ÉLESZTŐ

VELLUTO EVOLUTION

TM

Nagy glicerintermelés, testes, illatos, gyümölcsös vörösborok
EREDET ÉS ALKALMAZÁS
A spanyol MURVIEDRO (Schenk borászat) az IATA CSIC (Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas) kutatóintézettel együttműködve szelektálta. A Velluto
EvolutionTM élesztő a világ számos helyén beállított kísérletek mindegyikében
nagy mennyiségű glicerint termelt.
A nagy glicerintartalom a borokat kerekebbé, lágyabbá teszi a szájban.
Másodlagos anyagcseretermékeket, aromaanyagokat is nagy mennyiségben
termel, pl. etil-hexanoát, etil-dekanoát, fenil-etil-alkohol, így virágos, gyümölcsös
jegyekkel ruházza fel a borokat. A Velluto EvolutionTM-nel készült borok
balzsamos,
feketeribizlis,
eukaliptuszos,
virágos, fehércsokis, gyümölcsészteres jegyekkel írhatók le.
A Velluto EvolutionTM élesztő a természetből szelektált és a Lallemand YSEO
szabadalmaztatott gyártási eljárásával készül.

Az YSEOTM eljárás: Yeast Security & Sensory Optimization = Élesztő Biztonsági és Érzékszervi (minőség)
Optimálási eljárás. Az YSEO gyártástechnológiától 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 erjedést biztosít.
•
•
•
•

Javítja az élesztősejt esszenciális mikrotápanyag és vitamin felvételét, hasznosulását
Az élesztőt érő stresszhatásokhoz kötődően csökken a H2S, az illósav és az SO2 termelés
Rövidebb LAG-fázis
Növeli az élesztő ellenállóképességét és javítja az adaptációs képességét nehéz erjedési körülmények között is

MIKROBIOLÓGIAI ÉS BORÁSZATI TULAJDONSÁGOK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vörösborokhoz ajánlott
Saccharomyces cerevisiae/uvarum
12 °C felett jól erjeszt. Az optimális erjesztési hőmérséklet 24-26 °C az erjesztési körülményektől függően
Alkoholtolerancia 15 v/v%
Közepes-magas nitrogén tápanyagigény
Rövid Lag-fázis és mérsékelt erjesztési sebesség
Alacsony SO2 termelés
Nagy glicerintermelés
Killer-aktív
A baktériumos almasavbontással kompatibilis
Ajánlott fajták: Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Grenache, Syrah, Merlot, Pinot noir
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ÉLESZTŐ

MIKROBIOLÓGIAI ÉS BORÁSZATI TULAJDONSÁGOK
A Velluto EvolutionTM-nel készült borok a nagy glicerintermelésnek köszönhetően kerek, telt, testes, szájat
kitöltő ízérzetűek. J elentős mennyiségű etil-hexanoátot, etil-dekanoátot és fenil-etil-alkoholt termel, melyek
hozzájárulnak a bor gyümölcsös, virágos aromajegyeihez.
Tempranillo - La Rioja - Spanyolország - Érlelésre szánt vörösbor, 14,5 v/v % alkohollal
Glicerin (g/l)
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HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Alkalmazási dózis:
•
•
•

25 g/hl Velluto EvolutionTM
25-30 g/hl Go-Ferm Protect vagy ha az aromatikát csúcsra akarjuk járatni Go-Ferm Protect Evolution
20 g/hl Uvavital

Élesztő rehidratáció 100 hl erjesztendő tételhez:
1) Adjon 2,5-3 kg Go-Ferm Protect-et 50 liter 38-40 °C-os tiszta, klórmentes vízhez. Keverje, míg a
szuszpenzió homogénné válik.
2) Keverje a 2,5 kg élesztőt lassan, egyenletesen a víz felületére, majd kíméletesen keverje össze.
Csomómentesen legyen elkeverve.
3) Hagyja állni az elegyet 20 percig, majd kíméletesen keverje össze.
4) A 20 perc 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.
5) A rehidratálás és szoktatás teljes ideje nem haladhatja meg a 45 percet.
6) Az élesztőt az erjesztendő tételben jól keverjük el!
7) Tápanyagozás Uvavital vagy Fermaid O komplex tápanyagokkal.

CSOMAGOLÁS ÉS TÁROLÁS
0,5 kg-os kiszerelés. A vákuum csomagolt UVAFERM élesztő száraz, hűvös (5-15 °C) helyen tárolva 48
hónapig garantáltan megfelelő aktivitású marad. Felbontás után felhasználandó! Kérjük a használati
utasítások betartását!
Az itt leírt információk igazak és legjobb tudásunknak megfelelőek. A gyártó garantálja a termékminőséget. Egyedi
alkalmazásért, meghatározott kezelés sajátos körülményeiből adódó következményeiért az előállítő nem vállal felelőséget!
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