
 

АКТИВНИ СУХИ ДРОЖДИ  

ИОС ПРЕСТИЖ  
Съответства на международния енологичен кодекс 
Щам : Saccharomyces cerevisiae killer 
Винификация на червени вина предназначени за стареене 

Приложения във винарството  :  
 
 

Щамът   ИОС ПРЕСТИЖ  са дрожди от върха на 
гамата предназначени за производството на благородни 
вина. ИОС ПРЕСТИЖ  са избрани заради тяхната 
способност да ферментират до по-високи алкохолни 
градуси. 

  
 

  Микробиологични   характеристики: 
 

• Активни живи дрожди:>15 млрд.клетки на 
грам 

• Микробиологична чистота: < 10 диви дрожди 
на 1 млн.клетки 

 

Дозировка : 

 
 От 10 до 20 гр/хл мъст 
 

  Рехидратация : 

 
Разтворете сухите дрожди в хладка вода (35-

40ºС) равна на 10 пъти тяхното тегло и подсладена с 
50 гр/л захар. 

 
Те също така могат да бъдат рехидратирани 

при същата температура в смес от 1/3 
несулфитирана мъст и 2/3 вода.  

 
Оставете ги да „отпочинат” 20-25 минути. 

Разбъркайте и прибавете суспензията в предвари-
телно сулфитираната мъст хомогенизирайки чрез 
рециркулация.  

 
Не се препоръчва да се задържат дрождите 

в тяхната среда за рехидратация повече от 
препоръчваното време. 
 

   Опаковка и съхранение : 
 
 

•  Вакуумирани ламинирани алуминиеви 
пакети с полиетилен от 500 грама.  

 
• Да се съхранява в оригиналната опаковка 

при температура не повече от 15ºС. .  
  

Сорта и тероара се изразяват напълно и не се 
модифицират или маскират от специфични аромати 
продуцирани от дрождите или от ферментативни 
отклонения. 

 
Освен това щамът ИОС ПРЕСТИЖ  е адаптиран за 
«обработка на отделени утайки» при червена винификация. 

 Енологични характеристики : 
 

• Рандеман – 16 гр захар за един об% алкохол. 

• Слабо производство на летливи киселини 

• Устойчивост на висок алкохолен градус> 17 

об%  

• Активен фактор килър К2 (по-лесно 

имплатиране на щама)  

• Производство на глицерин: 6 гр/л  

• Производство на  SO 2 - нула  

• Слабо образуване на пяна 

• Осигурява бързо начало на равномерна и 

пълна ферментация  

• Пълно изчерпване на захарите 

• Изразява типичните аромати характерни за 

сорта и тероара 
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