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ENARTIS PRO ROUND 
Fermentační přísada pro zlepšení charakteru vína 

Složení:

Buněčné stěny kvasinek se zvýšeným obsahem  manoproteinu, elagitaninu a  proanthokyanidin taninu.

Vlastnosti: 

Vzhled: hnědý prášek. ENARTIS PRO ROUND je fermentační přísada složená z buněčných stěn kvasinek se zvýšeným 
obsahem  mannoproteinu v kombinaci s množstvím proanthokyanidin taninu a elagitaninu extrahovaného z kaštanu. 
Složení: bylo navrženo speciálně k ochraně barvy a podpoře kondenzace anthokianinu/taninu během macerace červe-
ných hroznů. 

Barva: ochrana barevných substancí proti oxidaci a oxidačním enzymům díky činnosti elegického taninu, stabilizace 
barevných substancí díky proanthocyanidin taninu a mannoproteinům, které jsou schopny tvořit stálé barevné komplexy

Aroma : výrazné ovocné tóny díky reakci aromatických látek ve víně s mannoproteiny a proanthocyanidin taniny v pří-
pravku, zvýšená čistota aroma, neboť dochází k adsorpci pachů na buněčné stěny.

Chuť : zvýšená jemnost a plnost, snížená svíravost, zvýšená chuťová rovnováha.

Účinky: zvýšená vinanová a proteinová stabilita díky přítomnosti mannoproteinů, stabilizace barvy před MLF, řízená a 
dokončená fermentace díky obsahu růstových faktorů (steroly, nenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem, kyselina 
olejová a  kyselina palitoolejová) jež  jsou v množství které podporují schopnosti kvasinek.

Účinky: na výrobu mladých červených a růžových vín, která jsou ovocná, vyvážená a připravená k pití na konci kvašení, 
chrání a stabilizuje barvu červeného a růžového vína, zvýšení struktury červeného a růžového vína.

Dávkování:

• růžová vína: 15-25 g/hl, červená vína: 25-50 g/hl

Návod k použití:

ENARTIS PRO ROUND přidáváme do rmutu ve fázi plnění vinivikátorů. Nejlepší výsledek dosáhneme, jakmile po dru-
hém až třetím dnu macerace provedeme provzdušnění a přidáme výživu pro kvasinky Nutriferm Advance. Před použitím 
by ENARTIS PRO ROUND měl být rozmíchán v 10ti násobku vody nebo moštu. Nepoužívat  vodu se zvýšeným obsahem 
kovů nebo železných částic, které můžou zapříčinit nežádoucí reakci  s taniny.

Skladování:

Uzavřené balení v suchém, dobře větratelném prostředí. Otevřené balení pevně uzavřeme a skladujeme v suchém a dobře 
větratelném prostředí. Po otevření, rychle spotřebujte. 

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


