
Informaţiile sunt date cu titlu informativ şi în conformitate cu stadiul actual al cunoştinţelor, fără nici un angajament sau garanţie.
Condiţiile de utilizare ale produsului sunt în concordanţă cu bunul respect al legilor şi normelor în vigoare . 

AROMA T’n’T 

Aroma T'n'T este un amestec de drojdii inactivate, bogate natural în antioxidanţi (glutaţion şi precursorii săi) şi enzime β-glicozidaze,
destinat pentru relevarea şi stabilizarea aromatică a vinurilor albe şi roze.

 CARACTERISTICILE PRODUSULUI        ANALIZE CHIMICE ŞI BIOLOGICE

BIOLOGIQUES 

COMPOZIŢIE

UTILIZARE ENOLOGICĂ
Proprietăţi: Amestec de drojdii inactivate bogate natural în compuşi antioxidanţi (glutaţion, N-acetil-cisteină, 
cisteină) şi enzime pectolitice cu puternică activitate  β-glicozidazică, AROMA T’n’T permite în acelaşi timp: 
- revelarea aromelor de la precursorii glicozilaţi (terpene, C-13 norisporenoizi), 
- protecţia ansamblului de arome ale vinului contra oxidării, în special a celor mai sensibile (tip tioli). 

Tratamentul poate fi realizat începând de la prima treime a fermentaţiei alcoolice şi până la învechire. 
Pe soiuri terpenice, poate fi oportună stoparea reacţiei enzimatice prin adăugarea de 10g/hL de BENTOSOL 
PROTECT (bentonită) atât timp cât profilul aromatic este atins. 

Doza obişnuită de utilizare: 20-40g/hL.

Preparare: dizolvaţi în de 10 ori greutatea sa de apă sau vin, adăugaţi în vin şi omogenizaţi .

DEPOZITARE – DATA LIMITĂ DE UTILIZARE
- Păstraţi în ambalajul original închis ermetic, în loc uscat, rece (0-25°C) şi inodor.
- Data limită de utilizare optimă (D.L.U.O. - ambalaj nedeschis): 3 ani de la data ambalării. 
- Închideţi ermetic şi folosiţi rapid după deschidere.

AMBALARE
Poche de 1 Kg.  

SECURITATE 
LEnzimele pot provoca o sensibilitate prin inhalare. 
Consultaţi fişa de securitate. 

Aspect pudră fin granulară

Culoare alb - bej
Plumb (ppm) < 2,5 

Arsenic (ppm) < 3 

Mercur (ppm) < 1 

Coliforme /g < 10² UFC 

E.coli /25g Nedetectate
Salmonelle /25 g Nedetectate

Drojdii inactivate Saccharomyces cerevisiae 

Maltodextrine suport de granulare 

Poligalacturonaze 
(pectinază) ≥ 2500 AVJP /g 

β-glucozidază ≥ 400 BDG /g 
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