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INCANTO N. C. RED
Rozpustná alternativa dubu určená pro fermentaci červených vín 

Složení:

Směs taninů extrahovaných z toastovaného dubu a z buněčných stěn kvasinek s vysokým obsahem polysacharidů.

Vlastnosti:

INCANTO N.C. RED je směs taninů a polysacharidů vytvořených k napodobení efektu, který by víno získalo po fermen-
taci s alternativami středně-plus páleného francouzského dubu.

INCANTO N.C. RED obsahuje:

Lehce toastované dubové taniny bohaté na polysacharidy a aromatické sloučeniny odpovědné za sladké vanilkové tóny 

Silně toustované dubové taniny s vysokou koncentrací furfuralu a aromatických aldehydů

Kvasinkové manoproteiny, které zvyšují pocit plnosti a sladkosti v ústech

Pokud je tento přípravek aplikován během fermentace zvyšuje ve víně aroma páleného dubu (čokoláda, pražené lískové 
oříšky, mandle atd.) a ovocnost. Obsažené taniny a polysacharidy přispívají ke struktuře a dojmu sladkosti a zároveň 
snižují pocit hořkosti. Navíc přispívá ke stabilizaci barvy, chrání před vznikem reduktivního charakteru a maskuje vege-
tativní tóny ve víně. Díky jeho výborné rozpustnosti nepoškozuje mechanické součásti čerpadel a zařízení, a tak ho lze 
použít v jakékoliv fázi přípravy vína.

Aplikace:

INCANTO N.C. RED se používá během fermentace bílých a červených vín jako alternativa středně-plus pálených du-
bových chipsů a dubového prášku. Je vytvořen proto, aby: poskytoval komplexní a příjemné dubové aroma, zintenzivnil 
ovocné tóny, zvýšil pocit plnosti v ústech a strukturu vína, připravil víno na zrání, zvýšil dojem sladkosti, minimalizoval 
rostlinné tóny v případě nezralých hroznů, snižoval reduktivní charakter během fermentace.

Dávkování:

• Červené víno: 20-50 g/hl, maximální povolená dávka: 110 g/hl

Návod k použití:

Rozpustit jeden díl INCANTO N.C. RED v 10 dílech vody nebo moštu, dokonale promíchat, aby se nevytvořily hrudky. 
Vše přidat během přečerpávání do moštu na začátku nebo v polovině fermentace. Preparát neobsahuje pevné součásti, 
které by mohly poškodit zařízení pro výrobu vína. Lze ho aplikovat spolu s dalšími přípravky vhodnými pro fermentaci.

Skladování:

Uzavřené balení skladovat v suchém, chladném, dobře větratelném místě. Otevřené balení pečlivě znovu uzavřete a skla-
dujte, jak je uvedeno výše.

Produkt je v souladu s následujícími specifikacemi: Reg. (EC) N. 606/2009.


