
 

 

 

 

 
 

 

 

Az Enartis bemutatja a Hideki®-t: Szuper Tannin a borok természetes védelme érdekében 

Az olasz multinacionális vállalat bemutatja az első olyan tannint, amely egyedülálló módon egyszerre 

rendelkezik antioxidáns, szabadgyökmegkötő, kelátképző és antimikrobiális tulajdonságokkal. 

 

S. Martino di Trecate (NO) - február 18, 2021. Az Esseco Csoport részeként működő, a borászati termékek 

világpiacán meghatározó szereplő Enartis egy új innovatív tanninal, a Hideki®-vel bővíti kínálatát. Az 

antioxidáns, szabadgyökmegkötő, fémeltávolító és mikrobiosztatikus hatású tannint a borászatban 

használt leghatékonyabb tanninok molekuláris frakcióinak kiválasztásával és tisztításával nyerik. 

Hideki®, ami japánul azt jelenti, "csodálatos lehetőség" egy több mint kétéves olasz Egyetemekkel 

közös, a természetes polifenolokra irányuló kutatásfejlesztés eredménye. A Hideki® jelentős előrelépést 

jelent a borok természetes védelme szempontjából, mivel hatékony fémeltávolító (kelátképző) és 

antioxidáns védelmet biztosít, a kén-dioxid alternatívájaként vagy hatásának erősítésére, az aroma és 

színanyagok frissességének megőrzéséhez. Ezenkívül a különböző összetételű és kémiai szerkezetű 

antimikrobiosztatikus tanninok kombinációja természetesen lassítja a káros mikroorganizmusok 

növekedését, amelyek megváltoztathatják a bor összetételét és érzékszervi minőségét. 

Összehasonlítva más, jelenleg kapható tanninokkal a Hideki® hatékonysága a válogatott és tisztított 

tanninok kombinált hatásában rejlik, mely fokozza az antioxidáns, szabadgyökmegkötő és 

antimikrobiális teljesítményt, amelyeknek meglehetősen szűkös a piaca a hagyományos termékek 

között. 

"Ez a nagyszerű lehetőség, lehetővé teszi a bortermelők számára, hogy a természetes technológiai 

megközelítést kombinálják a hibátlan végeredménnyel, amelyet a modern fogyasztók nagyra 

értékelnek, továbbá megerősíti az Enartis éllovas szerepét a borászati innovációban" – mondta Samuele 

Benelli, az Enartis nemzetközi kapcsolatokért felelős üzleti igazgatója. 

Az elmúlt években az új ismeretek és a technikai fejlődés lehetővé tette, a borban zajló komplex 

folyamatok részletes tanulmányozását. A gazdagabb tudás és az innovatív technikák a meglévő 

tanninok fejlesztését továbbá új tanninok felfedezését segítették elő. A voltammetriás technikának 

köszönhetően az Enartis új nyersanyagokat tudott szelektálni, és a borászati szempontból értékes 

polifenolok tulajdonságaira koncentrálva fokozta azok tisztítását. 

Ez a gazdag tudásanyag összpontosul az új Hideki® tanninban: mely nagyszerű és természetes módja az 

egészségesebb borok készítésének. A Hideki® egy szelektált tannin és két tisztított tannin kombinációja, 

amely növeli a mikrobiosztikus hatást a legkülönbözőbb pH-értékű borok esetében is; egy sokoldalú 

technikai tannin, amellyel oxidációra kevésbé hajlamos, friss, üde borok készíthetők, melyek 

ellenállóbbak a mikrobiológiai kórokozókkal szemben. 

"A termékkel kapcsolatos alkalmazott kutatás lehetővé tette az Enartis számára, hogy részletesen 

megismerje a tanninok természetes működését, és a Hideki® fejlesztésével technikai innovációval 

gazdagítsa a borászati ágazatot." – mondja Giovanni Calegari, az Enartis termékfejlesztésért felelős 

műszaki menedzsere. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Az Enartis egy elismert, negyedik generációs olaszországi családi vállalat, az Esseco csoport tagja. Az 

Esseco csoport már közel egy évszázada fejleszt és gyárt kiemelkedő minőségű, a szervetlen kémiában, 

illetve a borászatban alkalmazható termékeket. A mai napig több mint 300 speciális terméket, köztük 

élesztőt, tanninokat, enzimeket, fementációs tápanyagokat, baktériumokat, stabilizátorokat és 

derítőszereket vezettünk be a piacra. Az Enartis büszke arra, hogy 50 ország több mint 10.000 

gyártójával áll kapcsolatban. Több mint 200 alkalmazottunk páratlan innovációs hátteret biztosít a 

borászatoknak a boraik minőségének javításához és borászati eljárásaik fejlesztéséhez. Termékeink 

állandó minőségének érdekében az FSSC 20000 Nemzetközi Élelmiszerbiztonsági Szabvány 

akkreditációval rendelkezünk és a legszigorúbb borászati előírásoknak megfelelően járunk el, így 

világszerte biztosítjuk az innovációs hátteret és szakértelmet a borászatok számára, hatékonyságuk 

növelése és boraik minőségének javítása érdekénben. 
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