Specific Yeast Derivatives
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Élesztőfehérje készítmény kíméletes borderítéshez
LEÍRÁS
A FINELY™ egy élesztőfehérje kivonat, amely természetes, allergénmentes és vegán alternatívát
kínál a borderítéshez.
A FINELY™ a Lallemand speciális eljárásával készül, mellyel a Saccharomyces cerevisiae sejtjében
természetesen jelen lévő élesztőfehérjék kerülnek kivonásra, koncentrálásra, megfelelő
aktivitásuk megőrzése mellett. A teljes fehérjetartalom meghaladja a szárított termék 50 %-át,
és legalább 50 %-ának molekulatömege 15 kDa-nál nagyobb. A FINELY™ egyedülálló
összetétele kiemelkedő tulajdonságokat kölcsönöz a kíméletes borderítéshez.
Granulált formája homogén eloszlatást tesz lehetővé az optimális hatékonyság érdekében.

ELŐNYÖK &
EREDMÉNYEK

A FINELY™ speciális összetételének köszönhetően hatékony tisztítást biztosít.

10 g/hL

5 g/hL

{
{

FINELY™

Zselatin
Tojás albumin
FINELY™

Zselatin
Tojás albumin
Kontroll
0

10

20

30

40

50

Zavarosságvizsgálat (10 nap szobahőmérsékleten) Rhônevölgyi házasított vörösborral (Franciaország).
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Specific Yeast Derivatives

A FINELY™ javítja a tanninérzetet és a vörösborok átfogó minőségét, miközben megőrzi
a bor struktúráját és az aromákat.
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Teljes minőség

Durva tanninok
Burgonyafehérje 5 g/hl
Tojás albumin 10 g/hL
FINELY™ 5 g/hL

12 kóstoló által végzett érzékszervi elemzés,
Merlot (Dél-Franciaország)

A FINELY™ nem csökkenti a szűrhetőséget, és megóvja a bor színstabilitását.

BORÁSZATI HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK
1. Adagolás: 5-30 g/hL. Az adagolást a bormátrixhoz viszonyítva állíthatjuk be laborderítéssel. Vörösborok

esetében a megengedett maximális dózis 60 g/hL a (CE) 606/2009-nek megfelelően.
2. A FINELY™-t 10-szeres mennyiségű vízbe keverje be. Adja hozzá a borhoz, és levegőztetés nélküli
körfejtéssel biztosítsa a megfelelő homogenizálást. A kiülepedés után a bort le kell fejteni.

CSOMAGOLÁS ÉS TÁROLÁS
•
•

500 g-os lezárt fóliatasakok.
Tárolja száraz helyen, 25°C alatt.

The information in this document is correct to the best of our knowledge. However, this data sheet should not be considered
to be an express guarantee, nor does it have implications as to the sales condition of this product. April 2022.
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