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Speciális poliszaharidban gazdag inaktív élesztő a
selymes, gyümölcsös, telt komplex borokért!

OMRI - Organic Materials Review
Institute -, az USA nemzeti nonprofit
szervezete, mely meghatározza az
organikus termékek előállításához
használható anyagok körét.

Az Opti-LEES™ egy speciális inaktivált élesztő, melyet egy kiváló autolizációs
képességgel és nagy mennyiségű poliszacharid kibocsájtási tulajdonsággal rendelkező
élesztőtörzsből állítanak elő. Az alkoholos erjedés után alkalmazva az Opti-LEES™
segít az élesztőágyon történő borérlelésben. Jobb minőségű, tiszta, fertőzésmentes
„borseprő” és gyorsabb érlelést tesz lehetővé. A seprőn tartás során az élesztősejt a
sejten belüli térből poliszacharidokat bocsájt ki a borba. Az Opti-LEES™ által
kibocsájtott alacsonyabb molekulatömegű poliszacharidok növelik a bor édesség-,
teltségérzetét (Fernando Zamora, Entretiens Scientifiques Lallemand, 2011).

Alkalmazás és eredmények
A Lallemand R&D csapata az élesztőtörzs szelekciója mellett az élesztő inaktiválásának
gyártási eljárását is kidolgozta. Számos üzemi kísérletben vizsgálta az élesztő által
kibocsájtott poliszacharid mennyiségét és minőségét. Olyan különböző adottságú
borrégiókban kerültek beállításra a tételek, ahol a borérlelés tradicionálisan történik. Így
az egyes régiókban nagymértékben különböznek az érlelési technológiák.
Az Opti-LEES™ használatával már egy hónap után jelentősen magasabb összes
poliszacharid tartalmat mértek a borokban. Az érzékszervi bírálatok egyértelműen
igazolták az Opti-LEES™ pozitív hatását a borok teltségérzetére.
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Merlot-Syrah,
DOC Priorato, Spanyolország, 2010: A
kontroll és 20 g/hl Opti-LEES™-zel kezelt
borok összehasonlítása.
A bor összes poliszaccharid-tartalom
vizsgálatát a kísérlet elején és 1 hónap
után végezték
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Bor a kezlés előtt
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Kontroll 1 hónap után

Opti-LEESTM kezelt bor 1
hónap után
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Tempranillo, DOC Ribera del Duero, Spanyolország, 2010 : A
kontroll és 20 g/hl Opti-LEES™-zel kezelt borok összehasonlítása.
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Érzékszervi vizsgálat a kezelés után 2 hónappal történt szakképzett
borbírálókkal, akik a húzósságot és teltséget, kerekséget vizsgálták.
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*Statisztikailag = szignifikáns különbség
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Opti-LEESTM after 1 month

Húzósság
Kontroll

Teltség*
Opti-LEESTM

Dózis és alkalmazás
• Az ajánlott átlagos alkalmazási dózis 20-40 g/hl az elérni kívánt eredménytől függően.
• Az ajánlott kezelési idő 1- 2 hónap a bormátrixtól és kóstolástól függően.
• Keverje el az Opti-LEES™-t 10 x-es mennyiségű mustban vagy borban és keverje össze.
• Az alkoholos erjedést követően adja a borhoz.
•A gyors és optimális hatás érdekében seprőfelkeveréses (batonnage) technológia javasolt. Az 1.
hónapban 1x egy héten, a 2. hónapban 1x kéthetente legalább keverje fel a seprőt.
A technológiát Lallzyme MMX glükanáz enzim alkalmazásával intenzifikálni lehet.

Csomagolás és tárolás
• 2.5 kg társított fóliás csomag. Nem vákuumzárt.
• Száraz jól szellőző helyen (25 °C). 15-20 °C-on, sértetlen csomagolásban tárolva minőségét 4
évig őrzi meg. A felbontott terméket mielőbb használja fel.
DISTRIBUTED BY:

KOKOFERM Kft,
H-3231 Gyöngyössolymos,
Csákkői út 10.
Tel/fax: (00-36)-37/370-892
kokofm@t-online.hu

The information herein is true and accurate to the best of our knowledge however this data sheet
is not to be considered as a guarantee expressed or implied or as a condition of sale of this product.
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