
Avantaje
 • O eliberare mai rapidă şi economică de arome

Cu Vinozym FCE G economisiţi timp şi bani în creşterea eliberării

precursorilor de aromă, rezultând musturi mult mai fructate şi

permiţând reducerea duratei macerării peliculare cu până la 30%.

 • O mai mare capacitate de presare fără a dăuna strugurilor

Creşteţi capacitatea presei prin lucrul la presiuni mai mici, ceea

ce previne distrugerea pieliţei strugurilor. Vinozym FCE G permite

aceasta prin creşterea cu 30% a vitezei de eliberare a sucului în

timpul presării.

• Profituri mai mari datorită creşterii randamentului

Stimulaţi rezultatele şi amelioraţi profitul vostru cu Vinoflow FCE G 

prin creşterea randamentului sucului ravac de la 10 la 20%. 

Această soluţie enzimatică unică creşte randamentul sucului prin 

reducerea cu până la 50% a volumului burbelor.

Vinozym® FCE G
– amplificaţi aroma, măriţi randamentul

vinurilor voastre albe şi roze.

Creşteţi randamentul, amelioraţi profiturile voastre 
şi economisiţi timp datorită Vinozym FCE G. 
Această soluţie enzimatică unică şi economică vă 
permite obţinerea a ceea ce este mai bun în 
strugurii voştri albi şi de a îmbunătăţi profilul 
aromatic global al vinului vostru.
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– amplificaţi aroma şi creşteţi randamentul vinurilor voastre albe.

Parametrii tehnici 

Se adaugă Vinozym FCE G în zdrobitor sau pe timpul 

transportului, înainte de presare sau de macerarea peliculară. 

Vinozym FCE G ajută în acelaşi timp limpezirea mustului 

provenit din sucul ravac şi a celui din primele fracţii de 

presare. Utilizarea de Novoclair® Speed pentru clarificarea 

mustului va fi deci limitată doar la fracţiile de must provenite 

din presarea mai mare de 1 bar.

Doza

Uzual: 3g/100kg de struguri.

Doza va fi mărită la 4-5g/100kg pentru struguri cu boabe mici 

sau nematurate.

Vinozym FCE G

Volumul bourbelor în cuva de decantare la o zi 

după limpezire.

Volumul mustului la fiecare etapă de presare
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Vinozym FCE G permite o reducere a volumului burbelor care poate fi de până 
la 50% şi în consecinţă o creştere a profitului.

Vinozym FCE G asigură un volum mai mare de must pentru varietăţile 
Sauvignon, Muscadelle şi Sémillon, la diverse presiuni şi cu eliberare de mai 
mare de suc ravac. Încercări la scară largă conduse în condiţii de vinificaţie: 
25-35 tone de struguri, recoltare mecanică, doza Vinozym FCE G: 3g/100kg în 
zdrobitor, timp de încărcare a presei: 2 ore.

Durata macerării peliculare

Pentru presarea directă, enzima are destul timp de acţiune 

asupra pereţilor celulari, ajutând în acelaşi timp extracţia 

precursorilor de aromă şi eliberarea de suc. Pentru 

macerarea peliculară, Vinozym FCE G permite une o 

reducere cu 30% a timpului de macerare.
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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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