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A tiolarmák optimális érvényre jutásáért
EREDET ÉS ALKALMAZÁS
Ezt az élesztőt azokhoz a nagyon intenzív, aromatikus szőlőfajtákhoz ajánljuk, ahol az illótiol vegyületek

érvényre jutása/kifejeződése különösen kívánatos. A SauvyTM élesztőt azért szelektálták, mert egyedülálló
anyagcsere-folyamatai és enzimaktivitásai vannak. Ezekkel a különleges tulajdonságaival kivételes
lehetőséget nyújt az illó tiol vegyületek előanyagainak felvételére, és a tiolok képzésére, különösen a 4MMP
(4-merkapto-4-metil-pentán-2-on - maracuja, feketeribizli aroma) vonatkozásában.
Páratlan tulajdonságokat ötvöz, melyekkel egyéb aromák is kifejeződnek. A SauvyTM jól használható
intenzív, friss aromatikus fehér borokhoz. A SauvyTM-val erjesztett borok aromavilága nagyon jellegzetes,
melyben a puszpáng, az egres, a paradicsomlevél, a maracuja, a citrusfélék, a fekete ribizli aromái jelennek
meg. A SauvyTM friss, ropogós ízérzetet alakít ki a borban.
A tiolos fajták (Sauvignon Blanc, Zöld veltelini, Semillon) mellett Zenithez, Rizlingszilvánihoz, Pinot blanchoz, stb. is ajánljuk.
Sauvignon Blanc kísérlet, Franciaország
11.5 v/v %; pH=3.27; 7.5 g/l sav

4MMP
(ng/l)
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Borászati tulajdonságok

Dózis, alkalmazás

• Saccharomyces cerevisiae
• Optimális erjesztési hőmérséklet tartomány:
13-20 °C
• Alkoholtűrés 14.5 v/v%
• Killer-aktív
• Közepes-nagy tápanyagigény. Komplex tápanyag
adagolása javasolt az erjedés alatt.
• Közepes-nagy erjesztési erély
• Alacsony SO2 termelés
• Alacsony H2S termelés
• Nagyon alacsony illósav képzés

20-40 g/hL
MUSTHOZ,
CEFRÉHEZ
ADÁS:
Rehidratáció
és
akklimatizáció után. Az optimális élesztőaktivitás eléréséhez
a szárított élesztőt 10 x-es mennyiségű (azaz 1 kg élesztő 10
l víz) 35-40 °C (max. 40 °C) hőmérsékletű klórmentes
ivóvízben folyamatos keverés közben "feloldjuk". 15 perces
állásidő után, ha az élesztő és a beoltandó anyag
hőmérséklet-különbsége 10 °C-nál kisebb, akkor beoltás, ha
10 °C-nál nagyobb, akkor az élesztőt folyamatos cefrelé
bekeveréssel egy vagy két 5 perces lépésben szoktatjuk a
hőmérséklet-különbséghez, majd a rehidratált és
akklimatizált élesztőt az erjesztendő tételhez adjuk. A
rehidratálás és szoktatás teljes ideje nem haladhatja meg a
45 percet. Az élesztőt az erjesztendő tételben jól keverjük el!

Csomagolás, tárolás
• 500 g-os kiszerelés
• Hűvös, száraz helyen tárolja

• Ha a must potenciális alkoholtartalma magas (> 13,5 v/v%),
akkor használjon Go-Ferm Protect™ evolution rehidratációs
tápanyagot.
• A maximális mértékű tiolképzéshez biztosítsa az élesztő
megfelelő tápanyagellátását: GlutastarTM, Stimula
Sauvignon blancTM, UvavitalTM

Sauvy TM a Lallemand által szabadalmaztatott
YSEOTM eljárással készül.
Yeast Security & Sensory Optimization =
Élesztő Biztonsági és Érzékszervi (minőség)
Optimálási eljárás. Amitől a legjobb élesztők még
jobbak lesznek. A Lallemand által szabadalmaztatott a szaporítást és kondicionálást optimáló
élesztőgyártási eljárás, ami javítja az élesztőmembrán struktúráját,
így stressz feltételek mellett is jó, biztonságos erjedést biztosít.
Kitűnő érzékszervi karakter és fajtajelleg jellemzik az YSEO
élesztőkkel erjesztett borokat. Az YSEO élesztők 100 %-ban
természetesek és GMO-mentesek.
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