 до 30 дни време за интегриране на
дървесината.
Добавянето на NEO2® XC по време на отлежаването с динамичен
инфузер повишава обема,плодовите усещания и намалява
сухотата.
ХИМИЧЕН АНАЛИЗ (Фигура 1)
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Фигура 2

АРОМАТЕН ИНТЕНЗИТЕТ
8,00
ПЛОДОВОСТ

ОБЩА ОЦЕНКА

ИНТЕНЗИТЕТ НА
ДЪРВЕСИНАТА В АРОМАТА

7,00

ДЪЛЖИНА

6,00
5,00

ОБЕМ

ЛИКОРИС/ЛАКРИЦОВИ
БОНБОНИ

4,00
3,00

КИСЕЛИННОСТ

ДЪСКА/ЗЕЛЕНО
ДЪРВО

2,00
1,00
0,00

ХАРМОНИЯ/БАЛАНС

ПОДПРАВКИ

СУХОТА/ТРЪПЧИВОСТ

Химичните анализи на екстрахираните компоненти от дървесината
показват очевидните резултати за коректната екстракция и
екстрахиране на всичко компоненти от дървесината.( След 12тия ден, тенденцията в кривата на различните ексрахирани
компоненти настъпва равновесие: екстракцията на анализираните
компоненти е приключила.
ЕЖЕДНЕВНА ДЕГУСТАЦИЯ НА ОПИТИТЕ,
ПРАВИЛНО РАЗВИТИЕ (Фигура 2)
Тази дегустация е направена 6 месеца след опита за потвърждаване на стабилността на резултатите. Графиката от сензорния анализ
показва правилното развитие на ароматните и вкусовите елементите в сравнение с класическа статична инфузия с чипс. Преди всичко, процесът на екстракция е ускорен, 2-3 пъти по-бързо в средата
и дегустацията показва също позитивно еволюция от дървесината.

ВАНИЛИЯ

ГОРЧИВИНА

КОКОС

ТАНИНОВА СТРУКТУРА
СЛАДОСТ
01/03/2016

ГРИЛОВАНО/ПРЕПЕЧЕНО/ МОКА
ИНТЕНЗИТЕТ НА ДЪРВЕСИНАТА ВЪВ ВКУСА
04/03/2016

14/03/2016

NEO2 XC И ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОТЛЕЖАВАНЕ
Използванетo на NEO2® XC по време на процеса на технологично отлежаване (с инфузер или с дървесина и микрооксигенация)
позволява предпазване на виното,допускането на нежелан кислород подпомагайки също запазването и развитието на плодовия
ароматичен профил. Действието на комплексните полизахариди
от гроздето и на дрождите подпомагат интегрирането на дървесината.(елиминирайки по агресивните частици от ароматните
комплекси на дървесината),повишаването на мекотата и обема
на вината.Протеиновата част е съставена от дрождени продукти
имащи също така избистящ ефект спрямо по агресивните танини,което води дo намаляване на горчивите и тръпчиви нотки.
®

Продукти разрешени за използване в биологични вина от европейското законодателство CE 834/2007 - RUE 203/2012
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ПРОИЗХОД НА ФЛОТАЦИЯТА
Флотацията е древна практика, съществуваща от повече от 200
години. Това е техника на сепарация, основана на разликите в
хидрофобността на повърхността на частиците за сепариране.
Много използвана в областите добив на минерали за сепариране
на минералите между тях самите, както и в обработката на
водите, използвани за отстраняване на минерали, тази техника е
доказала ефективността си през годините.

В енологията, флотацията се появява през 1987г. Днес е широко
използвана в избите и е добре адаптирана към мъст, богата
на утайки. Тя позволява също автоматизация на процеса на
избистряне на мъстта, с бързо разделяне на твърда и течна фаза.

КАК ДА ПРОВЕДЕМ УСПЕШНА ФЛОТАЦИЯ ?
От много години, Мартен Виалат работи за създаване и прилагане
на специфични за процеса флотация продукти.
За да се контролира флотацията е важно да се следят някои параметри:
ОБРАБОТКА НА МЪСТТА ПРЕДИ ФЛОТАЦИЯ

Влагане на ензим

В мъстта трябва предварително да се вложи
ензим, за да разгради пектиновите вещества,
които поддържат частиците в суспензия.
Всъщност, вискозитетът на мъстта е ограничаващ
фактор, за доброто провеждане на флотацията.
Пектолитичните ензими играят основна роля за
този параметър. Те осигуряват разграждането
на пектина, намалявайки вискозитета на мъстта.
Впрочем, ензим като VIAZYM® FLOT се адаптира
отлично към изискванията на флотацията (бързо действие при
ниска температура).

верига на пектини

метанол

Пектин лиаза (t)
Пектин (метил) естераза (ПМЕ)
Полигалактуроназа(ПГ)

галактуронова
киселина

ПЛ позволява да се намали значително вискозитета на мъстта.
Действието на ПГ се нуждае от предварителното действие на
ПМЕ, което води до образуването на заредени частици пектин,
които да реагират с бистрителя. Пектиназите благоприятстват
следователно образуването на флокони, намалявайки в същото
време вискозитета.
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Бистрене

Белтъчните бистрители, желатини и растителни протеини
(PROVGREEN FLOT или KTS FLOT), осигуряват флокулация на
частиците. Те играят ролята на основа за образуване на флокони.
Тяхното действие може да бъде подобрено и допълнено чрез
добавяне на бентонит, което позволява по-добро уплътняване
на утайките. Бентонитът (тип ELECTRA) осигурява връзката на
флоконите и фиксира мехурчетата газ върху флокона, улеснявайки
по този начин тяхното изкачване на повърхността.
Прилагането зависи от сорта, от наличното оборудване и от избора на
технологични спомагателни средства. Следователно е необходимо
да се извърши предварително опит преди началото на кампанията,
за да се установи подходящата доза.

ПРОДУКТИ ЗА БИСТРЕНЕ НА МЪСТ

ENOL FLOAT: помпа за флотация

Дебит на мъстта и на газа

Лоша синергия между дебита на мъстта и на газа ще наруши
качеството и бистротата на мъстта.

АДАПТИРАЩО СЕ ОБОРУДВАНЕ
СПОРЕД ЕТАПИТЕ НА
ВИНИФИКАЦИЯ
Флотация на гроздова каша
Помпа, с възможност за
използване през цялата година с
вграден инжектор за бистрители
и деоксигениране

Мътнота на мъстта на изхода на флотатора

Този контрол позволява да се уточни дозата на бистрителя и/или
дебитите, в зависимост от поставената цел. Една твърде добре
регулирана флотация (мътнота на мъстта < 30 NTU) може да доведе
до проблеми с алкохолната ферментация. Всъщност, наличието на
утайки е важно, тъй като те съдържат не малко количество липиди,
но също защото, от чисто физична гледна точка, играят ролята на
ядро на CO2, помагайки така на образуването на мехурчета и на
отделянето на CO2.
Използването на хранителна добавка като NUTRICELL® FLOT,
адаптирана към флотацията и съчетаваща източник на органично
подхранване и целулоза (повишава неразтворимата фракция
влияеща на мътнотата), ще позволи добър контрол на старта на АФ
в мъст, претърпяла флотация.

Функциониране на оборудването

Използван газ
Газ

Предимства

N2

Мехурчета с много добри размери
за увличане на флоконите.
Без риск от окисление.

Сгъстен
въздух

Ниска цена
Оксигенация на мъстта, благоприятна за започване
на алкохолна ферментация.

Налага наличието на маслен филтър /обезмирисител в
компресора.
Редовно почистване на филтрите.

CO2

Предпазване на мъстта
от оксиление.

Мехурчета с големи размери, които се затрудняват да
увлекат флоконите към повърхността.
СO2 може да предизвика водовъртеж на повърхността по
време на непрекъсната флотация.

Заключение

След изведените опити в продължение на много години, научно
изследователския отдел на MARTIN VIALATTE констатира ползата
от флотацията във всякакъв тип мъст и най-вече в мъст, трудна за
избистряне. Предварителното влагане на ензим в мъстта е необходимо за доброто извеждане на флотацията. Това води до понижаване на вискозитета и образуване на частици от заредени пектини,
реактивни спрямо бистрителите.
Растителните белтъчни бистрители се оказват много ефикасни за
флокулация с частиците в суспензия и образуват флоконите, необ-

Коментари

ходими за да бъдат увлечени към повърхността, благодарение на
инжектирания газ.
Бентонитът, както при статично бистрене, улеснява флокулацията.
Необходимо е да се помисли за мътнотата на мъстта и за подходящото хранене, за да се постигне добро избистряне и добро протичане на алкохолната ферментация.
Така, според проучванията, енологичните продукти се явяват задължителни за оптимизиране процеса на флотация. Техният избор,
дозиране и комбиниране са от решаващо значение.
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ПРОЦЕСЪТ ФЛОТАЦИЯ

VIAZYM® FLOT
2 g/hL (3 до 4 g/hL ако гроздето е
студено или трудно за бистрене)

SO2
(в зависимост от избора
за верификация
на технолога)

МАЛЪК
РЕЗЕРВОАР

Да се изчака 2 часа

ИНЖЕКТИРАНЕ
НА ГАЗ

KTS FLOT
5 cL/hL

ПРОЦЕС НА
ФЛОТАЦИЯ

NUTRICELL® FLOT

20 до 60 g/hL
(Преди засяването на резервоара)

РЕЗЕРВОАР

Да се изчака
2 до 6 часа в
зависимост от
изходната мъст

Отдекантиране

МЪСТ

ШАПКА ОТ ФЛОКОНИ НА
ПОВЪРХНОСТТА

ОБРАЗУВАНИ
ФЛОКОНИ

ЛЕГЕНДА:

УТАЙКИ

БЕЛТЪЧЕН БИСТРИТЕЛ

ВЪЗДУХ ИЛИ АЗОТ

Флотацията се прилага в бяла или розова мъст, но също червена мъст от
термовинификация за ферментация в течна фаза.
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PROVGREEN® PURE MUST

PROVGREEN® L170

PROVGREEN PURE MUST е препарат на базата на 100 % растителни протеини. Този продукт позволява бърза флокулация, избистряне и
обработка срещу окислени и окисляеми полифеноли. PROVGREEN®
PURE MUST води до значително уплътняване на утайките и е адаптиран към една целесъобразна технология.
Разфасовка: 1 kg, 5 kg и 10 kg
Доза за употреба: 15 до 30 g/hL

PROVGREEN® L170 е разтвор на протеини от грах. Този продукт е
ре-зултат от специален метод на производство, позволяващ да се
дос-тигне висока концентрация на растителни протеини: 170 g/L. Този
бистрител осигурява бързо избистряне на мъстта и вината и ограничава значително обема утайка в сравнение с обработка с животински
бистрител. PROVGREEN® L170 също така помага за елиминиране на
окислени полифеноли при обработка на мъст или вино.
Разфасовка: 20 L
Доза за употреба: за мъст: 10 до 25 cL/hL
за вино: 3 до 10 cL/hL

®

Влияние на PROVGREEN® PURE MUST и
PROVGREEN® L170 върху мъст от Шардоне
Мътнота
(NTU)

KTS FLOT

400

KTS FLOT e продукт от последно поколение за флотация на бяла,
розова или червена мъст от термовинификация. Състои се от растителни протеини и полизахариди. KTS FLOT позволява силно и бързо
бистрене на мъстта с добро уплътняване на шапката. Участва също
в предпазването от окисление и облагородява мъстта преди алкохолна ферментация.
Разфасовка: 20 L
Доза за употреба: 2 до 10 cl/hL

300
200
100
0
T0

Влияние на флотацията
върху сорт Осероа

Мътнота
(NTU)

T 7h

Контрола

T 24h

T 48h

Време
(часове)

PROVGREEN® L170 в доза
18 cL/hL (или 30 g/hL)

PROVGREEN® PURE MUST в доза 30 g/hL

120

Растителен протеин
(30 g/hL)

100
80

Желатин (10 g/hL)

60

KTS FLOT (5 g/hL)

40

В равни дози, PROVGREEN® PURE MUST и PROVGREEN® L170
дават еднакви резултати. За бистрене на база растителни
протеини, винарят може да избере продукт в прахообразна
или в течна форма.

KTS FLOT (2,5 g/hL)

20
0
0

5

10

15

20

25

30

Време (часове)

PROVGREEN® COLOR
PROVGREEN® COLOR е комбинация от растителни протеини и
активен въглен, за избистряне и контролиране на цвета в бяла
мъст. Той предлага, чрез синергията от продукти, едновременно
предимствата на бистрещата и обезцветяваща обработка.
Разфасовка: 5 kg
Доза за употреба: 20 до 50 g/hLL

Продукти разрешени за използване в биологични вина от европейското законодателство CE 834/2007 - RUE 203/2012
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POLYPRESSE AF

BENTOGREEN

POLYPRESSE AF е приложим за винификация на бели и розе
вина, в мъст, претърпяла силно механично действие, по време на
предфер-ментативната фаза или при продължително излагане на
въздух. POLYPRESSE AF се бори с ранните явления на окисление в
мъстта и смекчава тръпчивия характер в края на вкуса. Мъст, обработена с POLYPRESSE AF има по-свеж вид. Тя е по-смекчена, плодовата изява е по-силна, тежкия и окислен характер във вкуса изчезва, а тръпчивостта е омекотена. Благодарение на POLYPRESSE AF,
мъстта е с по-слаб жълт нюанс. POLYPRESSE AF позволява уплътняването на утайките и като резултат, по-малко загуби на мъст.
Разфасовка: 5 kg
Доза за употреба: 30 до 160 g/hL

BENTOGREEN e комбинация от протеини от грах и от бентонит. Отстранява окислени и окисляеми полифеноли, както и нестабилни
белтъци от мъстта. BENTOGREEN води до регулиране на алкохолната ферментация, до получаване на по-свежи в ароматично отношение вина и до по-жълт нюанс.
Разфасовка: 5 kg
Доза за употреба: 20 до 60 g/hL

КОНТРОЛА

POLYPRESSE
100 g/hL

POLYPRESSE AF
100 g/hL

Ефект върху
цвета на розе
вина

POLYGREEN
POLYGREEN е комбинация от растителни протеини, PVPP, бентонити и целулоза. Отстранява окислени и окисляеми фенолни съединения от мъстта, както и кафявото оцветяване и неприятния вкус,
свързан с окислението. POLYGREEN намалява прекалената тръпчивост и участва в премахването на горчивината. POLYGREEN възстановява ароматите и плодовостта. Ефикасността на POLYGREEN e
еквивалентна, на тази на продуктите на база казеин, като например
POLYCASE.
Разфасовка: 1 kg, 5 kg, 10 kg
Доза за употреба: 20 до 120 g/hL

Сравнителен опит с мъст, доза 100 g/hL

Дегустация:

Мъст, обработена с POLYPRESSE AF е оценена като по-красива и по-свежа, отколкото контролата, поради изявата на плодовия характер.
Тръпчивостта и горчивината са отстранени.

