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The information contained in this document is that which we dispose of to the best of our knowledge at this time. Users are still obliged to take their
own precautions and carry out their own trials. All current regulations must be scrupulously observed.

IOC FRESH ROSE 4.7.
АКТИВНИ СУХИ ДРОЖДИ

Щам: Saccharomyces cerevisiae killer.
За производство на вина розе

Щам IOC FRESH ROSE се изполва при производството на вина розе. Той създава възможност
за развитие на цветисти аромати в млади вина, получени от сортове познати като „неутрални”.

Щам IOC FRESH ROSE разкрива свежите сортови характеристики на ароматните сортове
(Syrah, Cabernet Sauvignon…).

 Слабо образуване на летливи киселини
 Слабо образуване на SO2 и ацеталдехид
 Устойчивост на алкохол: > 16 % vol.
 Притежават Килър фактор (кратка лаг фаза)
 Добро приспособяване към ниски температури: до 12 °C.
 Слабо пенообразуване
 Осигурява добър старт и нормално и пълно протичане на ферментацията

 Живи клетки: > 10 млрд. UFC/g.
 Микробиологична чистота: под 10 диви дрожди на милион

 10 до 20 g/hL мъст

Смесете сухите дрожди с топла вода (35 - 40 °C) в тегловно съотношжение 1:10

Оставете в покой, без разбъркване, в продължение на 15 минути. В следващите 15 минути
разбърквайте от време на време. Прибавете дрождената суспензия към сулфитираната мъст и
хомогенизирайте с рециркулационна помпа.

Старайте се да не превишавате дадените времена преди използване на суспензията.

 500 g вакуумирани пакети, ламинирани с полиетилен и алуминий.

Да се съхранява в оригиналната запечатана опаковка при температура до 15 °C.
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