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TÖLGYFA ALTERNATÍVÁK 

INCANTO NC WHITE 
A tölgy alternatívák oldható alternatívája  

 

 

Összetétel 
Inaktivált élesztő, tölgyfa tannin és egzotikus fából kivont kondenzált és gallusz sav tannin. 

 

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 

Az Incanto NC White tanninok és inaktivált élesztő keveréke, a pörköletlen francia tölgyfa chipsek 

hatásának imitálására.  
 

Az Incanto NC White ellág, kondenzált és gallusz sav tanninokat tartalmaz, amelyek szinergiában 

dolgozva; 
▪ növelik a bor antioxidáns kapacitását, így megőrizve a friss gyümölcs intenzívebb és tisztább aromáit 

és a frissebb,  vonzóbb színeket; 
▪ kedvezően hatnak a színstabilizálásra; 

▪ segítik a fehérjestabilizálódást, megőrizve a bor szerkezetét; 
▪ enyhítik a vegetális és reduktív jegyeket. 

Inaktivált élesztő,amely: 

▪ megakadályozza a reduktív aromák megjelenését; 
▪ olyan mannoproteinek szabadulnak fel, amelyek javítják a fizikai-kémiai stabilitást és az antioxidáns 

védelmet; 
▪ olyan vegyületeket biztosít, amelyek növelik a testességet és a lágy ízérzetet, és enyhítik a keserűség 

érzékelését. 

A szinte teljesen oldódó Incanto NC White nem károsítja a szivattyúk és a betakarító berendezések 

mechanikus alkatrészeit. Ezért bármikor alkalmazható az előerjesztési fázisban. 
 

 

Alkalmazások 

Fehér, vörös és rozé borok készítése, a pörköletlen francia tölgyfa chips oldható alternatívájaként. 

 

Adagolás 

Fehér és rozé must: 5 - 30 g/hL (0,4-2,5 lb/1000 gal) 

Vörös must: 10 - 50 g/hL (0,8-4,2 lb/1000 gal) 

 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

Diszpergáljuk 10 rész vízben folyamatosan kevergetve, hogy elkerüljék a csomók kialakulását. A 

szivattyúzás során egyenletesen adagolja. 
 

 

CSOMAGOLÁSI ÉS TÁROLÁSI FELTÉTELEK 

2,5 kg, 10 kg 

 

Lezárt csomagolás: hűvös, száraz, jól szellőző helyen tároljuk. 

Nyitott csomag: gondosan zárjuk vissza és tároljuk a fentieknek megfelelően. 

 

TANÚSÍTVÁNY 

A termék előállítása során felhasznált anyagok megfelelnek az alábbiaknak: 

Codex Œnologique Nemzetközi. 
 

Borászatra jóváhagyott termék az: 

Reg. (EU) 2019/934  
 

A TTB által borkészítésre jóváhagyott termék. 

Az Enartis ajánlott adagjaiban kell használni. 
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