UNICO 1
Enologický tanin
Složení:
Elagický dubový tanin z toustovaného dubu
Vlastnosti: světle hnědý prášek
UNICO 1 je elagický tanin, extrahovaný při nízkých teplotách z dubového dřeva s využitím nových výrobních technik.
Jedinečný nízký tlak a nízká teplota produkční metody předejde oxidaci žádoucích aromatických složek a eliminuje
negativní aromatické prekurzory.
Toastové charakteristiky UNICO 1: vanilka (vanilin), vanilka – karamel (ciclotene), vanilka-kakao(maltol), sladké ovoce
(HDFM) a ořechy (furfural). Maltol je molekula přítomná ve víně v malém množství a je vnímán jako ovocný džem podle
jeho koncentrace. Může se změnit na „hydroxymaltol“ vnímaný jako kakao.
Během zrání se aroma UNICO 1 kombinuje s vůní vína a tvoří komplexní a persistentní aroma. Potlačení reduktivního
aroma (phenols), kouřovo-spáleného (4 methyl Guaiacol) a aroma koňského potu a lékárničky (4-ethyl phenol) dělá z
UNICO 1 unikátní preparát. Přidáním UNICO 1 do vína se positivně zvýší přínos isoprenoidů a nor-isoprenoidů mající
za následek víno s intensivnějším odrůdovým charakterem.
Aplikace:
UNICO 1 může být použit jak u červených tak i bílých vín pro zvýšení sladkých a toastových charakteristik. Redukuje
také dojem hořkosti, trpkosti a suchosti.
Jestli že se přidal před lahvováním, UNICO 1 zlepší komplexnost vůně vína bez ovlivnění filtrovatelnosti. UNICO 1 prodlouží životnost sudů a významně přispěje k lepší ekonomice vín zrajících v sudech.
Dávkování:
•

bílá vína 1 - 10g/hl

•

červená vína 1 - 15g/hl

Návod k použití:
Rozpustit UNICO 1 v 10-ti dílech teplé vody nebo vína s následným mícháním. Při přidávání do elého objemu vína použijte Venturiho trubici nebo dávkovacího čerpadla.
Před aplikací se doporučuje provést laboratorní zkoušky, za účelem identifikace správné dávky taninu v závislosti na
typu vína a požadovaném výsledku.
UNICO 1 může být přidáno 1-2 týdny před lahvováním. Nicméně je doporučováno provést test k potvrzení filtrovatelnosti, bílkovinné a koloidní stability před finalizací.
Skladování:
Uzavřené balení udržujte na suchém a dobře větratelném místě. Otevřené balení pevně uzavřete a skladujte jak je uvedeno výše.
Produkt je v souladu s následujícími specifikacemi: Reg. (EC) N. 606/2009.
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