CLARISOL
CLARISOL е продукт за специфична обработка за борба срещу явлението на прогресивна мадейризация. Това е алтернатива на казеина
за хранителни цели, но е продукт без алергени. CLARISOL e продукт за оздравителна обработка. CLARISOL отстранява окислените
и окисляеми полифеноли, основни агенти при окислението на цвета.
Освежава цвета и подобрява дегустацията, чрез въздействието му
върху тръпчивите полифеноли. Допринася за избистрянето на вината и освежава вина, които вече показват окислен характер.
Разфасовка: 1 kg, 5 kg, 15 kg
Доза за употреба: 20 до 100 g/hL

DELTAGREEN
DELTAGREEN отстранява окислени и окисляеми полифеноли. Освежава цвета и ароматите. DELTAGREEN намалява тръпчивостта
и премахва горчивината. Образува малко количество утайки, следователно загубите на вино са по-малки. Продуктът е много лесен за
употреба, използва се директно, без предварително рехидратиране.
Разфасовка: 1 kg и 10 kg
Доза за употреба: 30 до 120 g/hL

Продукти разрешени за използване в биологични вина от европейското законодателство CE 834/2007 - RUE 203/2012
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Влияние на ORIGIN SH върху концентрацията на
тиоли в Совиньон блан (Bordeaux),
с дрожди освобождаващи тиоли (Дрожди A)
и неутрални дрожди (Дрожди B)
80
70
60

ORIGIN SH

50

ORIGIN SH e продукт за бистрене от ново поколение, разработен,
за да предотврати риска от разграждане на тиоловите аромати. Той
съдържа различни активни съставки, които действат в синергия, за
да запазят потенциала на ароматите от гроздето, именно видовете
богати на прекурсори на тиолите. ORIGIN SH фиксира тежките метали. Тяхното дейстие е негативно върху ароматите на вината и съответно силно намалява възможността за оптимално изразяване на
ароматния потенциал на гроздето . Освен това ORIGIN SH защитава
ароматите на вината от окисление и от освобождаване на редуктивни съединения. Участва в реакциите за утаяване на полифенолите и
по този начин предотвратява тяхното окисление и по-късна поява на
покафевяване.
Разфасовка: 1 kg и 5 kg
Доза за употреба: 30 до 70 g/hL

40
30
20
10
0
4MMP

3MH/100

Дрожди A + 70 g/hL ORIGIN SH

A 3MH
Дрожди B + 70 g/hL ORIGIN SH

Дрожди A

Дрожди B

Комбинацията VIALATTE FERM W28 и ORIGIN SH е идеална
за оптимизиране концентрацията на Тиоли във виното. Също
така се препоръчва използването на органична храна като
например NUTRICELL® AA.
®

СЕРИЯ ПРОДУКТИ ЗА БИСТРЕНЕ НА МЪСТ
ПРОДУКТ

СВОЙСТВА

ТИП ВИНО

ДОЗИ

БИСТРЕНЕ БЕЗ АЛЕРГЕНИ
PROVGREEN®
PURE MUST

Без алергени, бистрене, елиминиране
на окислени и окисляеми полифеноли

15 до 50 g/hL
5 до 20 cL/hL

PROVGREEN COLOR

Бистрене и контрол на бяла мъст

20 à 50 g/hL

CLARISOL

Заместител без алергени на казеина,
елиминиране на окислени полифеноли

20 до 100 g/hL

POLYGREEN

Комбинация без алергени за отстраняване на окислени и
окисляеми полифеноли, горчивина,
за уплътняване на утайките

20 до 120 g/hL

POLYPRESSE AF

Обработка без алергени за пресова мъст,
намалява тръпчивостта и цвета на розета

30 до 160 g/hL

BENTOGREEN

Обработка на мъст без ПВПП за био вина, елиминира
протеини

20 до 60 g/hL

DELTAGREEN

Обработка срещу окисление, използване без
рехидратиране

30 до 120 g/hL

ORIGIN SH

Намалява риска от разграждане на тиоловите аромати.

30 до 70 g/hL

БИСТРЕЩИ ПРОДУКТИ С РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД
PROVGREEN® L170

Без алергени, бистрещ, елиминира окислените и
окисляеми полифенолите.

KTS FLOT

Без алергени, бистрене чрез флотация,
уплътняване на шапката от утайки

3 до 25 cL/hL

от термов.

2 до 10 cL/hL

БИСТРЕЩИ ПРОДУКТИ НА ОСНОВАТА НА КАЗЕИН
CASEINE SOLUBLE

Обарботка срещу оксиление

20 до 50 g/hL

POLYCASE

Комбинация за отстраняване на окислени и окисляеми
полифеноли, горчивина

20 до 120 g/hL

POLYPRESSE

Обработка на пресова мъст, намалява тръпчивостта и
цвета на розета

60 до 120 g/hL

Продукти разрешени за използване в биологични вина от европейското законодателство CE 834/2007 - RUE 203/2012
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ЕНЗИМИ

ИНТЕНЗИВНИ АРОМАТИ

VIAZYM® MP

VIAZYM® AROMA

VIAZYM® MP e специфичен ензимен препарат за опитимизиране на
мацерацията с ципите и за подобряване на пресуването, бистренето на мъстта и следователно подобряване качеството на мъстта,
получена след мацерация с ципите. Този ензим оптимизира също
пресуването с увеличаване на рандемана сок. VIAZYM® MP води до
по-добро и по-бързо избистряне на мъстта. Улеснява екстракцията
на предшествениците на ароматни съединения и на ранен етап освобождава ароматите, свързани с гликозиди.
Разфасовка: 100 g
Доза за употреба: 1,5 до 3 g/100 kg

Поради специфичното си съдържание, VIAZYM® AROMA подобрява
качеството на вината, улеснявайки бистренето на мъстта, последващата филтрация на вината и увеличавайки сортовите аромати, чрез
освобождаване на ароматни терпеноли от техните естествено съдържащи се в мъстта предшественици: терпенови гликозиди.
Разфасовка: 100 g
Доза за употреба: 2 до 5 g/hL

БИСТРЕНЕ

VIAZYM® CLARIF ONE

VIAZYM® CLARIF EXTREM

VIAZYM CLARIF ONE e течен пектолитичен ензимен препарат за
бързо избистряне на бяла и розова мъст. Позволява получаването на
уплътнени утайки.
Разфасовка: 1L, 10 L и 20 L / 1 kg
Доза за употреба: 2 до 5 mL/hL / 2 до 5 g/hL

VIAZYM® CLARIF EXTREM e силно концентриран течен ензим. Улеснява получаването на мъст с ниска мътнота и води до отлични резултати при употреба в загнило грозде. VIAZYM® CLARIF EXTREM
e адаптиран към амилов процес на винификация, тъй като води до
получаване на силно избистрена мъст. Този ензим е подходящ за задържане на студ за развиване на сортови характерни аромати.
Разфасовка: 100 mL и 1 L
Доза за употреба: 0,3 до 1 mL/hL

®

НАЙ-ДОБРА ЕФИКАСНОСТ С МАЛКИ ДОЗИ

VIAZYM® CLARIF PLUS
VIAZYM® CLARIF PLUS е специфичен ензимен препарат за бързо и
ефикасно бистене на мъст, богата на пектинови вещества.
Разфасовка: 100 mL, 1 L и 10 L / 100 g
Доза за употреба: 1 до 2 mL/hL / 1 до 2 g/hL

НЕОБРАБОТЕНА
КОНТРОЛА
ENZYME A в доза
1 mL/hL
VIAZYM® CLARIF EXTREM
в доза 0,5 mL/hL

Мътнота
(NTU)
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

0h

2h

3h

Време
(часове)

С VIAZYM CLARIF EXTREM използван в средна доза,
получаваме по-малка мътнота от тази с Бистрещ ензим A
®

Продукти разрешени за използване в биологични вина от европейското законодателство CE 834/2007 - RUE 203/2012

26

ЕНЗИМИ

ЕКСТРАКЦИЯ

VIAZYM® EXTRACT ONE

VIAZYM® EXTRACT PREMIUM

VIAZYM EXTRACT ONE e пектолитичен ензимен препарат, предназначен за екстракция на фенолни съединения при винификация на
червени вина. Този ензим се препоръчва за подобряване на мецерацията на червено грозде (преди и след ферментация), за улесняване
на пресуването и за избистряне на червена мъст.
Разфасовка: 1 kg
Доза за употреба: 2 до 5 g/100 kg

VIAZYM® EXTRACT PREMIUM е специфичен пектолитичен ензимен
препарат, включващ широк спектър от допълнителни ензимни активности. Поради съдържанието на тези специфични вторични ензимни
активности (кисела протеаза), VIAZYM® EXTRACT PREMIUM участва в разграждането на протеините, за да предотврати утаяването
на багрилната материя. Получените вина са по-комплексни, по-обагрени, с танинова структура, подходяща за стареене. Този препарат
трябва да се използва върху сортове с висок полифенолен потенциал
или при необходимост от бърза екстракция на танини, за по-бърза
стабилизация на цвета: или в грозде с висок потенциал, при дълга
мацерация, за получаване на вина за отлежаване или при частично
загнило грозде, за бърза екстракция на танини и цвят.
Разфасовка: 50 g и 100 g
Доза за употреба: 2 до 3 g/100 kg

®

VIAZYM® EXTRACT
VIAZYM® EXTRACT eособено адаптиран за мацерация с ципите на
бяло грозде за екстракция на аромати, обем и мазнота. Използва се
също за мацерация при винификация на червено грозде, за екстракция и стабилизация на цвета, за екстракция на структура и на аромати.
Разфасовка: 100 mL, 1 L, 10 L / 100 g и 1 kg
Доза за употреба:
Червено грозде: 1 до 3 mL/100 kg или 1 до 3 g/100 kg
Бяло грозде: 2 до 4 mL/100 kg или 2 до 4 g/100 kg

СПЕЦИАЛНИ

VIAZYM® FLUX
VIAZYM FLUX e течен ензимен препарат с висока концентрация на
пектинази и ß-глюканази. Разгражда пектините и глюканите. VIAZYM®
FLUX помага при статично бистрене на неоформени вина, позволява
подобряване на филтрирането преди бутилиране. VIAZYM® FLUX е
средство за значителна икономия на филтриращи материали.
Разфасовка: 1 L и 10 L
Доза за употреба: 3 до 5 mL/hL
®

250%

Процентът повишаване на дебита
при филтрация благодарение на
прилагането на VIAZYM® FLUX

30%

Процентът спестено вино
при филтрация с Кизелгур
благодарение на прилагането на
VIAZYM® FLUX

500€

Минималната печалба отчетена
при филтрация на 1000 hL вино
благодарение на прилагането на
VIAZYM® FLUX
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СПЕЦИАЛНИ

VIAZYM® FLOT

VIAZYM® THERMO

VIAZYM® FLOT е течен пектолитичен ензимен препарат, за използване при флотация. Улеснява изкачването на шапката от добре уплътнени утайки.
Разфасовка: 1 L
Доза за употреба: 2 до 4 mL/hL

VIAZYM® THERMO e течен ензим, специфичен и силно концентриран, който се използва при термообработки: в мъст при температура
над 65°C. Той разгражда пектиновия комплекс и свободните колоиди
по време на топлинната обработка и подобрява филтруемоста на
термообработената мъст и на съответните вина. VIAZYM® THERMO
води до икономия на кизелгур за филтриране.
Разфасовка: 1 L и 10 L
Доза за употреба: 2 до 5 mL/hL

VIAZYM® ROUGE

VIAZYM® ELEVAGE

Ензим под формата на микрогранули: VIAZYM® ROUGE разгражда
пектиновия комплекс и води до бързо бистрене. Развива цвета и плодовостта в червените вина. VIAZYM® ROUGE участва в намаляването на растителните нюанси.
Разфасовка: 100 g
Доза за употреба: 2 до 5 g/hL

VIAZYM® ELEVAGE е специфичен препарат, богат на ß-глюканази.
Отличен за отлежаване върху утайки с развитие на обем и мазнота.
VIAZYM® ELEVAGE подобрява бистренето и филтрирането на мъст
или вино, богати на глюкани.
Разфасовка: 100 g
Доза за употреба: 3 до 5 g/hL
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ЕНЗИМИ

СЕРИЯ VIAZYM®
ИМЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТИП ВИНО /МЪСТ

ДОЗА

ФОРМА

ИНТЕНЗИВНИ АРОМАТИ

VIAZYM® MP

Мацерация с ципите

Бяла мъст

1,5 до 3 g/100 kg

ПРАХООБРАЗЕН

VIAZYM® AROMA

Освобождаване на аромати

Бели вина

2 до 5 g/hL

ПРАХООБРАЗЕН

БИСТРЕНЕ

VIAZYM® CLARIF
ONE

Бистрене

Бяла и розова мъст

2 до 5 mL/hL
2 до 5 g/hL

ТЕЧЕН И ПРАХООБРАЗЕН

VIAZYM® CLARIF
PLUS

Бистрене - бистрене на студ - флотация

Бяла и розова мъст

1 до 2 mL/hL
1 до 2 g/hL

ТЕЧЕН И ПРАХООБРАЗЕН

VIAZYM® CLARIF
EXTREM

Бистрене - задържане на студено - измиване на
мембраните за филтрация

Бяла и розова мъст

0,3 до 1 mL/hL

ТЕЧЕН

Червена мъст

2 до 5 g/100 kg

ПРАХООБРАЗЕН

ТЕЧЕН И ПРАХООБРАЗЕН

ЕКСТРАКЦИЯ

VIAZYM® EXTRACT ONE

Екстракция - мацерация

VIAZYM® EXTRACT

Екстракция - мацерация с ципите

Бяла и червена мъст

Червено грозде:
1 - 3 mL/100 kg
или 1- 3 g/100 kg
Бяло грозде:
2 - 4 mL/100 kg
или 2 - 4 g/100 kg

