
Avantaje

 • Struguri albi:

- un randament superior în suc - utilizat la presă 

Utilizaţi VinoCrush Classic la presă, pe struguri albi şi măriţi 

în general randamentul în must cu 7-10%, de la 70% la 80%, 

protejând aromele şi calitatea. Pe de altă parte, cu o 

presiune mai scăzută la presă, extrageţi aceeaşi cantitate de 

suc, ceea ce dă un volum de suc ravac mai mare cu 8%.

Astfel, măriţi randamentul presei cu 20% ceea ce înseamnă 

reducerea timpului total de presare. 

Din aceeaşi cantitate de struguri, obţineţi cu 7-10% suc în 

plus, factor important de rentabilitate (cel puţin 25 EUR în plus 

la tona de struguri albi).  

Eliminaţi riscul de aromă herbacee datorită unei presiuni mai 

scăzute la presare.  

VinoCrush® Classic
– Înbunătăţeşte randamentul în must şi în

vin prin tratarea strugurilor roşii şi albi

VinoCrush Classic este o enzimă de extracţie care ameliorează 
macerarea şi extracţia strugurilor roşii şi albi. Pentru struguri albi, 
utilizată la presă, măreşte randamentul în must. Pentru struguri 
roşii, utilizată la macerare, măreşte randamentul în vin şi reduce 
turbiditatea.

Ciclul de presare poate fi scurtat cu 20%, ceea ce înseamnă 

că puteţi procesa o cantitate mai mare de struguri în aceeaşi 

durată de presare. 

• Struguri roşii:

- un rendement superior în vin

- obţinerea de vinuri limpezi după macerare

Utilizând VinoCrush Classic pe struguri roşii obţineţi un

randament în vin mai mare cu 3-5% şi reduceţi turbiditatea

vinului cu mai mult de 50% după fermentaţia alcoolică.

Măriţi profitul dvs. prin producerea cu 3-5% vin în plus din 

aceelaşi volum de struguri. Astfel, creşteţi rentabilitatea cu cel 

puţin 12 EUR pe tona de struguri roşii. 

În acelaşi timp reduceţi costurile de limpezire de după 

fermentaţia alcoolică cu cel puţin 1 EUR pe hectolitrul de vin.

VIN
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– Un rendament mai mare în must, cu o presiune scăzută şi un volum important de must limpede.

Parametrii tehnici

VinoCrush Classic este adăugat:

- struguri albi - în dezciorchinător, înainte de presă,

- struguri roşii - după dezciorchinător, la umplerea cuvei de macerare; 

omogenizarea se realizează în timpul umplerii.

Enzima acţionează, de când intră în contact cu strugurii, la diminuarea 

vâscozităţii, eliberând mai uşor sucul şi facilitând extracţia.

Durata contactului

VinoCrush Classic este activă de când este adăugată în dezciorchinător, 

pentru strugurii albi, sau, în cuvă de macerare, pentru strugurii roşii.

VinoCrush Classic

Struguri albi, Sémillon (pH 3,3; temp.15°C),

Australia 2008. VinoCrush Classic la 3mL/100kg.

Struguri roşii, Merlot (pH 3,9; temp.20°C),

Australie 2008. VinoCrush Classic la 4mL/100kg. 
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Randamentul extracţiei este mărit cu 10% datorită utilzării de VinoCrush Classic la doză 
de 3mL/hL, împreună cu o mărire semnificativă de 15% a presiunii joase (P<1bar). 
Durata ciclului de presare poate fi redus cu 30% pentru un proces ameliorat, în 
particular pentru strugurii bogaţi în pectină ca Sémillon sau a strugurilor slab maturaţi.

Randamentul mustului limpede este puternic mărit de VnoCrush Classic. Limpezirea 
poate fi accelerată prin adăugarea de 2mL/hL de VinoClear Classic în vasul de 
limpezire după presă, ceea ce contribuie la reducerea volumului burbelor.

Limpezirea este ameliorată cu mai mult de 50% în primele etape de vinificaţie, imediat 
după fermentaţia alcoolică (FA) dar egală după fermentaţia malolactică (FML), 
deburbajul şi stabilizarea la rece, permiţând ameliorarea filtrabilităţii vinurilor tinere. 

La Merlot, randamentul extracţiei vinului este mărit cu 5% atunci când VinoCrush 
Classic este adăugat pe struguri trataţi. Câştigul în volum este obţinut la presiune 
mică (P < 1 bar). 

Dozaj

Doza recomandată este de 3-4mL/100kg entru struguri albi şi de 

3-5mL/100kg pentru struguri roşii. Doza minimă este utilizată pentru 

struguri bine maturaţi, doza ridicată este pentru struguri mai slab 

maturaţi.  

Temperatura

VinoCrush Classic este activ între 5°C şi 60°C. Pentru strugurii termo-

trataţi este recomandat să adăugaţi enzima după tratamentul termic, 

odată ce temperatura a scăzut.  

pH

VinoCrush Classic este activ la pH-ul mustului (pH 2,9-4,0).
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Pentru mai multe informaţii sau pentru a cunoaşte diferitele noastre birouri, consultaţi site-ul www.novozymes.com
Novozymes Switzerland AG · Neumattweg 16 · 4243 Dittingen · Suisse · Tél. +41 61 765 6111 · Fax +41 61 765 6333
Novozymes A/S · Krogshoejvej 36 · 2880 Bagsvaerd · Danemark · Tél. +45 4446 0000 · Fax +45 4446 9999 · wineprocessing@novozymes.com · www.novozymes.com

in România prin GAMA SERV srl, 0214505270; 0720113311; 0723621099
e-mail: office@gama-serv.ro; www.gama-serv.ro 

Este posibil ca legislaţia, dispoziţiile şi/sau dreptul de folosire să îngrădească într-o formă sau alta clienţii de a importa, de a utiliza, de a trata şi/sau de a revinde produsele descrise în acest document. În lipsa unui acord scris între client 

şi Novozymes, prezentul document nu are niciun caracter legal, nu constituie nicio garanţie, de orice natură, şi pot fi modificate fără avertisment prealabil.

Novozymes este numărul unu mondial în 

bioinovaţie. Împreună cu clienţii noştri care 

activează într-o largă paletă de industrii, noi 

creăm soluţii bio pentru industria viitorului, 

sprijinim dezvoltarea clienţilor noştri şi ajutăm  

utilizarea mai raţională a resurselor planetei.




