
Asociere de proteine din mazăre împreună cu taninuri galice, GreenFine® Wine este o
alternativă la cleirea tradiţională cu albumină din ou, pentru cleirea de fineţe a vinurilor  

destinate învechirii, în particular eficientă asupra taninurilor celor mai astringente.

AVANTAJ ENOLOGIC

GreenFine® Wine este o soluţie alternativă la 
proteinele animale pentru cleirea «tradiţională» a 
vinurilor destinate învechirii (albumină din ou, gelatină). 
Eficace la doză redusă asupra taninurilor cei mai 
astringenţi, GreenFine® Wine contribuie la finisarea 
organoleptică a vinurilor.

Formulare utilizatând performanţele proteinei noastre 
din mazăre, GreenFine® Wine răspunde noilor cerinţe 
ale pieţii: evitarea alergenilor şi a proteinelor de 
origine animală, cu utilizare posibilă în vinificaţia 
BIO.

REZULTATELE TESTELOR

GREENFINE® WINE : CLARIFICATION

GreenFine® Wine a ici un impact équivalent à 
celui des modalités de collage «traditionnel» 
sur la clarification.

ÎNCERCĂRI DE CLEIRE PE VIN DIN MUST LIBER 
CABERNET FRANC, 2012

GreenFine® Wine

PENTRU UZ ENOLOGICAsociere între proteine de 
mazăre şi taninuri galice 
în formă de pudră. 
 Fără alergeni
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MARTOR 
NE CLEIT

GELATINĂ
5cL/hL

ALBUMINĂ 
5cL/hL

GREENFINE WINE 
10g/hL

La dégustare, GreenFine® Wine a fost 
preferat faţă de toate celelalte modalităţi de 

12/17 degustători.

GreenFine Wine a permis o diminuare puternică:

a caracterului vegetal

a astringemţei

GREENFINE® WINE: DEGUSTARE

VOLUM ECHILIBRU               ASTRINGENŢĂ*

VEGETAL*                FRUCTAT STRUCTURĂ

DESCRIERE

* Diferenţă semnificativă a riscului cu 5%.

ALBUMINĂ 5cL/hL GREENFINE WINE 10g/hL

TU
R

B
ID

IT
A

TE
 (N

TU
)  

8 
zi

le
 d

up
ă 

cl
ei

re



UTILIZARE

Doza de lucru:
Musturi (prevenţie/tratament al oxidării): 30-70g/hL. 

Vinuri destinate învechirii: 5-30g/hL.

Preparare şi păstrare:
Urmaţi indicaţiile din fişa tehnică şi de pe ambalaj.

LAMOTHE - ABIET
Avenue Ferdinand de Lesseps

33610, CANEJAN / BORDEAUX, FRANCE
Tél : +33 (0)5 57 77 92 92 

www.lamothe-abiet.com
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AMBALARE

Pungă de 1kg.

GreenFine® Wine este o
 soluţie alternativă la 
cleitorii “tradiţionali” pentru

vinuri destinate învechirii (gelatine, 
albumine din ou şi cleitori din peşte).

SFATUL EXPERTULUI

Protina din mazăre şi-a dmonstrat performanţa contra 
oxidării, astringenţei şi amărelii. Aşa că, ea poate fi 
utilizată pe vin cât şi pe must.
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