VIAZYM® EXTRACT
PREMIUM

При екстракция за реколта с висок
полифенолен потенциал или предназначена
за дълга мацерация

Червена мъст

2 до 3 g/100 kg

ПРАХООБРАЗЕН

СПЕЦИАЛНИ

VIAZYM® FLOT

Флотация

Бяла, розова и червена мъст

2 до 4 mL/hL

ТЕЧЕН

VIAZYM® THERMO

Бистрене (Термовинификация - Шокова мацерация
- Топла предферментативна мацерация)

Червена мъст

2 до 5 mL/hL

ТЕЧЕН

VIAZYM® FLUX

Бистрене - филтриране на мъст и вино

Бяла, розова, червена мъст
или вино

3 до 5 mL/hL

ТЕЧЕН

VIAZYM® ROUGE

Бистрене на червен сок или вино

Червена мъст или вино

2 до 5 g/hL

ПРАХООБРАЗЕН

VIAZYM® ELEVAGE

Отлежаване върху утайки - бистрене на мъст и на
вина от ботритизирало грозде

Бяло, розово и червено вино

3 до 5 g/hL

ПРАХООБРАЗЕН
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БАКТЕРИИ

REFLEX MALO 360

VITILACTIC® STARTER BL01

REFLEX MALO 360 e щам бактерии oenococcus oeni , селекционирани за да изведат ферментация в червени и бели вина, в които има
ограничаващи условия (ниско pH, висок алкохол, трудни сортове …).
REFLEX MALO 360 e щам бактерии, готов за употреба и еднакво подходящ както за едновременно засяване, така и за засяване след края
на АФ.
Разфасовка: Доза за 25 hL и 250 hL

VITILACTIC® STARTER BL01 е щам млечно кисели бактерии, селекционирани в Champagne Ardennе, за да се осъществи ЯМКФ и
в най-киселите бели вина. VITILACTIC® STARTER BL01 допринася
също за получаването на бели вина с по-голям финес, запазвайки типичността на сорта. За да се приложат е необходимо да бъдат предварително климатизирани (размножаване).
Разфасовка: Пакетче от 25 g, 100 g и 500 g

VITILACTIC® H+
Щам, селекциониран от IFV Beaune и изолиран от Шардоне от
Bourgogne, VITILACTIC® H+ показва много добра способност за
адаптиране в трудни условия. Препоръчва се успешно извеждане на
ЯМКФ в бели и розови вина с ниско pH или в червени вина с висок алкохолен градус. VITILACTIC® H+ се влага по технологията One Step,
което позволява по-добро адаптиране на бактериите във виното. Оптималната температура на ферментация е между 16°C и 18°C.
Разфасовка: Доза за 50 hL

VITILACTIC® F
VITILACTIC® F e щам млечно кисели бактерии за директно засяване,
селекционирани от IFV Beaune, поради ферментационните му възможности и забележителните органолептични свойства (запазване
на цвета при ниски температури при червените и розе вина, доминираща ароматична изява, засилен обем във вкуса), които подхождат
чудесно на червени качествени вина, било то примьорни или такива
за отлежаване.
Разфасовка: Доза за 2,5 hL, 25 hL, 100 hL и 250 hL

VITILACTIC® EXPRESSION
VITILACTIC® EXPRESSION е щам млечнокисели бактерии за директно
влагане препоръчан за използване в червени вина. Той е перфектно
адаптиран в случаите на добре узряло грозде. VITILACTIC® EXPRESSION
развива флоралните и плодовите нотки благодарение на синтеза на естери, които се задържат във времето и засилват интензитета и свежестта
на вината.
Разфасовка: 25 hL и 100 hL

Каберне Совиньон Последователно засяване - pH 3,7

VITILACTIC® CO-FA
VITILACTIC® CO-FA е селекциониран от IFV Beaune и се предлага
под формата на комплект One Step (бактерии + реактиватор). Този
щам Oenococcus oeni се препоръчва за използване при едновременно засяване с дрожди и бактерии, за бързо и сигурно провеждане
ЯМКФ в червените вина.
Разфасовка: Доза за 250 hL

PC2 (33%)
Плодови конфитюри
Подправки

Окосена
трева

Мента
Евкалипт
Бактерия 1

Препечени нотки
Бактерия 2
PC1 (51%)

Горчивина
Спонтанна
ЯМКФ
Окисление

Тръпчивост

Интензитет на
ароматите
Дължина
Червени плодове
Черни плодове

VITILACTIC® PRIMEUR
От колекцията на IFV, VITILACTIC® PRIMEUR е селекциониран заради своите отлични качества на размножаване и бърза ферментация.
Щамът се препоръчва за Божолета и примьорни вина произведени
чрез ко-инокулация. Благодарение на специфичен процес на производство, бактериите могат да се влагат директно във виното, без
рехидратиране и без добавяне на храна, което прави тяхното използване много лесно.
Разфасовка: Доза за 250 hL
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ИМЕ

Разфасовки (Доза за)

ТИП

АЛКОХОЛ

pH

SO2 T
SO2 L

ОПТИМ.
ТЕМП.
ДИАПАЗОН *

СИИЛНТЕЗ
НА ДИАЦЕТИЛ

СЕНЗОРЕН
ПРОФИЛ

REFLEX MALO
360

25 hL / 250 hL

Директно
засяване

<16 %

> 3,2

< 50 mg/L /
< 10 mg/L

> 16°C

Слаба до
средна

Запазва
типичността на
сорта

VITILACTIC®
STARTER BL01

25 g / 100 g / 500 g

Размножаване

< 14 %

> 2,9

< 70 mg/L /
< 10 mg/L

> 18°C и
< 25°C

Много слаб

Неутрален,
Запазва
финните
аромати

VITILACTIC® F

2,5 hL / 25 hL
100 hL / 250 hL

Директно
засяване

< 15 %

> 3,2

< 50 mg/L /
< 10 mg/L

≥ 16°C

Слаба до
средна

Плодови и
заоблени вина

VITILACTIC®
EXPRESSION

25 hL / 100 hL

Директно
засяване

< 15 %

>= 3.3

< 50 mg/L
< 10 mg/L

>=15°C

Слаба до
средна

Засилва
флоралните и
плодови нотки

VITILACTIC®
CO-FA

250 hL

One step

< 15 %

> 3,3

< 50 mg/L /
< 10 mg/L

> 17°C

слаб

Свежи и
плодови вина

VITILACTIC®
H+

50 hL

One step

< 16 %

>3

< 45 mg/L /
< 10 mg/L

> 13°C

Много
слаб

Запазва
сортовите
аромати

VITILACTIC®
PRIMEUR

250 hL

Директно
засяване

< 13,5 %

> 3,15

< 50 mg/L /
< 10 mg/L

> 17°C

слаб

Засилва
примьорните
аромати

КРАЙ
НА АФ

ЕДНОВРЕМ.
ЗАСЯВАНЕ

ПОЛЗА ОТ ЕДНОВРЕМЕННОТО ЗАСЯВАНЕ С ДРОЖДИ И БАКТЕРИИ
Различните методи на засяване:
Колкото изборът на МКБ за ЯМКФ, толкова и моментът на засяване
е важен технологичен избор в процеса на винификация. Бактериите
могат да бъдат внесени по време на АФ, след края на АФ или
месеци след края на АФ.
Засяването с бактерии 24 до 48h след засяването с дрожди е
еквивалентно на едновременно засяване.Засяването след средата
на АФ или от 2/3 на АФ се нарича ранно засяване. Засяването в
края на АФ е най-класическата практика, нарича се последователно
засяване. В случая на късно засяване, се касае за отложено
засяване.
От десетина години, едновременното засяване и ранното засяване,
стават все по-практикувани по няколко причини :
Икономия на време (с едновременното засяване)

По-добро адаптиране на бактериите
Ограничаване риска от развитие на вредни микроорганизми (lactobacillus, brettanomyces ...)
Запазване на свежестта в ароматите на вината, поради ранно
стабилизиране и ограничаване синтеза на диацетил.
Тези практики за засяване са особено интересни в следните
приложения: - Оптимизиране на процесите в избата (икономия на
време/икономия на енергия за подгряване/по-добра ротация на
съдов капацитет/намаляване стреса, свързан с реализирането на
АМКФ)
Оптимизиране органолептичното качество на вината (ограничаване
на контаминации, окисление, повече свежест в ароматите)
Осъществяване на ЯМКФ в трудни условия
Бактериите Martin Vialatte могат да се използват при ко-инокулация,
при ранно засяване, при последователно или отложено засяване.

ВЛИЯНИЕ НА ПРОТИЧАНЕТО НА ЯМКФ ВЪРХУ РАСТЕЖА НА BRETTANOMYCES
Източник: Renouf V., 2006,Thèse de doctorat, INP de Toulouse
Край на ЯМКФ БЪРЗ
SO2

Край на ЯМКФ БАВЕН и
добавяне на SO2
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Продължителност на ЯМКФ (дни)
B. bruxellensis (max of UFC/mL)

Това проучване показва, че концентрацията на brеtanomyces e право пропорционална на продължителността на ЯМКФ, от където идва
интереса за използване на селекционирани МКБ за едновременно
засяване, за по-бързо протичане на ферментацията.

Сравнение на развитието на популацията на B. bruxellensis и на ябълчена киселина при бърза ЯМКФ и при бавна ЯМКФ на партида Мерло, 2004.

В едно червено вино, в което има риск от контаминация, бързото приключване на ЯМКФ ще доведе до бързо сулфитиране, с което се ограничава
силно развитието на brettanomyces. Когато ЯМКФ е зле направлявана,
дрождите brеtanomyces се размножават, за да достигнат едно значително
ниво, което може да бъде причината за нежелани отклонения.
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ТАНИНИ

СЕРИЯТА ТАНИНИ

Ботаническия произход на танините (танин от дъбови шикалки,
кестен, дъб, грозде...), както и физико-химичните свойства, приписвани на тези танини (антирадикалов ефект, реакции с протеини,
копигментация, предпазване от окисление...), ни позволиха да разработим пълна гама танини, които могат да се използват от една
страна, в зависимост от качеството на гроздето, и от друга страна,
от набелязаните цели.
Серията танини може да бъде разделена на две части:
Танини за винификация: Тези танини могат да коригират на ранен
етап недостатъци на суровината, както и да гарантират хомогенно
качество на вината от различни реколти.

Танини за отлежаване: Тези танини трябва да позволят оформяне на вината, отговаряйки на поставените от вас цели.
Те ще позволяват да се обогати структурата на бяло, розово
или червено вино, които са различни на полифенолно ниво:
Червени вина: Характеризират се със значително наличие на полифеноли (танини и антоциани), които могат да бъдат повече или
по-малко, в зависимост от годината. Още повече, антоцианите,отговорни за цвета на червените вина, трябва да бъдат предпазвани
и стабилизирани.
Бели и розови вина: Характеризират се с не толкова значително наличие на полифеноли, което прави вината чувствителни към
окисление и развитие.

ФЕРМЕНТАЦОННИ ТАНИНИ

SUBLIFRESH

SUBLISTAB

Специфичен препарат от проантоцианидинови и галови танини,
SUBLIFRESH е създаден, за да освежи и подсили ароматното усещане на бели вина и розета. Може да се използва за мъст и вино.
Разфасовка: 1 kg
Доза за употреба: 2 до 15 g/hL

Комбинация от елагови и проантоцианидинови танини, слабо полимеризирани, SUBLISTAB е разработен специфично за предпазване и за стабилизиране на цвета на вашите вина. Това е първокласен
танин за термовинификация.
Разфасовка: 1 kg и 15 kg
Доза за употреба: 10 до 40 g/hL

SUBLITAN VINIF

SUBLIWHITE

SUBLITAN VINIF улеснява бистренето и стабилизирането на червените вина. Участва в получването на червени вина с по-жив цвят,
по-слабо окислени и по-балансирани. SUBLITAN VINIF има антиоксидантни свойства, предпазва багрилната материя чрез ко-пигментация и предпазва виното от редуктивен вкус.
Разфасовка: 1 kg и 5 kg
Доза за употреба: 10 до 40 g/100 kg

SUBLIWHITE e комбинация от селекционирани, поради антиоксидантните им свойства гроздови танини. Много години бяха нужни, за
да се разработи SUBLIWHITE, продукт, адаптиран към винификация
на бяло вино. SUBLIWHITE предпазва жълто-зелената съставка на
цвета и позволява оптимизирано бистрене на белите вина след алкохолна ферментация. Развива плодовия, цветист и свеж характер
на аромата. SUBLIWHITE внася заобленост, структура и несравним
баланс във вкуса и премахва растителния характер.
Разфасовка: 1 kg и 5 kg
Доза за употреба: 5 до 15 g/hL
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ФЕРМЕНТАЦИОННИ ТАНИНИ

SUBLIRED

VITANIL B

Продукт от проантоцианидинови танини, SUBLIRED бе специфично
разработен, за да предпази и да засили плодовите аромати. Състоящ се от първкласни танини, SUBLIRED се използва за получаване
на модерни, плодови меки вина.
Разфасовка: 1 kg
Доза за употреба: 2 до 15 g/hL

VITANIL B e съставен от танин от шушулка на тара (боб произхождащ
от Латинска Америка). Това е галов танин екстрахиран чрез алкохол,
идеално адаптиран за бистрене на бели вина. В мъст, VITANIL B
участва в утаяването и при бистренето реагирайки с протеините в
излишък. Той елиминира, между останалите, оксидазите произлизащи
от гроздето (тирозиназа и лаказа отделяна от Ботритис).
Разфасовка: 1 kg
Доза за употреба: Bмъст: 10 до 20 g/hL
Във вино: 2 до 10 g/hL

VITANIL VR

TANIGAL

VITANIL VR се състои основно от кондензирани танини, тип проантоцианидинови. VITANIL VR действа в синергизъм с танините, за да
позволи оптимално стабилизиране на багрилната материя. Предпазва антоцианите от окисление.
Разфасовка: 1 kg и 10 kg
Доза за употреба: В грозде: 15 - 25 g/100 kg и 10 kg
В мъст: 10 - 20 g/hL
Във вино: 5 - 10 g/hL

