TÁPANYAGOK/VÉDŐTÁPANYAGOK

Stimula™ Chardonnay
AROMAFOKOZÓ ÉLESZTŐ KÉSZÍTMÉNY
Növeli a teljes aromaintenzitást pálinkákban,
párlatokban és borokban
A StimulaTM termékcsalád egy 100 %-ban élesztő autolizátumból előállított
termékkör. A StimulaTM termékeket azért fejlesztették ki, hogy az élesztő
metabolizmusához szükséges tápanyagok, aminosavak, szterolok, vitaminok,
ásványi anyagok optimális mennyiségben legyenek jelen az erjedési folyamat
így
biztosítva
az
élesztő
maximális
aromatermelését.
során,
A Stimula ChardonnayTM riboflavinban, biotinban, B6-vitaminban,
magnéziumban és cinkben különösen gazdag azért, hogy optimálja az élesztő
észter szintézisét. A Lallemand-nal együttműködő kutatóintézetek aktuális
eredményeinek és az élesztő metabolizmusának ismeretében határoztuk meg a
Stimula ChardonnayTM adagolásának optimális időpontját. Az élesztő,
szaporodási fázisának végén, az elsődleges szaporodási anyagcseréről átvált a
másodlagos észter bioszintézisre. A Stimula ChardonnayTM-t ebben az
időpontban adagolva, javítja az anyagcserét és optimálja az aromakomponensek
termelődését. Segíti az aroma prekurzorok (előanyagok) átalakulását illatos
észterekké az erjedés befejeződéséig.
A Stimula ChardonnayTM az etil-észterek (etil-hexanoát = ananász; etiloktanoát, etil-dekanoát = virágillatok; 2-fenil-etil-acetát = rózsa) mennyiségét
növeli.
Alkalmazását az alábbi gyümölcscefrékhez ajánljuk: alma, birsalma, körte, szilva.

DÓZIS, HASZNÁLAT
• A Stimula ChardonnayTM egy speciális tápanyag, mely gazdag az élesztő számára fontos aminosavakban,

peptidekben, vitaminokban és ásványi anyagokban.
Ajánlott alkalmazási dózis: 20 g/q az alkoholos erjedés 1/3-nál adagolva.
• A Stimula ChardonnayTM-t vízben kell elkeverni. 1 kg Stimula ChardonnayTM-t keverjen 10 l vízhez, majd
azonnal keverje az erjedés 1/3-nál a cefréhez.
Amennyiben előre előkészítette a Stimula ChardonnayTM oldatot, akkor keverje fel újra mielőtt az
erjesztőtartályhoz adná.

AJÁNLOTT KOMPLEX TÁPANYAGMENEDZSMENT
1. 20 g/q
g/ Optimum-White vagy Glutastar cefrébe keverése.
2. 10 g/q UVAVITAL bekeverése a beélesztőzés előtt.
3. 20 g/q Stimula ChardonnayTM az erjedés 1/3-nál.

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS
• 1 kg-os kiszerelés.
• Száraz, hűvös helyen tárolja, 25°C alatt.
• A termék eltarthatósága az ajánlott tárolási hőmérsékleten a gyártási időtől számított 4 év.
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