GO TO THE NE X T LEVEL
ÚJ LEHETŐSÉG A KÜLÖNLEGES MINŐSÉGŰ
FEHÉRBOROK AROMATIKÁJÁNAK ÉS
ÍZKOMPLEXITÁSÁNAK NÖVELÉSÉRE
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A nem Saccharomyces cerevisiae élesztők egyre mélyrehatóbb ismerete és pozitív
hatásuk a borok aroma-összetételére, ízkomplexitására vezetett oda, hogy a
Lallemand az általa szelektált Torulaspora delbrueckii TD 291 törzs szárított
élesztőként történő előállításán és optimált S. cerevisiae élesztőkkel kombinált
alkalmazásán 5 évig dolgozott. A Level² TD egy innovatív élesztőkombináció, mely két természetből szelektált élesztőtörzsből kialakított
starterkultúra (Torulaspora delbrueckii és Saccharomyces cerevisiae). A két élesztő
egymás utáni beoltásával (a beoltás 1. élesztője a Torulaspora delbrueckii, a 2.
élesztő a Saccharomyces cerevisiae) jelentősen nő az aromakomplexitás, a teltség/
kerekség, szebb lesz a savérzet, és a T. delbrueckii ozmotoleranciája miatt jóval
alacsonyabb lesz az illósavszint. A Level² TD-t nagy értékű, különleges minőségű
(aszú, jégbor, főbor, szamorodni), alacsony és közepes primer aromapotenciálú
fajták (Furmint, Hárslevelű, Ezerjó, Chardonnay...) KM borainak erjesztésére ajánljuk.
A Saccharomyces cerevisiae-t gondosan úgy választották ki a Lallemand természetből
szelektált élesztői közül, hogy a Torulaspora delbrueckii TD 291 élesztővel pozitívan
hassanak egymásra és megbízhatóan erjesszenek ki, nem túl magas alkoholtartalomig.
A Level² TD a kiváló minőségű szőlőalapanyagból készült borokban növeli a teltséget,
a kerekséget, az aromakomplexitást az agresszív jelleg elsimításával.
Az élesztők egymás utáni beoltása lehetővé teszi a borok aroma-komplexitásának
irányított kialakítását. A T. delbrueckii észterekkel, illat- és ízanyagokkal úgy gazdagítja
a bort, hogy azok nem válnak uralkodóvá, nem lesz egysíkú a bor
aromavilága.
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Mérsékelt Lag fázis
Mérsékelt erjedési sebesség
Alkoholtolerancia: 14.5 tf%
Rendkívül alacsony illósavképzés
Alacsony SO2 termelés
Optimális erjedési hőmérséklet: 16-20°C
Nagy ozmotolerancia (cukortűrés)
Nagy glicerintermelés
Nagyon jó kompatibilitás az almasavbontással

Különböző kísérletek eredményei azt mutatják, hogy a gyümölcs- és a virágos jelleg
növekedett a borokban. A Level² TD-vel kiegyensúlyozottabbak, testesebbek,
teltebbek lettek a borok, és az agresszív karakter kevésbé volt hangsúlyos.
A Level² TD-vel erjesztett borokat a bírálók minden esetben szebbnek ítélték a
kontrollhoz képest.
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Maccabeu érzékszervi bírálata 1 hónappal a palackozás után, 14 bíráló
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AJÁNLÁS

“A Level² TD egy kivételes eszközt adott a kezünkbe, amivel komplexitást
tudunk kialakítani a házasított borainkban. Az erjedés alatt a Level² TDvel beoltott mustok sokkal gyümölcsösebb jelleget mutatnak, mint a
kontroll borok. A Level² TD borai a szájban kerekebbek, teltebbek, szebb
savérzetűek, selymesebbek és hosszabbak. A Level² TD-vel erjesztett
tételek bor állapotban is sokkal több elsődleges gyümölcsösséget mutatnak és
egyértelműen felülmúlják a kontroll borokat, amiket különböző, kereskedelemben
kapható élesztőkkel erjesztettek. A kísérleteket saválló tartályokban és fahordóban
is megismételték, Chardonnay, Viognier és Chenin blanc fajtákkal.

