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ENARTIS TAN CITRUS
Enologický tanin

Směs enologických taninů určených k ochraně proti oxidaci vína a ke zvýšení ovocného aroma bílých a růžových vín.

Složení:

Směs kondenzovaných a galických taninů extrahovaných z akátového a citronového dřeva.

Vlastnosti: krémově-béžové granule. 

ENARTIS TAN CITRUS je tanin, který je získaný exkluzivním extrakčním procesem a následným sušením při nízké 
teplotě. Celý tento proces zajišťuje jemné uvolňování glykosylovaných forem aromatických sloučenin ze dřeva jako jsou 
nor-isoprenoidy (β-damascenon, vitispirany, atd.) a terpeny (linalol, citronelol, atd.), které jsou odpovědné za ovocné a 
květinové aroma. Pokud je tento tanin aplikován během fermentace bílých a růžových moštů, v kombinaci s kvasinkami 
se specifickou β-glykosidázovou aktivitou (Enartis Ferm Top Essence, Enartis Ferm Aroma White, Enartis Ferm Vintage 
White, Enartis Ferm ES 181), aromatické prekurzory obsažené v ENARTIS TAN CITRUS jsou přeměněny na volné aro-
matické formy. Víno poté získá intenzivní aroma čerstvých hroznů, grepu, citrónu, jablka a bílých květin, které se spojuje 
s primárním odrůdovým aroma. ENARTIS TAN CITRUS také chrání mošt a víno proti oxidaci. Přídavek kondenzovaných 
taninů přispívá ke zlepšení struktury vína a k lepší stabilitě barvy.

Aplikace:

Bílá vína, růžová vína u nichž je potřeba posílit aroma čerstvého ovoce a zlepšit strukturu. 

Dávkování:

• Bílý a růžový mošt: 2 – 15 g/hl

Aplikace taninu na začátku primární fermentace. Pokud nejsou hrozny zdravotně v pořádku, je doporučováno během 
inokulace přidat tanin se silnou antioxidační aktivitou, jako je ENARTIS TAN BLANC a v 1/3 fermentace přidat v jedné 
dávce ENARTIS TAN CITRUS.

Instrukce pro použití:

Za neustálého míchání rozpusťte ENARTIS TAN CITRUS v 10 dílech vody nebo vína. Přidejte roztok do celého objemu 
vína, pomalu a za neustálého míchání. Pokud je to možné použijte Venturiho trubici nebo čerpadlo.

Uskladnění:

Uzavřené balení skladovat na chladném, suchém, dobře větratelném místě. Otevřené balení pečlivě znovu uzavřete a 
skladujte jak je uvedeno výše.

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


