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Tulpină selectată prin tehnica împerecherii dirijate cu foarte înalte capacităţi 
fermentative, TXL este adaptată perfect adaptată pentru elaborarea de vinuri 
albe şi roze, aromate şi rotunde.  Tulpina TXL este (-)POF, (+)URE2 şi (+)LP şi 
permite enologului obţinerea unui profil de vin delicat şi foarte curat cu 
respectarea tipicităţii. Excellence TXL este potrivită pentru toate varietăţile.

Saccharomyces cerevisiae – Tulpina H27 selecţionată de Laboratoarele Sarco

AVANTAJE ENOLOGICE
> Caracteristici fermentative:   
- Toleranţa alcoolică: până la 15%.
- Capacităţi excelente de inoculare (durata FA între 10 şi 14 zile). 
- Necesar mediu de azot (optim de la 150 mg/L).
- Toleranţa la temperaturi scăzute (de la 13°C) 
- Producţie mică de aciditate volatilă şi H2S.

> Caracteristici aromatice:
- Tulpina (-)POF previne activitatea cinamat-decarboxilazică, responsabilă cu formarea de vinil-fenoli, arome de mascare 
şi responsabilă pentru note cum ar fi «pharmaceutică».
- Caracterul (-)URE2: promovează producţa de tioli volatili (4MMP, A3MH, 3MH).
- Produce un vin intens, floral şi fructat.
- Produce mici cantităţi de izoamil-acetat (banane) = Potenţează tipicitatea.

Soluţii pentru producerea vinului

Excellence® TXL

REZULTATE

Riesling

Sauvignon

Colombard

Chardonnay

Gros Manseng

Gewurztraminer

Grenache Blanc

Viognier

Semillon

Chenin Blanc

Rolle

Ugni Blanc

Buxus    Citrice Trandafir Fructe exotice            Banane  Pere    Ananas Piersică albă, fructe galbene Floral

Profilul aromatic al Excellence TXL pe diferite varietăţi de struguri  

Arome varietale  Arome fermentative

Indexul Aromatic (AI)

Pentru uz enologic

CARACTERISTICILE TESTULUI

Recolta: 2011
Regiunea: Emisfera Nordică şi Sudică 
Varietate: 12 soiuri diferite
Alcool: de la 11,5% - 13% Vol
T° FA: de la 14 - 21°C
Turbiditate: de la 20 - 120 NTU
Azot asimilabil: de la 140 - 210mg/L
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DOZA
> 20g/hL.

PROTOCOL
> Reactivarea: 
- Amestecaţi drojdia cu de 10 ori greutatea sa de apă caldă (35-40°C). Lăsaţi în odihnă pentru 20 minute şi omogenizaţi. 
Pentru a evita şocul termic, adăugaţi maiaua în de 3 ori volumul său de must din vasul de inoculat şi aşteptaţi 10 minute. 
Verificaţi ca diferenţa de temperatură dintre maia şi must să fie mai mică de 10°C.
- Timpul total de preparare nu trebuie să depăşească 45 minute.

> Incorporarea: 
- Turnaţi direct maiaua în fermentator.

> În prezenţa factorilor limitativi: 
- Alcool total ridicat, turbiditate mică, temperatură scăzută ...utilizaţi Oenostim în apa de rehidratare.

> Pentru a potenţa revelarea compuşilor aromatici: 
- Utilizaţi Oenostim în apa de rehidratare.

AMBALARE
> 5Pungă vidate de 500g. Carton de 10kg.

DEPOZITARE
> Păstraţi în loc rece şi uscat în ambalajul original nedeschis. 
> Nu depozitaţii drojdii în ambalaj odată deschis.

Soluţii pentru producerea vinului
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ConŞinut de vinil-fenoli:
([V4P] + [V4G])/ limitŁ

Witness              Excellence TXL
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Rezumat degustare

Rolle

Chardonnay

Viognier

Grenache Blanc

Ugni Blanc

Chenin Blanc

Colombard

Gewurztraminer

Riesling

Gros Manseng

Semillon

Sauvignon

� Eleganţă

CONCLUZII
- Tulpina Excellence TXL are producţie neglijabilă de vinil-fenoli.
- Are mare claritate aromatică şi prospeţime.

pentru uz enologic
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