EASYTECH STRATÉGIA:
KÖZVETLEN BEOLTÁSRA
ALKALMAS TÁPANYAGOK
ÉS ÉLESZTŐK
Az Easytech az Enartis minősített élesztő- és tápanyag-termékcsaládja, mely
a szokványos rehidratálási és akklimatizálási lépések helyett közvetlenül a
szőlőléhez és musthoz adható. Az innovatív termékvonal által egyszerűbbé
válik a beoltási folyamat, a borászatok időt és pénzt takarítanak meg.

Az Easytech termékkínálata, különösen a
közvetlen beoltású élesztő, fokozottan szigorú
minőségellenőrzési eljáráson megy keresztül,
ezáltal az Enartis tanúsítja a termék rehidratálás
nélküli használatra való alkalmasságát. Az
Easytech termékcsalád könnyen azonosítható
az alábbi logó segítségével:

ÉLESZTŐ
Az Easytech portfóliójában található élesztőtörzseket egyedi
tulajdonságaik, valamint gyártási eljárásuk alapján választottuk ki,
mely alkalmassá teszi őket a rehidratáció nélküli közvetlen beoltásra,
biztosítva ezáltal az optimális erjesztési teljesítményt. (1. ábra))
Az EnartisFerm Aroma White kimondottan megbízható és
erős élesztő fehér és rozé borok készítéséhez. Észterképző
és tiolfelszabadító képességének köszönhetően kifejezetten
sokoldalú törzs, segítségével számos különböző fajtából kiváló
borok készíthetők.

BORÁSZOK
VISSZAJELZÉSE AZ
ENARTISFERM WS-RŐL
„Szeretem a gyümölcsös és tiszta aromákat,
amiket az EnartisFerm WS kölcsönöz a
bornak.”
Heather Perkin, az oregoni Elk Cove Borászat
borásza
„Az EnartisFerm WS-t használtam 2017ben az intenzív szín, gazdag ízvilág és
kiegyensúlyozott tanninstruktúra érdekében
a 2017-es Zinfandelhez, valamint a Cabernet
Sauvignon 25%-ához, és nagyon elégedett
voltam az eredménnyel.”
Scott Shull, a kaliforniai Raptor Ridge borásza
„A késői szüretelésű szőlőkhöz alkalmazom
a WS-t; akár 18%-os alkoholtartalomig gond
nélkül erjeszt.”
Ken Wright, az oregoni Ken Wright Cellars borásza
„A WS az összes erjesztésnél megbízhatóan
működik, még a legbonyolultabbak esetén
is. A minőség és hatékonyság kombinációját
nyújtja minden tekintetben.”
Matteo Corazzolla, az olaszországi L.M. di Maria
Lucia Melchiori & C. almabortermelője

Az EnartisFerm WS, a sonomai Williams Selyem Borászat
késői szüretelésű Zinfandel ültetvényéről 30 éve izolált törzs
arról ismert, hogy alacsony tápanyagtartalom mellett is képes
magas cukorfokal szüretelt szőlő teljes kierjesztésére. Kivételes
komplexitást és lágy tannin szerkezetet biztosít, miközben
tiszteletben tartja a fajta- és terroirjelleget, valamint kiemeli a
gyümölcsös, fűszeres ízjegyeket. (2. ábra)
Az EnartisFerm Vintage Red közép- és hosszú távú érlelésre
szánt vörösborok készítésére kiválasztott törzs. A magas
alkoholtűrő képességű megbízható élesztő fokozza a szőlő
gyümölcsös és fűszeres jegyeit, jelentős mennyiségű glicerint és
mannoproteint termel, valamint
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1. ábra: Az EnartisFerm Easytech élesztő használata
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A korábban említett, meglévő élesztőkön kívül, egy új
élesztőt, az EnartisFerm Q ET-t ajánljuk figyelmébe.
Ez a sokoldalú törzs tiszteletben tartja a fajtajelleget,
széles hőmérsékleti tartományban működik,
megbízható, jó erjesztőképességgel rendelkezik.
Kiválóan alkalmas a minőségi fehérbor erjesztésére,
vörös- és rozéborokhoz is.
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A Nutriferm Ultra egy új, könnyen hozzáférhető
aminosavakban, szterolokban, zsírsavakban,
vitaminokban és mikroelemekben gazdag tápanyag.
Kifejlesztésének célja a szabályos erjedés, valamint a
minőségi borok előállításának elősegítése tetszőleges
élesztőtörzs használatával, a borász által választott
különböző erjesztési körülmények között. Javítja a
sejtek túlélési arányát a beoltáskor, következésképpen
biztosítja a kiválasztott törzs dominanciáját.
A Nutriferm Ultra L egy szerves eredetű, folyékony
aktivátor az automatikus adagolórendszerekkel
való alkalmazás elősegítésére. Biztosítja az élesztő
fermentációs anyagcseréjéhez szükséges összes
tápanyagot, valamint elősegíti a szabályos és teljes
erjedést, amely hibátlan borok előállítását.

EnartisFerm WS
Easytech

2. ábra: Az EnartisFerm WS Easytech erjedési kinetikájának
összehasonlítása az EnartisFerm WS rehidratálás utáni beoltással

TÁPANYAGOK
Az Easytech stratégiához két granulátum és egy folyékony
tápanyag tartozik, melyek az élesztő beoltásakor
használandók. Az Easytech tápanyagok közvetlenül a
mustban oldódnak fel és nem csomósodnak, így használatuk
egyszerűbb és biztonságosabb a borászat munkatársai
számára.
A Nutriferm Arom Plus autolizált élesztő nagy
mennyiségű szabad aminosavat tartalmaz, ezáltal
észterek és egyéb aromakomponensek előállítására
képes. Jelentősen megnöveli a bor aromaintenzitását és
komplexitását.
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