Linley Schultz - Winemaker - Alvi’s Drift – Worcester-South Africa
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0-4. nap
Beoltás a
Torulaspora-val

HASZNÁLATA
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4. naptól
Beoltás
Saccharomyces
cerevisiae-vel a
3-4. napon

Torulaspora delbrueckii
1 ST

LEVEL

Rehidratálja az
élesztőt 30 °C-os
klórmentes vízben

Saccharomyces cerevisiae
Kezdő cukortartalom
1. Beoltás
Torulaspora delbrueckii
25 g/ hl
10-20 g/hl Uvavital
bekeverés

A must szabad SO2 tartalma
nem haladhatja meg a 20 mg/l-t.
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Fontos!
A rehidratálási hőmérséklet eltér a
Saccharomyces cerevisiae-től:
30 °C-os vízben 15 perc.
Az élesztőt érdemes GO-FERM-mel
rehidratálni. Rehidratáció után szoktatás.

A 2. beoltás után azonnal
20 g/hl Uvavital komplex
élesztőtápanyag bekeverés
Uvavital komplex
élesztőtápanyag
adagolása
1-2 x 10 g/hl

a kezdő
cukortartalom kb.
30 g/l-es csökkenése

2 ND

LEVEL

Rehidratálja az
élesztőt 35-40 °C-os,
klórmentes vízben

2. Beoltás
Saccharomyces cerevisiae
25 g/hl

!

Fontos!
A beoltás időpontja (4. nap) és a rehidratáció:
37 °C, 15 perc. Ha szükséges, az élesztőt
GO-FREM-mel rehidratálja,
majd akklimatizáció.

REHIDRATÁLÁS
25 g/hl Torulaspora delbrueckii rehidratálása (a Level2 első élesztője):
10x-es mennyiségű 30°C-os vízben 15 perces rehidratáció (különbözik a cerevisiae-től).
Majd lassú felkeverés után fokozatosan akklimatizáljuk az élesztőt a beoltandó anyaghoz (több
lépcsős hűtés a beoltandó anyaggal, úgy, hogy minden lépcsőben kisebb legyen a hőmérséklet
különbség 10 °C-nál). A teljes előkészítési és akklimatizációs idő ne haladja meg a 45 percet.
25 g/hl Saccharomyces cerevisiae rehidratálása (a Level2 másik élesztője):
Előkészítés itt a hagyományos módon: a szárított élesztőt 10 x-es mennyiségű 35-40 °C-os
klórmentes ivóvízben folyamatos keverés közben “feloldjuk”. 15 perces állásidő után a rehidratált
élesztőt akklimatizáljuk az előbbiekben leírt módon, majd beoltjuk vele az erjedő mustot.
BEOLTÁS
1. Beoltás a Torulaspora delbrueckii élesztővel (1st level) 25 g/hl dózisban.
2. A 3.-4. napon, amikor a cukorfogyás eléri a kb. 30 g/l-t következik a Saccharomyces cerevisiae
(2nd level) 25 g/hl dózisú beoltása.
A jó erjesztési gyakorlat megköveteli az Uvaital komplex élesztőtápanyag 20-40 g/hl-es alkalmazását
több lépésben, vagy szükség szerint az élesztő megerősítésére a Go-ferm használatát.
Kövesse a rehidratálási és beoltási előírásokat.
A termék 1 kg-os egységcsomag, mely 0,5 kg Torulaspora delbrueckii-t és 0,5 kg Saccharomyces
cerevisiae-t tartalmaz. Ez az egységcsomag 20 hl különleges minőségű bor erjesztésére alkalmas.
Tárolás hűvös, száraz helyen: 4 °C, eredeti bontatlan csomagolásban.

CSOMAGOLÁS
ÉS TÁROLÁS

KOKOFERM Kft.
3231 Gyöngyössolymos, Csákkői út 10.
Tel/fax: 37/370-892, www.kokoferm.hu
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