
 

 

PREMIUM FRUCTO 
Saccharomyces bayanus 

Gyártó: VASON GROUP S.r.l. Localita Nassar, 37 I - 37020 Pedemonte Verona 
Forgalmazó: Cellarius Kereskedőház Kft. Szigetvár H-7900 Dencsházai út 12. 

Összetétel: 
A PREMIUM FRUCTO borászati alkalmazásra választott élesztő, mely magas százalékban 
tartalmaz aktív sejteket (minimum 20 milliárd / gramm). Az élesztő törzs, melyből 
származik a Saccharomyces Bayanus a 1970-es régi Ladder besorolás alapján. 

Tulajdonságai: 
A PREMIUM FRUCTO a Saccharomyces Bayanus törzsből származik, rendkívül ellenálló 
alkohollal, kén-dioxiddal, különböző pH értékekkel és változó hőmérséklettel szemben. 
Különleges tulajdonsága, hogy minden más borászatban ismert élesztő fajtánál jobban 
köti le a fruktózt. 
Közismert, hogy részleges erjedés során a fruktóz bőséges üledékként jelentkezik, és 
élesztővel nehéz lekötni. 
Ezen oknál fogva a termék formuláját az Enologica VASON hosszasan tanulmányozta az 
ENSAM és a Montpellier közreműködésével. 

Alkalmazása: 
Előnyös tulajdonságainál fogva a PREMIUM FRUCTO kifejezetten ajánlott új borok 
részleges vagy nehézséggel járó erjesztéséhez. Magas alkoholtartalmú borok esetében 
megakadályozhatja a részleges erjedést. 
Amennyiben a PREMIUM FRUCTO-t második élesztőként alkalmazzuk sorozat- 
erjesztéshez, még rossz körülménye között is kiváló minőséget eredményez. 

Használata: 
A szükséges mennyiségű élesztőt oldjuk föl 10 –szeres mennyiségű, 1-2%-os 
cukortartalmú langyos vízben (40 C). 30 perc elteltével kevergetés mellett fokozatosan 
adjuk a szűrt és kénezett musthoz (ezzel lehetőleg ne okozzunk nagy hőmérséklet 
csökkenést). 
Az élesztő szaporodásának érdekében az oldat nem tartalmazhat kb. 2 %-nál több 
cukrot, és gondosan kell levegőztetni. Ebben a szakaszban erjesztés aktiváló termékek 
használata javasolt – V ACTIV PREMIUM. 
A rehidratált élesztő így már aktív erjesztő fázisba lépett, és visszakeverhetjük a borhoz, 
hogy az erjesztés megkezdődjön. Ennek legjobb módja, ha a reaktivált élesztőt az 
erjesztő tank aljára tesszük, és a bort fokozatosan adagoljuk hozzá. 
Az újra-erjesztés, vagy részleges erjesztés során való alkalmazásról kérjük, kérdezze 
Ügyfélszolgálatunkat. 

Adagolás: 
50-100 g/hl részleges erjesztés esetén; 20-30 g/hl passitoból készült borok, vagy magas 
alkoholtartalmú borok esetén (sorozat-erjesztéshez). 

Csomagolás:  
0,5 kg-os polilaminált zacskókban zip rendszerrel ellátva.  

Tárolás: 
A terméket száraz, hűvös helyen tároljuk. Ilyen feltételek mellett a címkén jelzett 
szavatossági idő lejártáig eltartható. A felbontott csomagokat gondosan zárjuk le, és 
minél előbb használjuk fel.  

Veszélyességi besorolása: Nem minősül veszélyes terméknek 
 