TANIGAL e танин от дъбови шикалки, създаден за бистрене на бели
вина. TANIGAL участва в бистренето на мъст и вино като фиксира
протеините. Той предпазва органолептичните свойства и рамката на
виното. TANIGAL е необходим на белите вина за бистренето им със
слабо хидролизиран жлатин (GÉLISOL). TANIGAL се използва също
за бистрене в бутилка на естествено пенливи вина по клаически метод.
Разфасовка: 1 и 25 kg
Доза за употреба: 2 до 8 g/hL

TANIXEL
TANIXEL e чист танин от кестен. Може да бъде вложен по време на
винификация, но също и по време на отлежаване на червените вина.
TANIXEL предпазва цвета, участва в органолептичното равновесие
на червените вина, внасяйки структура и реагирайки активно с протеините в мъстта и във виното.
Разфасовка: 1 kg, 12,5 kg
Доза за употреба: 5 до 50 g/hL

Продукти разрешени за използване в биологични вина от европейското законодателство CE 834/2007 - RUE 203/2012

33

ТАНИНИ

ИМЕ

АНТИОКСИДАНТНО
ДЕЙСТВИЕ

СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ЦВЕТА

АРОМАТНО И ВКУСОВО
РАВНОВЕСИЕ

TANIGAL
VITANIL B
TANIXEL
VITANIL VR
SUBLITAN VINIF
SUBLIWHITE
SUBLIFRESH
SUBLISTAB
SUBLIRED

ТАНИНИ ЗА ОТЛЕЖАВАНЕ

SUBLIPROTECT

SUBLI’OAK

SUBLIPROTECT e комплекс от гроздови танини и инактивирани сухи дрожди. Този танин участва във вкусовото равновесие и в
усещането за свежест. Той подготвя вината за отлежаване в барик.
SUBLIPROTECT засилва устойчивостта на вината към окислени и
предпазва ОРП.
Разфасовка: 1 kg
Доза за употреба: 5 до 20 g/hL

SUBLI’OAK разкрива потенциала на вашите вина червени, бели и
ликьорни. SUBLI’OAK развива комплексноста в ароматите и плодовите нюанси, внася обем, заобленост и структура. SUBLI’OAK придава нюанси на ванилия и леки аромати на препечено, намалява
растителния характер и горчивината. В бели вина, SUBLI’OAK внася
свежест.
Разфасовка: 500 g
Доза за употреба: 1 до 50 g/hL

VITANIL OAK
VITANIL OAK e пречистен дъбов танин, който предпазва багрилната
материя от окисление и засилва структурата на вината. VITANIL OAK
придава обем и хармония на вината. VITANIL OAK ограничава явленията на редукция по време на отлежаване.
Разфасовка: 500 g и 15 kg
Доза за употреба: За грозде : 5 - 10 g/100 kg
За вино: 5 - 15 g/hL
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ТАНИНИ

ТАНИНИ ЗА ОТЛЕЖАВАНЕ

TANIRAISIN

TANIPEPIN

TANIRAISIN, благодарение на специфичния начин на производство,
запазва естествените свойства на танин от гроздовите ципи. Също
така, този танин е силно реактивоспособен и ще реагира с други
макромолекули, налични във виното. Тези многобройни реакции, ще
имат положително влияние върху виното. TANIRAISIN има и избистряща роля (допълва идеално бистренето). Улеснява стабилизирането на цвета (чрез образуване на стабилни комплекси танин- антоциани) и подобрява органолептичното равовесие. TANIRAISIN има
също предпазна от окисление роля (антиоксидантен ефект на полифенолите).
Разфасовка: 500 g
Доза за употреба: За грозде : 10 - 30 g/100 kg
За мъст: 5 - 15 g/hL
За вино : 3 - 20 g/hL

TANIPEPIN e чист танин от гроздови семки, адаптиран за
винификация на червени вина. Поради своето естество, той е
ефикасен за улесняване механизма на образуване на комплекси
« танини - антоциани », позволявайки така стабилизиране на цвета на
червените вина. Предлаган под формата на гранули, за да се улесни
и подобри влагането, ТANIPEPIN има антиоксидантни свойства и
осигурява добро развитие на вината. Засилва баланса във вината,
внасяйки допълнителна танинова структура ограничава действието
на оксидазите. TANIPEPIN участва в белтъчното стабилизиране на
белите и розови вина.
Разфасовка: 500 g
Доза за употреба: За грозде : 5 - 15 g/100 kg
За мъст 5 - 10 g/hL
За вино : 1 - 15 g/hL

СЕНЗОРЕН АНАЛИЗ - РОЗОВО ВИНО ОТ СЕНЗО

ИНТЕНЗИТЕТ НА АРОМАТИТЕ
7

ОБЩА ОЦЕНКА

8

ОБЩА ОЦЕНКА

СВЕЖИ ПЛОДОВЕ

7
6

4

ДЪЛЖИНА

ЗРЕЛИ ПЛОДОВЕ,
КОНФИ

3
2

5
4

ДЪЛЖИНА

СВЕЖИ ПЛОДОВЕ

6
5

ИНТЕНЗИТЕТ НА АРОМАТИТЕ

1

ЗРЕЛИ ПЛОДОВЕ, КОНФИ

3

0

СУХОТА /
ТРЪПЧИВОСТ

2
1

РЕДУКЦИЯ

0

СУХОТА /
ТРЪПЧИВОСТ

РЕДУКЦИЯ
МАЗНОТА (ОБЕМ)
СЛАДОСТ *

ГОРЧИВИНА

МАЗНОТА (ОБЕМ)
СЛАДОСТ

ГОРЧИВИНА

КИСЕЛИННОСТ

ТАНИНОВА
СТРУКТУРА

Контрола
Taniraisin

TANIRAISIN повишава чистотата и интензитета на ароматите,
освежава ги и обогатява равновесието във вкуса.

ИМЕ

АНТИОКСИДАНТНО
ДЕЙСТВИЕ

КИСЕЛИННОСТ

ТАНИНОВА
СТРУКТУРА

Контрола
Tanipépin

* : значителен при анализа на варианциите

В червено вино, TANIPEPIN позволява да се увеличи ароматния
интензитет, по-точно този на свежи плодове и също така обогатява вкусовите възприятия със значително повече заобленост
и танинова струтктура във вкуса и повече дължина. Виното с
добавен TANIPEPIN получава по-висока оценка спрямо виното
контрола.

СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ЦВЕТА

АРОМАТНО И ВКУСОВО
РАВНОВЕСИЕ

VITANIL OAK
SUBLIOAK
SUBLIPROTECT
TANIRAISIN
TANIPEPIN
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SIMILIOAK

SIMILIOAK®

SIMILIOAK® WHITE

Цел : Това съчетание е специфично разработено за етапа алкохолна
ферментация за стабилизиране на багрилната материя и маскиране
на растителни тонове. SIMILIOAK е практично средство за използване
директно в гроздовата каша.
Разфасовка: 500 g и 5 kg
Доза за употреба: 0,2 до 0,6 g/L

Цел: Защита на ароматите по време на ферментация. Това съчетание развива флоралните нотки, с лека ванилия, и увеличаване
на обема във вкуса.
Разфасовка: 500 g и 5 kg
Доза за употреба: 0,05 до 0,2 g/L

Бели цветя
Какао
Гриловани,
препечени

8
6

Бели цветя

Флорални
Праскова,
Кайсия

4

Бадем, лешник

Ванилия

2
0

Мекота

Ликорис

Ментолов

Подправкови

Тропически
плодове

Какао

Флорални

8

Гриловани,
препечени

Праскова,
Кайсия

6
4
2

Бадем, лешник

Ванилия

0
Мекота

Ликорис

Ментолов

Кокос

Подправкови

Тропически
плодове

Прясна
дървесина

Кокос
Прясна
дървесина

Дегустация на бяло вино от сорт Шардоне с добавка на
прясна дървесина 1 g/L или добавяне на SIMILIOAK WHITE
0.075 g/L

SIMILIOAK® TOASTED
Цел: SIMILIOK TOASTED е комбинация разработена за маскиране на
растителни тонове, повишаване на обема във вкуса, и развиване на
препечени, гриловани нотки.
Разфасовка: 500 g и 5 kg
Доза за употреба: В червено вино: 0,15 до 0.50 g/L
		 В бяло вино : 0,05 до 0,20 g/L

Интензитет
Обща оценка

8
6

Дължина

Свежи
плодове
Зрели плодове
Конфи

4
2

Тръпчивост

Дървесина

0

Бели цветя
Какао
Гриловани,
препечени

8
6

Флорални

Горчивина

Праскова,
Кайсия

4
Бадем, лешник

2

Ванилия

0
Ликорис

Мекота
Ментолов
Тропически
плодове

Подправков
Кокос

Цветя

Киселинност

Заобленост
Структура
Контрола

Similioak White

SIMILIOAK WHITE дава сензорен профил много близък до този
получен от прясна дървесина: повече интензитет на ароматите,
повече заобленост в структурата, по-малко киселин и и повече
дължина във вкуса. Освен това, SIMILIOAK WHITE запазва подобре ароматите на виното, съхранявайки ароматите на свежи
плодове с развити леки дървесни нотки. Вариантът със SIMILIOAK WHITE е предпочетен от журито.

Прясна
дървесина
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С дървесина

СЕРИЯ KTS

СЕРИЯ KTS
Продукти за бистрене получени от производни на Хитина

Хитозанът и хитин глюканът са извлечени от хитина, един от
най-разпространените полизахариди в природата. Може да
намерите хитина в черупката на ракообразните, насекомите и
също така е продукт получен от гъбата Aspergillus niger. В енологията е позволен само хитинът от плесенен произход,за да се
избегнат проблемите свърани с алергиите.

ност Brettanomyces, фиксиране на тежките метали или редукция
на концентрацията на Охратоксин A.
За да предложи нови възможности на своите клиенти, Martin Vialatte
разработи два оригинални препарата формирани от производни на
хитина: KTS CONTROL, на основата на хитозан, за контрол на нежелани микроорганизми и KTS CLEAR, на основата на хитин глюкан, за
бистрене и елиминиране на лош вкус.

Производните на хитина са вече широко използвани в козметиката, за пречистване на водата, в хранително-вкусовата индустрия
или медицината заради множеството си качества: В енологията
тези съединения намират множество приложения например като
превенция от медно и желязно помътняване, бистрене на мъст
и вино, редуциране на популацията от микроорганизми, в част-

Химична структура на хитозана и хитин-глюкана
Хитозанът е полизахарид от разпределени на случаен принцип D-глюкозамин свързан с ß-(1-4) (не-ацетилирана единица т.е в
отсъствието на ацетил СоА ) и с N-ацетил D-глюкозамин (ацетилирана единица в присъствието на ацетил СоА)
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Хитин глуканът е съставен т полизахариди на хитина и
от 1,3-β-глюкан (повтарящи се единици D-глюкоза). Двата
полимера са свързани ковалентно и образуват триизмерна
мрежа.
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KTS CLEAR
KTS CLEAR продукт на базата на хитин глюкан, създаден за бистрене на вината и за отстраняване на лош вкус като силна редукция,
животински нотки, фармацевтични тонове....Необходимо е едно претакане след утаяване, за да се избегне повторно отделяне на абсорбираните молекули.
Разфасовка: 1 kg
Доза за употреба: 5 до 40 g/hL

Тип вино

Контрола

Вино, обработено с доза
KTS CLEAR

Пино ноар Бургундия

Подчертана редукция

Премахване на редукцията и усещане за плодови аромати

Пино ноар Алзас

Силна редукция (H2S, зеле) в
аромата и във вкуса

Потискане на редукцията и намалена сухота в края на вкуса

Шардоне Лангедок

Миши тон

Отстраняване на дефекта и подобряване на свежестта и
плодовостта

Мускат Алзас

Липса на чистота във вкуса и
загуба на ароматния интензитет

Много ясно подобряване на ароматите и разкриване типичността
на сорта.

Таблица n°1: Дегустационно обсъждане след обработка с KTS CLEAR
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UFC/ml изразени като
1,00 E+05
1,00 E+04

контрола
KTS CONTROL

1,00 E+03
1,00 E+02

KTS CONTROL

1,00 E+01

KTS CONTROL e продукт на база хитозан, предназначен да контролира развитието на микроорганизмите, отговорни за органолептични
отклонения във вината. Напълно разтворим при разтварянето му във
вода, той се използва след АФ или след ЯМКФ.
Разфасовка: 100 g и 500 g
Доза за употреба: 5 до 10 g/hL

1,00 E+00

начало 2 -ри
ден

4-ти
ден

7-ми
ден

10-ти
ден

14-ти
ден

Фигура 1 : Проследяване на популацията на Brettanomyces
чрез количествен PCR в Мерло 2013, след влагане на
KTS CONTROL

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ BRETTANOMYCES ПРИ ДОБАВЯНЕ НА РАЗЛИЧНИ ДОЗИ KTS CONTROL
Популация на Brettanomyces 10 дни след
началото на опита, с обработка и без обработка с
KTS CONTROL

1,E +06
9,E +05
8,E +05

U.F.C. / mL

7,E +05
6,E +05
5,E +05
НЕ СА ОТКРИТИ ПРИ АНАЛИЗ

4,E +05
3,E +05

Начална популация на Brettanomyces във
виното контрола : 270 000 cellules /mL

2,E +05
1,E +05
0,E +00

без
0,5 g/hL
обработване

1 g/hL

5 g/hL

Без обработка, Brett преминават от 270 000
на 1 милион клетки/mL за 10 дена
С KTS CONTROL популацията на Brett е премахната
до дози между 1 и 5 g/hL

10 g/hL

ДОЗА

Лабораторен опит : Каберне совиньон 2013 стерилно филтрирано и
след това инокулирано с Brettanomyces

Влияние на флотацията върху пино от Auxérois
Мътнота
(NTU)
120

Растителен
протеин (30 g/hL)

100

KTS FLOT
KTS FLOT е продукт от последно поколение за бистрене на бели и
розови вина и червени произведени по метода термовинификация.
Той е комбинация от протеини и полизахариди с растителен произход.
KTS FLOT позволява силно и бързо бистрене на мъстта с много добро
уплътняване на шапката. Освен това той участва в защитата срещу
окисление и пречиства мъстта преди алкохолната ферментация.
Разфасовка: 20 L
Доза за употреба: 2 до 10 cl/hL

80

Желатин (10 g/hL)

60

KTS FLOT (5 g/hL)

40

KTS FLOT (2,5 g/hL)

20
0
0

5
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30

Време
(в минути)

ПРОДУКТИ ЗА БИСТРЕНЕ НА ВИНО

КАК ДА ИЗБЕРЕТЕ ПРОДУКТИ ЗА БИСТРЕНЕ
В зависимост от целта

Действието на желатина зависи от теглото на неговите молекули. Всеки желатин има точно дефинирано поле на действие.
Колкото повече е хидролизиран желатина (по-малко тегло на
молекулите) толкова повече той реагира срещус танина. Освен
това танините утаени от желатина са с високо молекулно тегло
и са основно с тръпчив вкус. Противоположно на това, по-слабо
хидролизираният желатин (по-високо молекулно тегло) има по
ефикасно дейстие при бистреене и има по-леко влияние върху
танините.

