
Preparat destinat cleirii musturilor (albe, roze şi roşii) pentru limpezirea, stabilizarea şi ameliorarea 
proprietăţilor organoleptice. În mod special eficace asupra compuşilor responsabili de oxidare,

GreenFine® Must este o alternativă utilă la cazeină şi la PVPP.

intérêt œnoloGique

Lamothe-Abiet a definit un caiet de sarcini strict pentru selecţionarea proteinei sale din mazăre:

uşurinţa în utilizare → foarte bună dizolvare şi utilizare posibilă în flotaţie,       
performanţe → impact în limpezire, viteza de sedimentare şi tasare a burbelor,
impact contra oxidării → diminuarea compuşilor fenolici şi a culorii galbene a musturilor, 
impact organoleptic → diminuarea caracterului vegetal, a amărăciunii şi a anumitor defecte de tip «ciupercă».

REZULATELE ÎNCERCĂRILOR

FIGURA 1 / CINETICA LIMPEZIRII: COMPARAŢIE A 3 PROTEINE DIN MAZĂRE
 DOZA 20 g/hL

PENTRU UZ OENOLOGICPreparat pudră de proteine 
vegetale extrase din mazăre 

– 100% vegetal
 Fără alergeni

GreenFine® Must

După doi ani de la lansare, performanţele GreenFine® Must l-au 
impus ca o alternativă la cazeină şi la PVPP, pentru tratarea 
musturilor alterate ale anului 2013.

GREENFINE® MUST: CINETICA LIMPEZIRII

GreenFine® Must a fost selecţionat pentru performanţele sale: capacitatea bună de floculaţie şi viteza de sedimentare îi 

conferă un impact mai bun în limpezire.



UTILIZARE

Doza de utilizare:
Musturi albe şi roze: 20-100 g/hL, funcţie de starea sanitară.  

Flotaţia: 10-20 g/hL.

Prpararea şi depozitarea:
Urmaţi indicaţiile din fişa tehnică sau cele înscrise pe ambalaj.

AMBALARE

Pachet de 1 kg sau sac de 10 kg.

LAMOTHE - ABIET
Avenue Ferdinand de Lesseps

33610, CANeJAN / BoRdeAUX, FRANCe
Tél : +33 (0)5 57 77 92 92 

www.lamothe-abiet.com
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FIGURA 2: ÎNCERCĂRI PE MUST DE PRESĂ
SAUVIGNON 2012

GREENFINE® MUST: IMPACT PREVENTIV ŞI CURATIV CONTRA OXIDĂRII

curativ asupra oxidării prezente 
→ chinone responsabile ale culorii 
galbene (A420),

preventiv pe moleculele «suport al oxidării» 
→ acizi fenolici (A320).

GreenFine® Must este dublu eficace pentru lupta contra oxidării, prin acţiunile sale:
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in România prin GAMA SERV srl, 0214505280; 0720113311; 0723621099 
e-mail: office@gama-serv.ro; www.gama-serv.ro 




