
 

 
X-PRO® GRAPES 
Stabilizáló hatású inaktivált élesztő a fehér- és rozémustok redox egyensúlyának természetes védelmére  

ÖSSZETÉTEL 

Specifikus inaktivált élesztő (SIY), amely az innovatív X-PRO® eljárásnak köszönhető, és 
rendkívül magas azonnal rendelkezésre álló poliszacharid, mannoprotein és glutation, 
valamint speciális növényi eredetű aktív kitozán tartalom jellemzi. 

TULAJDONSÁGAI 

Az X-PRO® GRAPES tipikus aromával és granulátum formulával rendelkezik, amely magában 
foglal por szerű szemcseméretet és a nagyobb pehely szerű darabokat is. Vízben könnyen 
oldható, oldata azonban gyakran turbid.  
Az X-PRO® GRAPES létrejöttét a speciális X-PRO procedúrával kivont inaktívált élesztők és 
néhány speciális, gomba (Aspergillus niger) eredetű kitozán közötti szinergikus aktivitásról 
szóló tanulmánynak köszönheti. 
Különleges tulajdonságainak köszönhetően a könnyen oxidálható polifenolokkal szemben 
védelmet nyújt és finom szabályozó hatással bír, ezért hosszan tartó hatással van az 
alkalmazott borra. Bizonyos esetekben használatának köszönhetően egyes fémes kationok 
mennyisége csökken, de a legfontosabb hatása, hogy az X-PRO® GRAPES elősegíti a 
tisztulást a lebegő részecskék és a mikrobióta csökkentésével: ha ezt a hatást a megfelelő 
módon kezeljük, akkor pozitív módon befolyásolhatjuk a soron következő alkoholos erjedés 
lezajlását. Tény, hogy az X-PRO® GRAPES szinergikus védelmével készült tételek tisztább, 
kifejezettebb és kiegyensúlyozottabb karakterrel rendelkeznek, amelyet előnyben részesít a 
fogyasztó. Használatával az alkalmazott kénessav szintek csökkentése mellett természetes 
úton növelhetjük a bor élettartamát. A termék alkalmazás szintén érdekes lehet az 
ORGANIKUS és a vegán-barát protokollok esetében is. 

ALKALMAZÁSA 

Az X-PRO® GRAPES alkalmazása ajánlott a fehér- és a rozémustok esetében közvetlenül a 
présbe adagolva, vagy a préstálcába a musthoz keverve a hidegülepítés elősegítésére, és a 
must, valamint a már kierjedt bor redox stabilitásának javítására. A redox védő hatás kiterjed 
a hidegülepítésre vagy a flotációra is. Használatának előnye a gyorsabb tisztulás, célzott 
finomító hatás és polifenol védelem, valamint a fajtaaromák hosszútávú védelme. 
Az X-PRO® GRAPES kulcsszerepet játszik az ALACSONY KÉN tartalmú protokollokban, 
amelynek célja a hagyományos antioxidánsok (kén-dioxid, aszkorbinsav) használatának 
csökkentése. Ajánlott a TI PREMIUM SG, a PREMIUM STAB SG vagy a PREMIUM LIMOUSIN 
SG kapcsolt használata a bor stílusának függvényében. 
Az X-PRO® GRAPES használata során tartsuk be a vonatkozó előírásokat. 

HASZNÁLATA  

Keverjük el az X-PRO® GRAPES-t legalább 10x mennyiségű vízben, majd alapos keverés 
mellett adjuk a kezelni kívánt tételhez. Direkt a musthoz is keverhetjük! 

DÓZISOK 

5-30g/hL a préseléskor alkalmazva. Az X-PRO® GRAPES használata kifejezetten ajánlott az 
alacsony kénessav szinteket megcélzó termelők esetében. 

CSOMAGOLÁSA 

0,5 kg polilaminált tasakokban 

TÁROLÁSA 

Tartsuk hűvös száraz helyen a megbontott tasakot alaposan visszazárva. 

VESZÉLY JELZÉS 
A jelenleg érvényben lévő európai szabályozás alapján: „NEM VESZÉLYES”! 