PRZ AF

SOLUGEL

Що се отнася до растителните протеини, тяхното действие не зависи от молекулното им тегло, а по-скоро от ботаническия произход на протеина и на процесите на производство. Този принцип
на действие ни позволява да създадем пълна серия от продукти
за бистрене действащи спрямо типа вино и фиксираните задачи.

2 ЦЕЛИ:
• ИЗБИСТРЯНЕ
• ОБОГАТЯВАНЕ НА ОРГАНОЛЕПТИКАТА
PROVGREEN®
PURE WINE

ALBUMINOCOL

ИЗБИСТРЯНЕ

ИЗБИСТРЯНЕ
QUALISOL
GELATINE EXTRA

GELISOL

PRZ AF

SOLUGEL

PROVGREEN®
PURE WINE

ALBUMINOCOL

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ
ТАНИНИТЕ

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ
ТАНИНИТЕ
QUALISOL
GELATINE EXTRA

GELISOL

ЗАМЕСТИТЕЛ НА ЯЙЧНИЯ АЛБУМИН БЕЗ АЛЕРГЕНИ
Бордо, червено, висококачествено 2007, отлежавало 12
месеца в дъбова бъчва
доза : 4 cL/hL
Контрола

OVOCOL

QALISOL

Комплексност в
ароматите

QALISOL

12

QALISOL се отличава с голям финес в действието си : омекотява
структурата без да разбалансира и запазва ароматните характеристики и типичността на вината. QALISOL премахва силните сушащи
нюанси, често срещани при бистрене с яйчен албумин. Позволява да
се запази традиционното бистрене на висококачествените червени
вина, без неудобството да е продукт, съдържащ алергени. QALISOL
подготвя и улеснява филтрацията. Предпазва от поява на утайки от
багрилна материя в бутилка.
Разфасовка: 1 L, 5 L, 20 L
Доза за употреба: 3 до 5 cL/hL

10
8

Обща оценка

6

Плодовост

4
2
0

Качество на
танините

Заобленост

Интензитет на тнините

QALISOL омекотява структурата на висококачествените
червени вина, без да ги разбалансира.
QALISOL не позволява поява на сухота, често срещана при
обработка с яйчен албумин
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ПОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНОЛЕПТИЧНИТЕ КАЧЕСТВА
Резултати от дегустацията на Каберне, бистрено с
PROVGREEN® PURE WINE
Контрола

PV 1

Интензитет на аромата
12
10
8

PROVGREEN® PURE WINE
PROVGREEN PURE WINE утаява бързо частиците в суспензия във
вината и позволява оптимално бистрене. PROVGREEN® PURE WINE
подобрява органолептичното качество на вината, елиминира агресивните танини и горчивината, внася мекота и заобленост във вкуса.
Забелязва се подобряване на ароматната изява на вината със засилване на плодовите нюанси. PROVGREEN® PURE WINE позволява
получаването на добре уплътнени утайки, по-добре дори от тези, получени с използването на животински бистрител, също така участва в
подготовката на вината за филтриране преди бутилиране.
Разфасовка: 1 kg и 5 kg
Доза за употреба: 5 до 15 g/hL

Желатин

®

Качество на
вкуса

6
4
2
0

Горчивина

PV 2

Качество на
аромата

Количество
танини

Заобленост

Тръпчивост
Тревист х-р

PV 1 = PROVGREEN® PURE WINE

ПРЕДПОЧИТАНИЯ НА ДЕГУСТАТОРИТЕ
20

Контрола

Желатин

PV 1

PV 2

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Контрола

Желатин

PROVGREEN®
PURE WINE

PV 2

GELISOL

PRZ AF

GELISOL отличен бистрител за червени вина, притежаващи средна
до голяма структура, отстранява твърдите танини и подчертава финеса, ароматите и плодовостта. GELISOL е бистрител, много добре
адаптиран за бистрене на розета и бели вина.
Разфасовка: 1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 1000L /1 kg
Доза за употреба: 4 до 15 cL/hL

PRZ AF омекотява вината и намалява тръпчивостта. Във вина с подчертана тръпчивост, атакува финала във вкуса. По този начин PRZ
AF отстранява растителния характер и елиминира твърдите танини.
PRZ AF позволява възстановяване на хармонията на разбалансирани вина и позволява да се получи малък процент утайки.
Разфасовка: 1 kg и 5 kg
Доза за употреба: 30 до 150 g/hL
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ORIGIN CAPTUR

CRISTALINE

ORIGIN CAPTUR e продукт за бистрене от ново поколение разработен за отстраняване на тежките метали. Той води до видимо
намаляване на тяхната концентрация в мъст и във вино. ORIGIN
CAPTUR фиксира по-точно, желязото и медта, които могат да причинят помътняване в бутилката. ORIGIN CAPTUR замества ефикасно
традиционните методи за премахване на желязо и мед чрез калиев
фероцианид или калциев фитат.
Разфасовка: 1 kg
Доза за употреба: 5 до 50 g/hL

CRISTALINE подобрява филтруемоста на вина, имащи запушващи
свойства, особено такива от ботритизирало грозде, елиминира горчивината и облагородява вината преди фазите на физично стабилизиране. Позволява пълно елиминиране на най-фините частици.
CRISTALINE е адаптиран за бистрене на трудни вина. Подобрява
бистротата, филтруемоста и органолептичните характеристики.
Разфасовка: 200 g, 1 kg
Доза за употреба: 1 до 4 g/hL

Влияние на ORIGIN CAPTUR в различни дози върху
3 вина имащи първоначална концентрация на мед
1,4 mg/L , 2,2 mg/L и 4 mg/L.
4,5

SILISOL

4

SILISOL e 30% -н разтвор на силициев гел. Той се използва в съчетание с белтъчен бистрител, за да подобри бистренето на бели и розе
вина: ускоряване на бистренето, по-добро уплътняване на утайките,
предотвратява свръхбистрене, подобрява филтруемостта и отстранява горчивината.
Разфасовка: 1 L, 5 L, 10 L, 20 L и 1000 L
Доза за употреба: 1 до 10 cL/hL

3,5

Мед mg/L

3
2,5
2
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1
0,5
0
0

10

20

30

40

50

Доза на обработка с ORIGIN CAPTUR в g/hL

Дозата от 50 g/hL (максимално разрешена доза) позволява
да се премине под 1 mg/L мед дори и във виното с най-висока
първоначална концентрация.
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БИСТРЕНЕ НА ВИНАТА
КОРИГИРАЩО БИСТРЕНЕ

ОФОРМЯЩО БИСТРЕНЕ

Коригиращото бистрене е първият етап, който позволява да се
разкрие персоналността на виното. То омекотява танините и отстранява растителните нюанси. Подчертава плодовия характер
на виното.

Ко

ри

ги
р

а

Об
ла

го
р

SOLUGEL
GELATINE
LIQUIDE

PRZ AF
PRZ ULTRA

GÉLISOL

Оформящото бистрене внася финален щрих в производството
на вино. Увеличава финеса и кара да разцъфнат органолептичните качества на виното.

од
я

ва

AFFINOCOL

OVOCOL
QALISOL

QALISOL

AQUACOL

PROVGREEN® PURE WINE

A L B U M I N O C O L
C O L L E

GELATINE EXTRA

B D X

Оформя

Открива

Разкрива

ва

ст

н
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р
въ
ъ
Ус

ПРОДУКТИ

ПРОИЗХОД

СВОЙСТВА

ТИП
БИСТРЕНЕ

ТИП ЧЕРВЕНО ВИНО

ALBUMINOCOL

Течен желатин

Бистрене КОРИГИРАЩО, ОФОРМЯЩО, РАЗКРИВАЩО
• Елиминира твърдите танини
• Елиминира горчивината
• Подобрявa вкусовите качества

КОРИГИРАЩО

Младо червено вино или
пресово

GELATINE
LIQUIDE

Течен желатин

Бистрене ОФОРМЯЩО
• Елиминира тръпчивите танини
• Омекотява
• Запазва баланса и структурата на вината
• Може да се използва при флотация

КОРИГИРАЩО

Структурирано червено
вино

SOLUGEL

Прахообразен желатин

Бистрене ОФОРМЯЩО
• Елиминира тръпчивите танини
• Елиминира твърдите танини

КОРИГИРАЩО

Таниново червено вино

PRZ AF

Белтъчни + минерални
бистрители

Бистрене КОРИГИРАЩО
• Отстранява горчивината и растителните нюанси
• Намалява тръпчивостта

КОРИГИРАЩО

Червено вино самоток или
пресово

AQUACOL

Рибен желатин

Бистрене КОРИГИРАЩО, РАЗКРИВАЩО
• Разкрива заоблеността
• Подчертава финеса в аромата
• Отстранява тръпчивостта

КОРИГИРАЩО

Висококачествено червено
вино

OVOCOL

Яйчен албумин

Бистрене ОБЛАГОРОДЯВАЩО
• Облагородяващо бистрене в края на отлежаването
• Омекотява
•Облагородява структурата

ОФОРМЯЩО

Червено вино за отлежаване

Бистрене ОБЛАГОРОДЯВАЩО & РАЗКРИВАЩО
• Финално бистрене
• Запазва ароматните характеристики и типичността на
виното
• Разкрива мекота
• Алтернатива без алергени на ОВОКОЛ

ОФОРМЯЩО

Червено вино за отлежаване

Бистрене ПОДОБРЯВАЩО И ОБЛАГОРОДЯВАЩО
• Избистря червените вина
• Елиминира тръпчивите танини
• Омекотява
• Подобрява
• Генерира малък процент утайки

ОФОРМЯЩО

Висококачествено червено
вино, бяло и розово вино

Бистрене УСЪВЪРШЕНСТВАЩО
• Облагородява
• Омекотява
• Може да се използва за флотация

ОФОРМЯЩО

Висококачествено червено
вино

Бистрене ОБЛАГОРОДЯВАЩО & РАЗКРИВАЩО
• Облагородява структурата
• Може да се използва при флотация

ОФОРМЯЩО

Висококачествено червено
вино, бяло и розово вино

Бистрене УСЪВЪРШЕНСТВАЩО
• Подобрява бистротата
• Елиминира горчивината

ОФОРМЯЩО

Бяло и розово вино

ОФОРМЯЩО
КОРИГИРАЩО

Бяло и розово вино

Комбинация от 3 вида
рибен желатин

QALISOL

PROVGREEN
PURE WINE

Растителни протеини без
глутен

GELATINE
EXTRA

Желатин, разтворим на
топло

GELISOL

Желатин

CRISTALINE

Рибен клей

SILISOL

Силициев гел

®

Добавка за избистряне
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КОЛОИДНО СТАБИЛИЗИРАНЕ
Арабски Гуми
Арабската гума е разклонен комплексен полизахарид. Двете основни приложения са: стабилизиране на багрилната материя в червени
и розе вина и внасяне на обем. Martin Vialatte отделя особено внимание на производството на тези продукти на база арабски гуми и
SO2. Селекцията на суровините е изключително важна, за да се гарантира качеството на продуктите. Избираме суровина с хомогенен
външен вид, слабо оцветена и с възможно най-малко примеси. Разтворът се приготвя по точен протокол, който позволява добро разтваряне на суровата арабска гума и поддържа молекулната структура на полизахаридите, което е гарант за ефикасност на продукта.
След въвеждане в разтвор, продуктът се филтрира няколко пъти, до
получаване на светъл и бистър разтвор.

Серията продукти Martin Vialatte на база арабски гуми и SO2 покрива всички нужди в енологията : различно качество на стабилността на цвета със SUPERNEOSTABIL, SUPERFILTROSTABIL и
FILTROSTABIL, внасяне на заобленост с GOMIXEL и двойни свойства с DUOGOM MAX. NB: Препаратът на база арабска гума и SO2,
не е обикновен воден разтвор на арабска гума. Арабската гума и
калиевият метабисулфит са въведени в разтвор, реагират при регулирани параметри и претърпяват химична процедура по пречистване, стабилизиране на суровината и оптимизиране на свойствата.
Полученият финален продукт не е обикновен разтвор от добавени
суровинни материали, но е продукт с уникални функционални характеристики.

