A megfelelő tölgyfa

ALTERNATÍVA KIVÁLASZTÁSA
Hozza létre a
borstílusának megfelelő
egyedi márkát
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A tölgyfa alternatívák megfelelő használata javítja a borok aromatikáját és ízét, az újés a nemzetközi fogyasztói ízlésnek megfelelően, ugyanakkor csökkenti az ezzel járó
költségeket és lerövidíti a kezelés időtartamát a hordós érleléssel összehasonlítva. Az
Enartis Incanto tölgyfa alternatívák (faforgács, minidongák és oldható alternatívák)
segítségével a borászok fenntarthatják ellenőrzésüket a tölgyfamenedzsmentjük felett,
hogy az minden borászati igénynek és fogyasztói elvárásnak megfeleljen.

TÖLGYFA HORDÓK

A tölgyfahordókat évszázadok óta használják, és a borászok manapság is ezeket
tartják a legjobbnak a kiváló minőségű borok optimális érleléséhez. A tölgyfahordók
azonban számos esetben nagy kihívást is jelentenek, ezért alternatív módszereket
és eszközöket fejlesztettek ki, melyek jobb ellenőrizhetőséget és rugalmasságot
biztosítanak a borászoknak fahordós érleléshez.

A TÖLGYFA KOMPONENSEK HATÁSA

A fa komponensek növelik a borok szerkezetét és az édeskés ízérzet,
befolyásolják az aromaprofilt, és segíthetnek a színstabilizálásban. A
polifenolok és a poliszacharidok növelik a szerkezetet és javítják a kerek,
bársonyos ízérzetet, míg az aromás vegyületek közül a tölgyfa a vanília, pirítós,
fűszeres, kávé, csokoládé, kókuszdió és bourbon ízjegyekkel gazdagítja a
borokat. Az aromák bizonyos mértékben a tölgy fajtájától, de elsősorban a
pörkölési folyamattól függnek.
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MILYEN HATÁSA VAN A PÖRKÖLÉSNEK?

A tölgy pörkölése a hordó feldolgozása során módosítja a fa szerkezetét és annak
a kémiai tulajdonságait. A magas hőmérséklet és a hosszú pörkölés:

• Csökkenti a tölgy laktontartalmát, amely hozzájárul a „friss tölgyfa” és a kókusz
aromák kifejeződéséhez.

POLISZACHARIDOK
TANNINOK

• Fokozza a vanília, a „karamellaszerű” és a „pörkölt kávé” aromákat, amelyek
a vanillinnel, furfurollal, 4-metilfurfurollal és maltollal kapcsolatosak. Magas
pörkölési szintnél (M+) ezek a vegyületek csökkennek, és helyüket a „fűszeres”
(eugenol, izoeugenol, 4-metil-gvajakol) és a „füstös” karakterek (4-metilgvajakol, gvajakol, 2-metil-fenol) váltják fel.

• Csökkenti az ellág tanninok számát.
• Csökkenti a poliszacharid tartalmat.

HORDÓ ALTERNATÍVÁK

PALACKOZÁS ELŐTT
POLISZACHARIDOK
TANNINOK

A hordó alternatívák használatának leggyakoribb oka a költségcsökkentés, mivel
azok jelentősen csökkentik a kezelés időtartamát, a tölgyfával és munkaerővel
kapcsolatos beruházásokat. A tárolóhely jelentősen csökken, ha tartályokat és
tölgyfa alternatívákat használnak a hordós érlelés szimulálására hordók helyett.
A minőség konzisztens és könnyebben ellenőrizhető, miközben a mikrobiológiai
szennyeződés kockázata csökken. Lehetőség van nagyobb mennyiségek
kezelésére is a tartályban, minimalizálva ezzel a borok mozgatását és kezelését.
A célzott borprofil, az érlelésre rendelkezésre álló idő és a költségvetés
meghatározása segít a megfelelő tölgyfa alternatíva kiválasztásában.
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Az Incanto NC termékek teljesen oldható
készítmények, amelyek főleg pirított tölgyből
kivont tanninokat és élesztőből származó
poliszacharidokat tartalmaznak. Szimulálják a
tölgyfapor erjedés közbeni hatását, miközben
olyan előnyöket kínálnak, mint a szilárd anyagok
hiánya, amelyek károsíthatják a borászati
berendezések mechanikai részeit. Az átlagos
tölgyfapornál tízszer kisebb adag elegendő, nincs
a szárazanyagok abszorpciója miatti színvesztés
és kisebb a keletkező hulladékmennyiség.

ENARTISTAN TÖLGYFA
TANNINOK

Az EnartisTan termékcsalád többféle tölgyfából kivont tannint tartalmaz melyek a borok
érlelésétől egészen a palackozás kezdetéig
használhatók finomító kezelésekre. Ugyanabból az alapanyagból állítják elő őket, mint amit
a tölgyfahordókhoz is használnak. Megfelelő
válogatás és pörkölés után a tanninokat extraháljuk, bepároljuk és porlasztva szárítjuk
a tölgyfa komponensek, aromák megőrzése
érdekében. Élesztő poliszacharidokkal együttes használata teszi teljessé a tanninok “tölgyfahordós érlelést” imitáló hatását.
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A válogatott francia és amerikai tölgyfából
készülő Incanto chipseket egyedi módon
pörkölik. A fokozatos hevítési folyamat
eredményeként mély, homogén pörkölésűek.
A faforgácsok 2-4 mm-esek, és a legjobb
eredményt négy-hat hetes kezelés után adják.
A különféle pörkölésű Incanto chipsek a
rájuk jellemző aromajegyek megnevezésével
feltüntetve kerülnek forgalomba.

INCANTO MINIDONGÁK

Az Incanto Minidongák az Incanto Chipsek esetében alkalmazott eljárással készülnek. A hordós érlelés hatásait szimulálják, és ugyanolyan
aromakomplexitást, hosszú palack élettartamot és lágy szerkezetet eredményeznek. Kb. 25 cm hosszúak, 2,5-5 cm szélesek és 0,9 cm
vastagok. A javasolt kontaktidő négy-hat hónap. Az adagok 1-5 g / hektoliter között változhatnak.

A tesztelés a legjobb módja a megfelelő tölgyfa
alternatíva kiválasztására. Így a borászok a tölgyfa
alternatívákkal kapcsolatos döntésüket pontos
adatokra és kóstolásra alapozhatják.
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