Vigyen frissességet a borba
selected
to enhance specifikus
the wine’skombinációja,
freshness. amit a borok frissességének
A MANNOLEES BLANCTM élesztő
mannoproteinek
fokozására szelektáltak. Napjainkban a fogyasztó igényli a friss, ropogós fehér- és rozéborokat. Ebben az
összefüggésben, és figyelembe véve az élesztő erjedésen túlmenő aromatikát befolyásoló potenciálját,
vizsgálták az élesztő mannoproteinek hatását. A MANNOLEES BLANCTM t úgy fejlesztették ki, hogy optimális
frissességet és aroma intenzitást biztosítson, és az idővel megjelenő oxidatív aroma visszafogottabban
jelentkezzen. A kolloid szerkezet javítása jó egyensúlyt teremt a kerekséggel, miközben csökkenti a borok
száraz és keserű ízérzetét. Ezenkívül a mannoproteinek hozzájárulnak a borkő- és fehérjestabilitáshoz is.
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Alkalmazás és eredmények
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Szárító ízérzet

*10%-os szignifikancia
**1%-os szignifikancia

MANNOLEES BLANCTM 20 g/hL
Aromatic intensity*
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1.ábra: A MANNOLEES BLANCTM (10 g/hl) hatása 2019es Chardonnay borra (Beaujolais, Fro.). Érzékszervi
analízis (5 pontos rendszer).

Az optimális adagolási koncentráció a bor
összetételétől függ. Előzetes kísérletek végezhetők
a MANNOLEES BLANC™ megfelelő adagjának
meghatározására, a legmegfelelőbb hatás elérése
érdekében. A 2. ábrán bemutatott bornál az optimális
dózis 20 g/hl-nek bizonyult.
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Dryness
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**Significant to 1%
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2.ábra: A MANNOLEES BLANCTM (20 g/hl)
hozzáadásának hatása egy 2019-es Colombardnew
specific yeast
mannoproteins
Érzékszervi
analízis (5 pontos
ra (DNy-Fro.).
rendszer).

Adagolás és alkalmazási utasítás
• Ajánlott átlagos adag 5-30 g/hL a kezelt bor típusától függően. Vékonyabb, könnyebb

boroknál a 3-5 g/hl dózis is elegendő lehet.

• Szuszpendálja a MANNOLEES BLANCTM -t 10x-es mennyiségű vízben vagy borban és
Visionary biological
keverjesolutions
össze. - Being original is key to your success. At Lallemand Oenology, we apply our passion for innovation, maximize

www.lallemandwine.com

our skill in production and share our expertise, to select and develop natural microbiological solutions. Dedicated to the individuality of your wine, we
BLANCTM 100%-ban oldódik.
• A MANNOLEES
support your originality,
we cultivate our own.

• Granulálószer: növényi poliszacharidok (gumi arábikum).
• 24 órával a palackozás előtti szűrést megelőzően adjuk a borhoz.

Csomagolás, tárolás
• 500 g-os lezárt fóliatasakok.
• Tárolja száraz helyen, 25°C alatt.
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)HKpUERURNQiONLVHEEböckser KLEDHVHWpQkis dózisú REDULESS használat (5-10 g/hl). A
5EDULESSrövid időn belül hat$ERUDURPiNREDULESS-es PHJQ\LWiVDXWiQD0ANNOLEES
BLANCQDODIDMWDDURPiNDWHUĘVtWHQLWXGMXNpVQDJ\REEIULVVHVVpJHWpUKHWQNHODERUEDQ

KOKOFERM Kft.• 3231 Gyöngyössolymos, Csákkői út 10. • Tel.: +36-37/370-892 • www.kokoferm.hu

www.lallemandwine.com