GOMIXEL

SUPERFILTROSTABIL

GOMIXEL e препарат на база арабска гума Акация Сейал и SO2.
Препоръчва се за колоидно стабилизиране на бели вина и розета и
най-вече за внасяне на обем и сладост във вината и подобряване на
ароматите. Поради специфичния му състав, GOMIXEL няма никакво
влияние върху филтрацията, което означава, че този продукт може
да се използва както, така и след последната филтрация.
Разфасовка: 1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 909 L
Доза за употреба: 10 до 20 cL/hL

SUPERFILTROSTABIL e препарат на база арабска гума и SO2, осигуряващ стабилизиране на багрилната материя на червените вина
и колоидни помътнявания в белите вина. Поради съчетаването на
качествата на Акация Верек и Сейал, SUPERFILTROSTABIL е мно-го
функционален препарат, който позволява колоидно стабилизиране
на вина със средна нестабилност.
Разфасовка: 20 L, 1000 L
Доза за употреба: 3 до 20 cL/hL

SUPERNEOSTABIL
FILTROSTABIL
FILTROSTABIL e препарат на база арабска гума Акация Верек и SO2.
Осигурява стабилизиране на багрилната материя в червени вина, за
да предотврати образуване на помътняване или утайки в бутилка от
кондензирана багрилна материя. Поради състава му, FILTROSTABIL
притежава голяма ефикасност, която може да се адаптира към всички
случаи на стабилизиране на вината, дори и в тези на силна нестабилност на цвета.
Разфасовка: 1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L, 1000 L/1 kg и 25 kg
Доза за употреба: 3 до 20 cL/hL / 10 до 50 g/hL

SUPERNEOSTABIL е препарат на база арабска гума Акация Сейал
и SO2. Осигурява стабилизиране на багрилната материя в червени
вина, за да предотврати образуването на помътняване и утайка в
бутилка от багрилна материя. SUPERNEOSTABIL отговаря на стандартна защита за вина, които не показват риск от чуствителност към
студ.
Разфасовка: 20 L, 1000 L
Доза за употреба: 5 до 20 cL/hL

DUOGOM MAX
DUOGOM MAX e препарат на база арабска гума Акация Верек и Сейал и SO2. Препоръчва се за колоидно стабилизиране и подобряване
на заоблеността на червени и розе вина. DUOGOM MAX бе създаден
специално, за да улесни работата на винарите, които биха желали
с една манипулация, да стабилизират вината си срещу колоидни
помътнявания и да внесат заобленост и сладост. Стабилизиращото
му действие може да се забележи и на органолептично ниво с увеличаване на ароматния интензитет.
Разфасовка: 5 L, 20 L, 1000 L
Доза за употреба: 10 до 40 cL/hL
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ПОЗИЦИОНИРАНЕ

КОНЦЕНТРАЦИЯ
g/L

ПЛЪТНОСТ
+/- 4 kg/m3

ПРОЗХОД

SUPERNEOSTABIL

Стандартна стабилизация на вина за бърза
консумация

290

1100

Seyal

SUPERFILTROSTABIL

Добра стабилност за всички вина

290

1100

Seyal и Verek

FILTROSTABIL

Трайно стабилизиране на висококачествени вина

290

1100

Verek

FILTROSTABIL POUDRE

Трайно стабилизиране на висококачествени вина

DUOGOM MAX

Стабилизиране и внасяне на обем

200

1100

Seyal и Verek

GOMIXEL

Внасяне на обем

200

1100

Seyal

ИМЕ

ИМЕ

ТИП ВИНО

СТАБИЛНОСТ НА ЦВЕТА

Verek

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЗАОБЛЕНОСТТА

СТАБИЛИЗИРАНЕ СРЕЩУ ТАРТАРАТИ И
ЖЕЛЯЗНО ПОМЪТНЯВАНЕ

SUPERNEOSTABIL
SUPERFILTROSTABIL
FILTROSTABIL
FILTROSTABIL POUDRE
DUOGOM MAX
GOMIXEL

Оптимизиране внасянето на арабска гума преди бутилиране
Финална филтрация

Кизелгурова или тангенциална
филтрация

Тираж

Дозираща помпа към пълначката

Очакван ефект в
бутилираното вино

GOMIXEL

Бели вина и розета

Червени вина

ЗАОБЛЕНОСТ ВЪВ ВКУСА
FILTROSTABIL
SUPERFILTROSTABIL
SUPERNEOSTABIL

СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ЦВЕТА

DUOGOM MAX

СТАБИЛИЗИРАНЕ И ОБЕМ

Червени вина и розета
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БЕЛТЪЧНО СТАБИЛИЗИРАНЕ
Бентонити
Бутилирането е краен етап в производството на вино. В този смисъл, подготовката на вино е решаваща, за бъде отлично бистро и напълно
стабилно, както от микробиологична гледна точка (да се избягват реферментации), така и от колоидна гледна точка (да се избягват тартаратни
помътнявания, утаяване на багрилна материя, на протеини и т.н.). За този толкова специфичен етап, Martin Vialatte разработи серия специфични
бентонити, за да отговори на 2 цели.
Белтъчно стабилизиране
Бистрене на вината, претърпяли белтъчно стабилизиране
Според технолога, някои търсят единствено белтъчно
стабилизиране, стремейки се да намалят органолептичния
ефект върху вината от обработката с бентонит, други
търсят компромис между белтъчно стабилизиране и
намаляване на процента утайки, а трети търсят бентонит,
осигуряващ единствено добро уплътняване на утайките.
Ето защо, за да отговори на всички очаквания, Martin Vialatte разработи своята широка серия бентонити.

Миракол

Елиминиране на протеини
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Обезцветяване

На тези графики се вижда синтезирана информация за
свойствата на всеки един от нашите бентонити, класирани
по скала от 0 до 5 като 0 отговаря на нулев ефект, а 5 на
изключително значителен ефект.
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Бистрене

Обезцветяване

ГРАНУЛА

Обем утайка
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Обем утайка

Обезцветяване

0

Бистрене

0

Обем утайка

Елиминиране на протеини

Обезцветяване

ЕЛЕКТРА

Елиминиране на протеини

1

Бистрене

Обезцветяване

0

Бистрене

Обем утайка

Обем утайка

ИМЕ НА
БЕНТОНИТА

ВИД

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОЗИ

MIRACOL

Прах

Активиран калциев бентонит. Много силна набъбваща способност, което
прави бентонита ,много ефикасен срещу белтъчни помътнявания. Обемът
на утайката е значителен, за сметка на ниските дози за употреба.

5 до 25 g/hL

ELECTRA

Прах

Активиран калциев бентонит. Силна набъбваща способност, което прави
бентонита, много ефикасен срещу белтъчни помътнявания. Обемът на
утайката е среден.

20 до 100 g/hL

1 kg

5 kg

25 kg

GRANULA

Гранула

Активиран калциев бентонит. Силна набъбваща способност, което прави
бентонита, много ефикасен срещу белтъчни помътнявания. Обемът на
утайката е среден. Гранулираната форма е лесна за употреба.

20 до 100 g/hL

1 kg

5 kg

25 kg

OPTIBENT

Прах

Комбинация от активирани калциеви бентонити и естествен калциев
бентонит, за да се получи добър компромис между елиминирането на
нестабилни белтъци и обема утайки.

20 до 100 g/hL

CALCICA

Прах

Естествен калциев бентонит, създаден специално за получаване на малък
обем утайки.

20 до 150 g/hL

РАЗФАСОВКИ
1 kg

5 kg

25 kg

25 kg

10 L

1000 L

25 kg

Продукти разрешени за използване в биологични вина от европейското законодателство CE 834/2007 - RUE 203/2012
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СТАБИЛИЗАНТИ

ТАРТАРАТНА СТАБИЛИЗАЦИЯ
Полимерна целулоза
Полимерната целулоза притежава много предимства за тартаратна
стабилизация на виното. Тя предлага трайна и ефикасна стабилизация. По-евтина, тя предпазва и околната среда спрямо други техники.

Доказана безопасност
Натурален произход за енологични цели: целулоза от дървесина
Разрешена за тартаратна стабилизация на вина
максимална доза 10 g/hL (разрешена от ЕС)
Япония наскоро добавена сред страните, които приемат вината
обработени с КМЦ.
Стабилизиране срещу калиев битартарат (без действие върху калциевия тартарат)

Полимерната целулоза в няколки думи:
Също наричана КМЦ: Карбоксиметил целулоза
UИзползва се от 20 години в хранителната индустрия
Карбоксиметилова
група
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Характеризиран чрез:
DP: степен на полимеризация
DS: степен на заместване
(брой карбоксилни групи / брой
глюкози)
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2 начина на действие:
Избягва образуването на
битартаратни кристали
Предотвратява нарастването
на микрокристалите от калиев
битартарат.

+

O

O

DP

Концентрация на разтвора
20
15
%

CRISTAB BV
Нисък вискозитет [20%]
CRISTAB BV е 20% разтвор на полимерна целулоза (КМЦ) от натурален произход. Той съчетава нисък вискозитет и висока концентрация, осигурявайки ефикасност при стабилизиране на вина срещу
калиев битартарат, освен това е лесен за употреба.
Разфасовка: 5 L, 20 и 909 L
Доза за употреба: 5 cL/hL

10
20
0
CMC A

CMC B

CRISTAB BV

CRISTAB BV е от 2 до 4 x концентриран спрямо другите CMC

Индекс на запушване след
добавяне в бяло вино

Вискозитет на разтвора
500
400

60

300

mP. s

80

40

200

20

100

0

CMC A

CRISTAB BV

Контрола

Никакви последици върху Индекса на запушване с CRISTAB BV
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0
CMC A

CMC B

CRISTAB BV

CRISTAB BV е по-малко вискозен спрямо другите CMC

СТАБИЛИЗАНТИ

CRISTAB GC
CRISTAB GC e полимерна целулоза (КМЦ), с естествен произход,
съответстваща на енологичния кодекс. CRISTAB GC стабилизира
срещу тартаратни белите вина и някои розета и шампанските виноматериали. Бърз и ефикасен във времето, не се повлиява от изменения в температурата по време на съхранение, CRISTAB GC действа
като защитен колоид едновременно върху образуването на кристали
и върху евентуалното нарастване на микро кристалите от калиев битартарат. CRISTAB GC няма никакво влияние върху органолептиката.
Разфасовка: 5 L, 20 L, 1000 L / 1kg

ПРОТОКОЛ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОЛИМЕРНА ЦЕЛУЛОЗА
Пример със 100hL обработено вино с доза 10 g/hL (20 cL/hL)
3

CRISTAB GC LIQUIDE

1

2
20 L

о

н
ви

100 hL вино
100 hL вино
или

Подгответе 3 обема
вино за 1 обем течна
целулозна гума

Изсипете тубата
целулозна гума във
водата с непрекъснато
разбъркване за 30 мин

Добавете разтвора с инжектор
за бистрител, следете за добро
хомогенизиране

ПРЕДВАРИТЕЛНО
СТАБИЛИЗИРАНЕ

Следете за добро хомогенизиране,
извършвайки прехвърляне от р-р в р-р

ВЪВЕЖДАНЕ
3

CRISTAB GC GRANULÉ

1

2
о

1 Kg

н
ви

100 hL вино
100 hL вино
или

Подгответе 60 L вино

Въведете
гранулираната
полимерна целулоза
с разбъркване

Добавете разтвора с инжектор
за бистрител, следете за добро
хомогенизиране

Следете за добро хомогенизиране,
извършвайки прехвърляне от р-р в р-р

За добро разбъркване е препоръчително да се използва бъркалка (или да се извършва претакане на големи обеми)
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СТАБИЛИЗАНТИ

от мит към реалност

Иновацията

Какви са целите?

ANTARTIKA® е препарат на база нов биополимер (поли
аминокиселина), оторизиран от OIV (разрешение
OEno 543/201) и растителни полизахари. Това е
защитен колоид, действащ върху образуването на
кристали и върху нарастването на микрокристалите
от калиев битартарат, присъстващи във виното. Той
инхибира образуването на соли на калиев тартарат
и блокира нарастването им, но също участва в
стабилността на цвета на червените вина и това, с
омекотяване структурата във вкуса.

Първото призвание на ANTARTIKA® е да
предложи
дълготрайна
алтернатива
на
съществуващите добавящи и премахващи техники
за вина, класифицирани като нестабилни до
много нестабилни. ANTARTIKA® възпрепяства
тартаратните помътнявания с трайно, във времето,
действие. Запазва органолептичните качества и е
устойчив на високи температури.

Eфекти
ДЪЛГОТРАЙНА
ТАРТАРАТНА
СТАБИЛНОСТ

ПРЕЦИЗНА
СТАБИЛИЗАЦИЯ

ЗАПАЗВАНЕ НА
ОРГАНОЛЕТИЧНИТЕ
КАЧЕСТВА
НАМАЛЕНО ВЛИЯНИЕ
ВЪРХУ ОКОЛНАТА
СРЕДА

Открийте нашия уебсайт, посветен на Antartika®

www.antartika-martinvialatte.com
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СТАБИЛИЗАНТИ

ОТКРИЙТЕ НОВОТО
ПОКOЛЕНИЕ СТАБИЛИЗАНТИ ЗА
ТАРТАРАТНА СТАБИЛНОСТ НА ВИНАТА
ANTARTIKA®
ANTARTIKA® е препарат на база нов полимер, (поли
аминокиселина) наскоро разрешена от OIV (решение
Oeno 543/201) и на растителни полизахариди.
Осигурява ефективна стабилизация на вина с
тартаратно помътняване, предизвикано от калиев
битартарат, без да дестабилизира цвета в червените
вина.
Разфасовка: 1 L, 10 L, 20 L и 1000 L
Доза за употреба: 5 до 20 cL/hL

а
ран
и
р
т
цен ула
н
о
м
К
фор

HOBO

ANTARTIKA® V40

ANTARTIKA® FRESH

ANTARTIKA® V40 е препарат на основата на нов
полимер (поли аминокиселина), наскоро разрешен от
OIV (решение Oeno 543/201). Осигурява стабилизация
на вината срещу тартаратни помътнявания, причинени
от калиев битартарат.
Разфасовка: 1 L, 10 L, 20 L и 1000 L
Доза за употреба: 2,5 до 5 cL/hL

ANTARTIKA® FRESH е разтвор на основата на
комбинация от калиев полиаспартат и растителни
полизахариди, подбрани заради влиянието им върху
ароматния профил на вината. ANTARTIKA® FRESH
стабилизира вината срещу тартаратни помътнявания,
предизвикани от калиев битартарат, повишава
свежестта на вината, както и плодовия им характер без
да влияе на таниновата им структура.
ANTARTIKA® FRESH има благоприятно влияние
във вината в следните аспекти:
Свежест
Плодовост
Дължина

МИКРОДОЗИРАЩА ПОМПА
ПРЕЦИЗНА ДОЗИРАЩА СИСТЕМА

Микродозиращата
помпа
бе
замислена
за прецизно и едновременно дозиране на
течни добавки във виното по време на бутилиране.
Влагането може да се извърши преди или след
микрофилтрацията. Помпата дава възможност да се
дозират до 3 добавки едновременно, на една и съща линия,
позволявайки да се визуализират данните на тези съставки.

Лесно инсталиране
(доставена готова за ползване)
Прецизно дозиране
Дълъг живот
Детектиране дебита
на виното
Влагане на определени 			
количества добавки
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NOIR ACTIVA MAX
Много силно активиран активен въглен в гранулирана форма
Активният въгленe се получава като резултат от карбонизиране на
растителни суровини за да им се придаде порьозна структура.
Използваните суровини са: дървесина, каменни въглища, торф,
лигнин, черупки на кокосов орех.
Суровината за получаването на NOIR ACTIVA MAX е бор. След
това въгленът се подлага на активиране (с фосфорна киселина за
обезцветяващия въглен), което значително увеличава неговата
специфична повърхност.
В по-голямата си част обезцветяващите въглени имат специфична
повърхност от порядъка на 1000 m2/g ,която е много значима, но
специфичната повърхност на ACTIVA MAX е от 1800 m2/g ,която
гарантира много високата му ефективност.

