Pinot Noir
A Stimula™ termékcsalád egy 100 %-ban élesztő autolizátumból előállított termékkör. A Stimula™ termékeket
azért fejlesztették ki, hogy az élesztő metabolizmusához szükséges tápanyagok, szerves nitrogénforrás
(aminosavak), szterolok, vitaminok, ásványi anyagok az aromaképzés és a fajtajelleg szempontjából optimális
mennyiségben legyenek jelen az erjedési folyamat során. A Stimula™ termékek az élesztő számára biztosítják a
szerves nitrogénforrások, aminosavak optimális szintjét, az adott fajta aromaprofiljának megfelelően, így az
egyes fajták aromatikáját kiteljesítik, illetve biztosítják a maximális aromatermelést.
A Stimula Pinot Noir™ elsősorban szabad aminosavakat, a fajtaaromatika szempontjából fontos specifikus
vitaminokat és ásványi anyagokat, mikroelemeket tartalmaz, az aromaprofil fokozása és a kéntartalmú
aromahibák elkerülése érdekében.
A Stimula Pinot Noir™-t az alkoholos erjedés elején kell használni azért, hogy fokozza az aroma előanyagok
(prekurzorok) felvételét, és erősítse az élesztő aroma bioszintézises anyagcsere-folyamatait.
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Piros bogyós gy. Fekete bogyós gy. Vegetális
Kontroll

Stimula Pinot noir

Tannin
minőség

Általános
minőség

Szakértők érzékszervi bírálatának eredményei (2021 március). Pinot Noir bor összehasonlító kísérlete (Krems,
Ausztria). Stimula Pinot Noir™ nélküli kontroll és az alkoholos erjedés elején kezelt tétel.

www.lallemandwine.com

Dózis, használati utasítások
• A Stimula Pinot Noir™ magas biológiai értékű, könnyen hasznosítható aminosavakat, peptideket,
vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz.
• Javasolt dózis: 40 g/hl az alkoholos erjedés elején.
• A Stimula Pinot Noir™-t vízben kell szuszpendálni (1 kg 10 L vízben) és azonnal a tartályhoz adni. Ha előre
bekevertük, az erjesztőtartályhoz adás előtt a hatóanyag ülepedése miatt keverjük fel újra.

Csomagolás,tárolás
• 10 kg (10 x 1 kg-os csomagok).
• Száraz helyen, 25 °C alatti hőmérsékleten.
• A termék az ajánlott tárolási hőmérsékleten a gyártástól számított 4 évig eltartható.

Használatának előnyei
• Fokozza a fajtaaroma kifejlődését.
• Fokozza az értékes aromájú gyümölcsészterek szintézisét, a gyümölcsösséget.
• Csökkenti a zöld, vegetális aromatikát.
• Használatával elkerüljük a reduktív, zárt jelleget.

Pinot Noir
This 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 safe of this product.
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