
Avantaje

Acclerarea limpezirii şi a maturării 

după fermentaţia alcoolică

1. Cu VinoTaste Pro, asiguraţi o limpezire rapidă a vinurilor tinere

direct după fermentaţia alcoolică datorită hidrolizei polizaharidelor,

ceea ce permite reducerea duratei de limpezire.

2. VinoTaste Pro reduce durata maturării cu aproximativ 20% în

acelaşi timp cu cu stabilizarea culorii şi ameliorarea calităţii

globale a vinului. Totodată evitaţi deviaţiile aromatice prin

calitatea purificării FCE, şi acceleraţi maturarea.

Îmbunătăţiţi profilul aromatic global

Creşteţi complexitatea aromatică şi accentuaţi rotunjimea vinului cu 

ajutorul VinoTaste Pro. Acesta ameliorează filtrabilitatea naturală a 

vinului cu aproape 200% şi astfel diminuează necesarul de forţă 

mecanică care poate altera profilul aromatic al vinului.

VinoTaste® Pro
– pentru o maturare mai rapidă şi

un vin de cea mai bună calitate

Acceleraţi maturarea vinurilor roşii sau albe 
şi amplificaţi aroma cu VinoTaste Pro. 
Această enzimă de vinificaţie de la 
Novozymes accentuează rotunjimea 
vinului datorită activităţilor sale particulare, 
şi ameliorează clarificarea vinurilor tinere.
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– pentru o maturare mai rapidă şi un vin de calitate mai bună.

Parametrii tehnici

VinoTaste Pro se utilizează la vinurile roşii la finalul 

fermentaţiei alcoolice sau după tragerea de pe drojdie iar la 

vinurile albe la începerea maturării. 

La vinurile roşii maturate în cisternă, VinoTaste Pro trebuie 

adăugat odată cu tragerea, înainte de fermentaţia 

malolactică. În cazul maturării în baric, VinoTaste Pro trebuie 

adăugat la finalul fermentaţiei. 

La vinurile albe şi roze maturate pe sediment fin, VinoTaste 

Pro trebuie adăugat în butoi la sfârşitul fermentaţiei alcoolice.

VinoTaste Pro

Ameliorarea profilului senzorial a unui vin roşu, 

Merlot 2005

Vin alb, degustare de Sauvignon Blanc, 

maturat pe drojdie, 2004
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VinoTaste Pro ameliorează senzaţia în gură după 12 lunimois (le Merlot 
était en bouteille depuis cinq mois).

Testele triangulare cuprinzând 17 degustători (Facultatea de Enologie din 
Bordeaux) au generat 10 răspunsuri corecte. Vinul tratat cu VinoTaste Pro 
statistic diferit (prag de 1%) de vinul netratat. În legătură cu notarea rotunjimii 
vinului, juriul a preferat vinurile tratate cu VinoTaste Pro (preg de 5%).
La vinul alb, VinoTaste Pro a îmbunătăţit proprietăţile senzoriale în special 
senzaţia în gură şi rotunjimea Sauvignon-ului Blanc, datorită eliberării 
moleculelor aromatice.

Durata contactului

Enzima este activă de la adăugarea sa în vin.

Dozare

-vinuri albe şi roze - 6g/hl

-vinuri roşii - 10g/hl (datorită conţinutului mare de polifenoli).

Temperatura

VinoTaste Pro este activ între 5-60°C. Adăugarea timpurie 

în vinul tânăr măreşte performanţa enzimei.

pH

VinoTaste Pro este activ la pH-ul vinului (pH 2,9-4,0).
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Densitate

Taninozitate

Calitatea taninurilorAbsenţa uscăciunii

Lungimea gurii

Vin martor

Tratat cu VinoTaste® Pro

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.

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.

Pentru mai multe informaţii sau pentru a cunoaşte diferitele noastre birouri, consultaţi site-ul www.novozymes.com 
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