NOIR CAPTIVA
NOIR CAPTIVA е въглен под формата на пудра с растителен
произход селекциониран за премахване на аромати от мъст и вино.
Благодарение на своето високо поглъщащо качество, NOIR CAPTIVA е
най вече ефикасен срещи някой недостатъци във винатa (Охратоксин
А, плесенясване).
Разфасовка: 1 kg, 5 kg
Доза за употреба: 5 до 40 g/hL

НЯКОЛКО ОПИТА
Обработка на розе от Сира от Лангедок
0,140
0,120
0,100
0,080

ВЛИЯНИЕ НА NOIR CAPTIVA ВЪРХУ ФЕНОЛИТЕ
ВЪВ ВКУСА В СЛЕДСТВИЕ НА
КОНТАМИНАЦИЯ ОТ BRETTANOMYCES ВЪРХУ
ЧЕРВЕНИ ВИНА ОТ BEAUJOLAIS
1200

етил-4-гваякол

1000

етил-4-фенол

0,060
0,040
0,020
0,000

Контролно вино Activa +
не обработено Гранула 50 g/hL

800
600

DO420

400

DO620

25 g/hL от NOIR ACTIVA MAX са еквивалентни на
50 g/hL d’ACTIVA + ГРАНУЛА
NO
IR
CA
PT
IVA Вин
20 о 3
g/h :
L

об Ви
ра но
бо 3
тк :
а
Пр
ед
и

NO
IR
CA
PT
IVA Вин
20 о 1
g/h :
L
Пр
ед
и
об Ви
ра но
бо 2
тк :
а
NO
IR
CA
PT
IVA Вин
20 о 2
g/h :
L

Пр
ед
и

об Ви
ра но
бо 1
тк :
а

200
0

DO520

Въглен Activa
Max 25 g/hL

Обработка на ферментираща пресова мъст от Прованс
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Контрола

Activa +
20 g/hL

DO420

Activa + Noir Activa Noir Activa
Max
Max
50 g/hL
20 g/hL
50 g/hL
DO520

DO620

Също и в този случай, 20 g/hL от NOIR ACTIVA MAX
са почти толкова ефикасни колкото 50 g/hL ACTIVA + ГРАНУЛА
СИЛНИ СТРАНИ
ВЪГЛЕНЪТ ACTIVA MAX:
Намаляване дозата за употреба
Много добро съотношение цена качество
Гранулираната форма го прави лесен за употреба
Продукти разрешени за използване в биологични вина от европейското законодателство CE 834/2007 - RUE 203/2012
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ВЪГЛЕНИ ЗА ЕНОЛОГИЧНА
УПОТРЕБА

ПРИЛОЖЕНИЕ

NOIR ACTIVA MAX

Много силно активиран обезцветяващ въглен
под формата на гранули

NOIR ACTIVA + GRANULE

NOIR ACTIVA + POUDRE

CARBINE T GRANULÉ

CARBINE T POUDRE

1 kg

5 kg

1 kg

Обезцветяващ активен въглен
Обработка на окислени мъсти Обезцветяване на мъст и вино

NOIR ACTIVA + LIQUIDE

NOIR CAPTIVA

РАЗФАСОВКИ

Обезмирисяващи и предпазващи от контаминация свойства за
мъст и бели вина

Обезмирисяване и обеззаразяване на мъст и бели вина
Обезцветяване на мъст и бели вина
Ефикасен срещу геосмин

15 kg

5 kg

15 kg

20 L

1000 L

1 kg

5 kg

1 kg

5 kg

PVPP

ПРИЛОЖЕНИЕ

PVPP

Омекотяване на червените вина, превантивна и оздравителна
обработка срещу окисление на бели вина

POLY-V

PVPP - поддържащи елементи.
Обработка на мъст и вино срещу окисление

10 kg

CARAMELS
COLORANTS

ПРИЛОЖЕНИЕ

РАЗФАСОВКИ

CARAMEL KN

Подсилва нюанса на високо алкохолните напитки и аперитиви (ABV)
Кафяв нюанс

20 L

1000 L

CARAMEL KGS

Златист нюанс

20 L

1000 L

ДРУГИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛИМОНЕНА
КИСЕЛИНА

МЕДЕН ЦИТРАТ 2%

Лимонена монохидратна киселина
Стабилизиране на вината

Предпазване и третиране на редуктивен вкус

РАЗФАСОВКИ

1 kg

20 kg

РАЗФАСОВКИ

1 kg

25 kg

11 kg
kg

Продукти разрешени за използване в биологични вина от европейското законодателство CE 834/2007 - RUE 203/2012
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КОРЕКЦИЯ НА КИСЕЛИННОСТТА

ИМЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

DICALCIC

Балансирано откисляване на вината
чрез двойна сол

ACIDE TARTRIQUE
(OENOTARTRIL)

L (+) винена киселина
Регламентирано подкисляване

ACIDE MALIQUE
(OENOMALIL)

DL ябълчена киселина
Регламентирано
подкисляване

ACIDE LACTIQUE
(OENOLACTIL)

L млечна киселина
Регламентирано подкисляване.
Течна форма

CARBONATE DE
POTASSIUM
CARBONATE DE
CALCIUM

Откисляване на мъст и вино

ДОЗИ

РАЗФАСОВКИ

15 kg

1 kg

В зависимост от желаното подкисляване

В зависимост от желаното откисляване

1 kg

1 kg

5 kg

5 kg

25 kg

5 kg

25 kg

5 kg

25 kg

500 g

ОТКИСЛЯВАНЕ С ДВОЙНА СОЛ

Р-р 1

DICALCIC

Р-р 2
ПОМПА
« Y » ВРЪЗКА

СХЕМА НА ИНСТАЛАЦИЯТА

V

Това откисляване се извършва всъщност
на част от виното, която е много кисела. За
да се определи обемът (V) и DICALCIC за
добавяне (препарат по поръчка) се обърнете
към нашата лаборатория. На разположение
е по запитване.

КИСЕЛО ВИНО

Продукти разрешени за използване в биологични вина от европейското законодателство CE 834/2007 - RUE 203/2012
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ОТКИСЛЕНО ВИНО

КОРЕКЦИЯ НА КИСЕЛИННОСТТА

ВЛАГАНЕ ЕТАП ПО ЕТАП

1°

2°

10% от V
(кисело вино)

Заб. Ако започне да се
образува много пяна, намалете
скоростта на добавяне на
DICALCIC

Р-Р 2

3°

Разбърквайте до пълното
разтваряне на DICALCIC

4°

Р-Р 2

5°

Разбъркайте и изсипете
DICALCIC

Р-Р 2

Включете помпата с голям дебит
(100 - 200 hL/h)

Р-Р 2

Въведете бавно киселото вино
(продължителност
на операцията: 2h)

6°

Проверете pH (около 5)

80% от V
(кисело вино)

Р-Р 2

Р-Р 2

7°

По - бавно въвеждане

8°

Разбърквайте обработваното
вино до края на деня

10% от V
(кисело вино)
Р-Р 2
pH > 4,6

Р-Р 2

9°
Филтриране на обработеното
вино (р-р 2) връщане
обратно в целия обем вино
(р-р 1)
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КОНСЕРВАНТИ

ТЪРГОВСКО ИМЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗИ ЗА УПОТРЕБА

BAKTOL P

Чист калиев метабисулфит
Антисептик - Антиоксидант Антиоксидаза

Според желаното сулфитиране

1 kg

25 kg

Разтвор на калиев бисулфит Антисептик - Антиоксидант - Антиоксидаза

BAKTOL
КОНЦЕНТРАЦИЯ g/L

РАЗФАСОВКИ

Дози

1 литър

5 литра

10 литра

20 литра

1 000 литра

50
80
100
150

Според
желаното
сулфитиране

180
200

SULFOSSOL
КОНЦЕНТРАЦИЯ g/L

Разтвор на амониев бисулфит. Сулфитиране на мъстта и активиране на ферментацията
Дози

1 литър

5 литра

10 литра

20 литра

50
100
150
200

Според
желаното
сулфитиране

400
600

Продукти разрешени за използване в биологични вина от европейското законодателство CE 834/2007 - RUE 203/2012
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120 литра

1 000 литра

КОНСЕРВАНТИ

ТЪРГОВСКО ИМЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗИ ЗА УПОТРЕБА

РАЗФАСОВКИ

BAKTOSSOL 225

Амониев и калиев бисулфит Aнтисептик почистване на бъчви

ACETOX VIN ROUGE

Калиев метабисулфит - танин Запазване на
червените вина

1 kg

ACETOX VIN BLANC

Калиев метабисулфит - танин
Запазване на белите вина

1 kg

EFFERBAKTOL 2 И 5
GRANULES

Ефервесцентни гранули калиев
метабисулфит, дозиращи 2 g чист SO2
или 5 g чист SO2

40 пакета/кутия
25 пакета/кутия

EFFERBAKTOL 50
GRANULES

Ефервесцентни гранули калиев
метабисулфит,
дозиращи 50 g чист SO2 /пакетче

125 g

EFFERBAKTOL 100
GRANULES

Ефервесцентни гранули калиев
метабисулфит, дозиращи
100 g чист SO2 / пакет

250 g

EFFERBAKTOL 125
GRANULES

Ефервесцентни гранули калиев
метабисулфит,
дозиращи 125 г чист SO2 / пакетче

300 g

EFFERBAKTOL 400
GRANULES

Ефервесцентни гранули
калиев метабисулфит,
дозиразщи 400 г чист SO2 / пакетче

1 kg

BACTOLYSE LYSOZYME

Лизозим

10 до 50 g/hL

500 g

SORBATE DE POTASSIUM
(STABIFLOR)

Чист калиев сорбат
Предпазва от реферментация във вина
съдържащи остатъчна
захар, блокира образуването на “пелена”

20 до 26 g/hL

25 kg

ACIDE ASCORBIQUE
(OENOSCORBOL)

L (+) Аскорбинова киселина
Антиоксидант

За грозде : 2 до 5 g/100 kg За вино : 10 g/hL
При дегоржаж : 6 до 8 g за 100 бутилки

SULFISCORBATE
ПУДРА

Калиев метабисулфит/аскорбинова
киселина

За грозде : 2 до 5 g/100 kg За вино : 10 g/hL
При дегоржаж : 6 до 8 g за 100 бутилки

500 g

FRUCTIDOR

Лимонена киселина - аскорбинова киселина
Предпазване от окисление и железни
помътнявания

За грозде : 2 до 5 g/100kg За вино : 10 g/hL
При дегоржаж : 6 до 8 g за 100 бутилки

1 kg

1L

5L

10 L

Според желаното сулфитиране

500 g

1 kg

5 kg

25 kg

Продукти разрешени за използване в биологични вина от европейското законодателство CE 834/2007 - RUE 203/2012
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ПРОДУКТИ РАЗРЕШЕНИ
КАШЕР
ЗА БИО ПРОИЗВОДСТВО

ПРОДУКТИ РАЗРЕШЕНИ ЗА БИО ПРОИЗВОДСТВО
Регламент на ЕС 1584/2018 от 22 октомври 2018 г. измени Регламент (ЕО) № 889/2008, отнасящ се по-специално за новите разрешени енологични практики за
производство на биологични вина.
Открийте продуктите на MARTIN VIALATTE, разрешени за производството на вашите биологични вина.

СЕЛЕКЦИОНИРАНИ ДРОЖДИ
UE

ПРОДУКТИ НА БАЗА ДРОЖДИ

NOP

UE

NOP

VIALATTE FERM® W12

6

NEO CRISPY®

18

VIALATTE FERM® R71

6

NEO SWEET®

18

VIALATTE FERM® W28

6

NEO2® XC

18

VIALATTE FERM® R82

6

OPEN PURE FRAÎCHEUR

18

VIALATTE FERM® R96

6

OPEN PURE

18

VIALATTE FERM® R100

6

SO.DELIGHT

6

SO.FLAVOUR

6

SO.FRUITY

6

SO.CLASSIC BY

6

SO.CLASSIC CE

6

СЕРИЯ VITILEVURE™
UE

NOP

ХРАНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ
UE

NOP

ECORCES DE LEVURES

16

NUTRICELL® INITIAL

13

NUTRICELL® AA

13

NUTRICELL® FULLAROM

13

NUTRICELL® START

14

NUTRICELL® MIDFERM

14

VITILEVURE CHARDONNAY
YSEO™

9

VITILEVURE SAUVIGNON™

9

NUTRICELL® FINISH

14

VITILEVURE 58W3 YSEO™

9

NUTRICELL® SB

14

THIAMINE

16
16
16

VITILEVURE ALBAFLOR
YSEO™

9

VITILEVURE ELIXIR YSEO™

9

PHOSPHATE
DIAMMONIQUE

VITILEVURE TONIC YSEO™

9

VITIAMINE

VITILEVURE LB ROSE

9

™

VITILEVURE 3001 YSEO™

9

VITILEVURE CSM SEO™

9

VITILEVURE GY YSEO

9

™

VITILEVURE SENSATION™

9

VITILEVURE SYRAH YSEO™

10

VITILEVURE GRENACHE™

10

VITILEVURE AZUR YSEO™

10

VITILEVURE MT YSEO™

10

VITILEVURE LB ROUGE™

10

VITILEVURE B+C™

10

VITILEVURE KD™

10

VITILEVURE MULTIFLOR™

10

VITILEVURE QUARTZ™

10

VITILEVURE EC 1118™

10

ЕНЗИМИ
UE

NOP

UE

NOP

PROVGREEN® PURE MUST

23

PROVGREEN® L170

23

PROVGREEN® COLOR

23

BENTOGREEN

24

CASEINE SOLUBLE

25

БАКТЕРИИ
UE

NOP

REFLEX MALO 360

30

VITILACTIC® CO-FA

30

VITILACTIC® EXPRESSION

30

VIAZYM® MP

26

VITILACTIC® F

30

VIAZYM® AROMA

26

VITILACTIC® H+

30

VIAZYM® CLARIF ONE

26

VITILACTIC® PRIMEUR

30

VIAZYM® CLARIF EXTREM

26

VITILACTIC® STARTER BL01

30

VIAZYM® CLARIF PLUS

26

VIAZYM® EXTRACT ONE

27

VIAZYM® EXTRACT
PREMIUM

27

VIAZYM EXTRACT

27

VIAZYM® FLUX

27

VIAZYM® FLOT

28

VIAZYM® THERMO

28

VIAZYM® ROUGE

28

VIAZYM® ELEVAGE

28

®

UE Съобразен с европейското законодателство CE 834/2007 – RUE 203/2012
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ПРОДУКТИ ЗА БИСТРЕНЕ НА МЪСТ

