
Avantaje
 • Ameliorarea culorii

Cu Vinozym Vintage FCE, facilitaţi extracţia culorii şi

amelioraţi stabilitatea sa cu până la 20%. Mai mult,

activitatea acestei enzime, unice în felul ei, protejează

culoarea vinului chiar şi după fermentare şi maturare.

 • Îmbunătăţirea profilului aromatic global

Obţinerea de vinuri care au un plus de corp şi de senzaţii în 

gură datorită Vinozym Vintage FCE, care măreşte extracţia 

taninurilor bune cu 15% fără creşterea astringenţei. Acest 

unic preparat enzimatic extrage taninurile dulci din pieliţă şi 

polizaharidele din pulpă, ceea ce îmbunătăţeşte profilul 

global al vinului.

Vinozym® Vintage FCE
– îmbunătăţiţi culoarea şi aroma

vinurilor roşii de calitate

Cu Vinozym Vintage FCE măriţi stabilitatea 
culorii, extracţia aromatică şi randamentul 
cramei voastre. Acest preparat enzimatic, 
unic şi economic, vă permite obţinerea a tot 
ce e mai bun din strugurii voştri negri şi de a 
produce vinuri de calitate cu corpolenţă şi 
rotunjime în gură.

 • Un randament mai bun

Măriţi producţia de vin ravac cu 5-10% datorită Vinozym 

Vintage FCE şi micşoraţi cu până la 30% a duratei de 

macerare. Aceasta reduce necesarul de efort mecanic (de 

exemplu pompajul) prin limitarea macerării prefermentative 

la rece.

 • Arome mai fructate

Această soluţie enzimatică unică stimulează eliberarea

de precursori de aromă din pieliţă ceea ce permite

producerea de vinuri roşii cu aromă mai fructată.
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– Amelioraţi culoarea şi aroma vinurilor roşii de calitate.

Parametrii tehnici

Se va utiliza Vinozym Vintage FCE după dezciorchinare, în 

timpul umplerii cuvei. Prezenţa SO2 nu afectează 

activitatea enzimei. Vinozym Vintage FCE vă permite 

reducerea duratei perioadei de macerare cu 30-100% şi 

chiar se poate evita procesul de macerare prefermentativă 

la rece. Aceasta vă garantează o producţie de vinuri roşii 

fructate cu doar o singură zi de macerare prefermentativă 

la rece în loc de două zile fără enzime.

Vinozym Vintage FCE

Evoluţia în timp a indicelui de polifenoli totali .

Efectul Vinozym Vintage FCE asupra eliberării de culoare 

pentru diferite varietăţi.
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Fără enzimeVinozym® Vintage FCE: 3.5g/100kg + Vinoflow FCE: 5g/hl

După 6 luniDupă 4 luniSfârşit de fermentaţie
malolactică
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Vinozym Vintage FCE are un efect pozitiv asupra extracţiei de culoare şi de 
polifenoli. Efectul variază funcţie de an şi de varietatea strugurilor. Vinul tratat cu 
enzime este mult mai stabil în timp.

Vinozym Vintage FCE creşte semnificativ eliberarea de culoare pentru diverse 
vinuri roşii.

Doza

3-4g/100kg pentru strugurii cu boabe mari. Acest dozaj trebuie 

majorat la 4-5g/100kg pentru struguri cu boabe mici, în anii 

secetoşi sau în caz de maturare scăzută.

Timpul de contact

Enzima este activă din momentul adăugării în struguri.
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Vinozym Vintage® FCEFără enzime

TempranilloGrenachePinot NoirCabernet SauvignonMerlot 
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Vin / struguri

Novozymes este numărul unu mondial în 

bioinovaţie. Împreună cu clienţii noştri care 

activează într-o largă paletă de industrii, noi 

creăm soluţii bio pentru industria viitorului, 

sprijinim dezvoltarea clienţilor noştri şi ajutăm  

utilizarea mai raţională a resurselor planetei.

Este posibil ca legislaţia, dispoziţiile şi/sau dreptul de folosire să îngrădească într-o formă sau alta clienţii de a importa, de a utiliza, de a trata şi/sau de a revinde produsele descrise în acest document. În lipsa unui acord scris 

între client şi Novozymes, prezentul document nu are niciun caracter legal, nu constituie nicio garanţie, de orice natură, şi pot fi modificate fără avertisment prealabil.

Pentru mai multe informaţii sau pentru a cunoaşte diferitele noastre birouri, consultaţi site-ul www.novozymes.com 
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