СЕРИЯ KTS
UE
KTS CONTROL

NOP
38

NOP Съобразен с американското законодателство NOP (National Organic Program)

ПРОДУКТИ РАЗРЕШЕНИ ЗА БИОПРОДУКТИ
ПРОИЗВОДСТВО
КАШЕР

ТАНИНИ

SIMILIOAK
UE

NOP

SUBLI’OAK

UE

34

SUBLISTAB

32

SUBLITAN VINIF

32

SUBLIFRESH

32

SUBLIPROTECT

34

SUBLIWHITE

32

SUBLIRED

33

TANIGAL

33

TANIXEL GRANULÉ

56

TANIPÉPIN

35

TANIRAISIN

35

VITANIL B

33

VITANIL VR

33

VITANIL OAK

34

ПРОДУКТИ ЗА БИСТРЕНЕ НА ВИНО
UE

NOP

QALISOL

39

PROVGREEN PURE WINE

40

GELISOL

40

CRISTALINE

41

SILISOL

41

ALBUMINOCOL

42

GELATINE LIQUIDE

42

AQUACOL

42

OVOCOL

42

GELATINE EXTRA

42

NOP

SIMILOAK®

36

SIMILOAK® WHITE

36

SIMILOAK® TOASTED

36

СТАБИЛИЗАНТИ
UE

NOP

GOMIXEL

43

SUPERFILTROSTABIL

43

SUPERNEOSTABIL

43

FILTROSTABIL

43

DUOGOM MAX

43

MIRACOL

45

ELECTRA

45

GRANULA

45

OPTIBENT

45

CALCICA

45

КОРЕКЦИЯ НА КИСЕЛИННОСТТА
UE

NOP

ACIDE TARTRIQUE

52

DICALCIC

52

CARBONATE DE CALCIUM

52

СЕЛЕКЦИОНИРАНИ ДРОЖДИ
UE

NOP

ПРОДУКТИ КАШЕР

NOIR ACTIVA MAX

50

NOIR ACTIVA +

51

NOIR ACTIVA + LIQUIDE

51

CALCICA

58

NOIR CAPTIVA

51

ELECTRA

58

ACIDE CITRIQUE

51

GRANULA

58

МЕДЕН ЦИТРАТ 2%

51

FILTROSTABIL POUDRE

58

TANIGAL

58

TANIXEL GRANULÉ

58

VIAZYM® CLARIF PLUS

58

КОНСЕРВАНТИ
UE

NOP

BAKTOL

54

BAKTOL P

54

ACETOX VIN ROUGE

55

ACETOX VIN BLANC

55

ACIDE ASCORBIQUE

55

SULFISCORBATE POUDRE

55

EFFERBAKTOL

55

FRUCTIDOR

55

UE

NOP

Намерете списъка с продукти, разрешени за използване от законите за винифициране на био вина ( закон
за био вина UE, NOP(USA), DEMETER) в сайта ни: www.martinvialatte.com
Оторизирането на тези продукти за Био вина е свързано с приложение и дози, описани в действащото законодателство за енологични практики N°606/2009
и 889/2008 и техните изменения. За повече информация се консултирайте с вашия енолог.
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.

UE Съобразен с европейското законодателство CE 834/2007 – RUE 203/2012

NOP Съобразен с американското законодателство NOP (National Organic Program)
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ПРОДУКТИ КАШЕР

СПИСЪК НА ПРОДУКТИ КАШЕР
Някои продукти от серията MARTIN VIALATTE могат да бъдат сертифицирани като Кашер в зависимост от производствените партиди. Нашия
отдел качество може да ви информира за наличността на продуктите.

ПРОДУКТИ

NOIR ACTIVA + POUDRE
BAKTOL POUDRE

РАЗФАСОВКИ
15 kg

1 kg

25 kg

BENTONITES:
CALCICA, ELECTRA, GRANULA

25 kg

CARAMEL KN

1000 L

CARBINE T GRANULÉ

1 kg

FILTROSTABIL POUDRE

25 kg

TANIGAL

25 kg

TANIXEL GRANULÉ

12,5 kg

VIAZYM® CLARIF PLUS

100 mL

СЕРИЯ VITILEVURE™

500 g

Продукти разрешени за използване в биологични вина от европейското законодателство CE 834/2007 - RUE 203/2012
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СЕРТИФИЦИРАНЕ ISO 22000

MARTIN VIALATTE следва дълги години качествен подход разчитайки на признати стандарти. След като е сертифициран по
ISO 9001 - Система за управление на качеството през 1999 год.,
MARTIN VIALATTE реши да се развива чрез системата ISO
22000 за управление на безопасността на храните в хранителната верига през 2009 г. Целта на MARTIN VIALATTE да отговаря най-добре на очакванията на своите клиенти, по отношение
на безопасността на храните, показвайки способността си да се
справя с потенциални опасности и снабдявайки перманентно
със сигурни и удовлетворителни продукти.
Ето защо производството, опаковането и съхранението на енологичните продукти MARTIN VIALATTE е сертифицирано по
ISO 22000.

КАЧЕСТВО - ЗАЩИТА- ОКОЛНА СРЕДА - НАШ
ОСНОВЕН АНГАЖИМЕНТ
Това е една наистина волунтаристична политика, която силно
вдъхновява този наш основен ангажимент, който се изразява
чрез:
• подновяване на нашия сертификат ISO 22000 след неговото
придобиване 2009 год.

ОБУЧЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКИПА
Всички мъже и жени, от които е съставен нашия екип и най
вече тези, които работят в производството са обучени по
строги хигиенни правила.
В съответсвие с изискванията на ISO 22000, ние им предоставяме информация по всички въпроси свързани със сигурността, които могат да възникнат. Нашата система е също така
редовно оценявана и актуализирана със съдействието и участието на всеки от нас.

ПЪЛНА ПРОСЛЕДЯЕМОСТ
Енологичните продукти MARTIN VIALATTE се управляват
следвайки пълно проследяване чрез номериране на търговските партиди готови продукти и суровини, и чрез своя пакет от компютърни програми ERP. Номерът на отбелязаната
партида върху всеки продукт позволява да се проследи задълбочено съвкупността от процеси: използваната суровина
за продукцията, снабдителите, условията на производство,
транспортни складове и др. Номерацията на партидите върху суровините позволява също така упралението на проследяемостта на произвежданите продукти с техните съответни
последно произведени, и всичко това чак до крайния клиент.

• получаване на сертификат Bio от ECOCERT за нашите био
продукти
• модерни инвестиции в производството, логистиката и информатиката за оптимизиране на условията на хигиена,
съхранение и проследяемост. é
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УКАЗАТЕЛ

СЕЛЕКЦИОНИРАНИ ДРОЖДИ
VIALATTE FERM® W12
VIALATTE FERM® R71
VIALATTE FERM® W28
VIALATTE FERM® R82
VIALATTE FERM® R96
VIALATTE FERM® R100
SO.DELIGHT
SO.FLAVOUR
SO.FRUITY
SO.CLASSIC BY
SO.CLASSIC CE
СЕРИЯ VITILEVURE™

ПРОДУКТИ НА БАЗА ДРОЖДИ
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
9

ХРАНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ
NUTRICELL® INITIAL
NUTRICELL® AA
NUTRICELL® FULLAROM
NUTRICELL® START
NUTRICELL® FLOT
NUTRICELL®
NUTRICELL® MIDFERM
NUTRICELL® FINISH
NUTRICELL® FML
NUTRICELL® SB
THIAMINE
SULFATE D'AMMONIUM
PHOSPHATE DIAMMONIQUE
VITIAMINE
VITIAMINE 2
ECORCES DE LEVURES
PREFERM®
ACTIFERM OR
ACTIFERM
ACTIFERM 1
ACTIFERM 2
ACTIFERM MVR
ACTIFERM MFC
MALOVIT®
MALOVIT® B

13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

NEO CRISPY®
NEO SWEET®
NEO2® XC
OPEN PURE FRAÎCHEUR
OPEN PURE

ПРОДУКТИ ЗА БИСТРЕНЕ НА МЪСТ
PROVGREEN® PURE MUST
PROVGREEN® L170
KTS FLOT
PROVGREEN® COLOR
POLYPRESSE AF
BENTOGREEN
POLYGREEN
CLARISOL
DELTAGREEN
ORIGIN SH
CASEINE SOLUBLE
POLYCASE
POLYPRESSE

23
23
23
23
24
24
24
24
24
25
25
25
25

ЕНЗИМИ
VIAZYM® MP
VIAZYM® AROMA
VIAZYM® CLARIF ONE
VIAZYM® CLARIF EXTREM
VIAZYM® CLARIF PLUS
VIAZYM® EXTRACT ONE
VIAZYM® EXTRACT PREMIUM
VIAZYM® EXTRACT
VIAZYM® FLUX
VIAZYM® FLOT
VIAZYM® THERMO
VIAZYM® ROUGE
VIAZYM® ELEVAGE

Продукти разрешени за използване в биологични вина от европейското законодателство CE 834/2007 - RUE 203/2012
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18
18
18
18
18

26
26
26
26
26
27
27
27
27
28
28
28
28

УКАЗАТЕЛ

БАКТЕРИИ
REFLEX MALO 360
VITILACTIC® STARTER BL01
VITILACTIC® H+
VITILACTIC® F
VITILACTIC® EXPRESSION
VITILACTIC® CO-FA
VITILACTIC® PRIMEUR

ПРОДУКТИ ЗА БИСТРЕНЕ НА ВИНО
30
30
30
30
30
30
30

ТАНИНИ
SUBLIFRESH
SUBLISTAB
SUBLITAN VINIF
SUBLIWHITE
SUBLIRED
VITANIL B
VITANIL VR
TANIGAL
TANIXEL
SUBLIPROTECT
SUBLI’OAK
VITANIL OAK
TANIRAISIN
TANIPEPIN

32
32
32
32
33
33
33
33
33
34
34
34
35
35

SIMILIOAK
SIMILIOAK®
SIMILIOAK® WHITE
SIMILIOAK® TOASTED

36
36
36

QALISOL
PROVGREEN® PURE WINE
GELISOL
PRZ AF
ORIGIN CAPTUR
CRISTALINE
SILISOL
ALBUMINOCOL
GELATINE LIQUIDE
SOLUGEL
AQUACOL
OVOCOL
GELATINE EXTRA

39
40
40
40
41
41
41
42
42
42
42
42
42

СТАБИЛИЗАНТИ
GOMIXEL
SUPERFILTROSTABIL
SUPERNEOSTABIL
FILTROSTABIL
DUOGOM MAX
MIRACOL
ELECTRA
GRANULA
OPTIBENT
CALCICA
CRISTAB BV
CRISTAB GC
ANTARTIKA®
ANTARTIKA® V40
ANTARTIKA® FRESH

43
43
43
43
43
45
45
45
45
45
46
47
48
49
49

СЕРИЯ KTS
KTS CLEAR
KTS CONTROL
KTS FLOT

37
38
38
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УКАЗАТЕЛ
ПРОДУКТИ РАЗРЕШЕНИ ЗА БИО
ПРОИЗВОДСТВО

СЕЛЕКЦИОНИРАНИ ДРОЖДИ
NOIR CAPTIVA
NOIR ACTIVA MAX
NOIR ACTIVA + GRANULE
NOIR ACTIVA + POUDRE
NOIR ACTIVA + LIQUIDE
CARBINE T GRANULÉ
CARBINE T POUDRE
PVPP ET PVPP GRANULÉ
CARAMEL KN
CARAMEL KGS
ACIDE CITRIQUE
МЕДЕН ЦИТРАТ 2%

50
50
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

КОРЕКЦИЯ НА КИСЕЛИННОСТТА
DICALCIC
ACIDE TARTRIQUE
ACIDE MALIQUE
ACIDE LACTIQUE
CARBONATE DE POTASSIUM
CARBONATE DE CALCIUM

52
52
52
52
52
52

ПРОДУКТИ РАЗРЕШЕНИ ЗА БИО
ПРОИЗВОДСТВО

ПРОДУКТИ КАШЕР
NOIR ACTIVA + POUDRE
BAKTOL POUDRE
BENTONITES: CALCICA, ELECTRA, GRANULA
CARAMEL KN
CARBINE T GRANULÉ
FILTROSTABIL POUDRE
TANIGAL
TANIXEL GRANULÉ
VIAZYM® CLARIF PLUS
СЕРИЯ VITILEVURES™

КОНСЕРВАНТИ
BAKTOL P
BAKTOL
SULFOSSOL
BAKTOSSOL 225
ACETOX VIN ROUGE
ACETOX VIN BLANC
EFFERBAKTOL 2 ET 5 GRANULES
EFFERBAKTOL 50 GRANULES
EFFERBAKTOL 100 GRANULES
EFFERBAKTOL 125 GRANULES
EFFERBAKTOL 400 GRANULES
BACTOLYSE LYSOZYME
SORBATE DE POTASSIUM
ACIDE ASCORBIQUE
SULFISCORBATE POUDRE
FRUCTIDOR
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Продукти разрешени за използване в биологични вина от европейското законодателство CE 834/2007 - RUE 203/2012
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www.adig.bg
11, rue Konstantin Stoylov
4000 Plovdiv - BULGARIE
tel.: 00359 (0) 32 621 981

СЕДАЛИЩЕ
79, av. A.A. Thévenet - CS 11031
51530 MAGENTA - FRANCE
Tél.: + 33 3 26 51 29 30 - Fax: + 33 3 26 51 87 60

CENTRE DE RECHERCHE ET D'EXPERTISE VIN
PAE Le Pavillon, 5 rue Michel Dessalles
34530 MONTAGNAC -- FRANCE
Tél.: 04 67 89 89 00

www.martinvialatte.com

