ÉRLELÉSHEZ & PALACKOZÁS ELŐTT

PRIVILÈGE BLEU

RIVILÈGE BLEU

T Ö LG Y FA -TA N N I N / PA L AC KO Z Á S E LŐ T T

= recommended,

ÖSSZETÉTEL
TULAJDONSÁGOK
DÓZISOK

1.0-20.0 g/hl

1.0-2.0 g/hl

PRE-BOTTLING

APPLICATIONS AND DOSAGE

1.0-2.0 g/hl

TULAJDONSÁGOK
A PRIVILÈGE BLEU palackozás-előtti fázisban használva,
növeli az illat intenzitását, a strukturát, a teltség-érzetet, kiegyensúlyozva a bort egy esetleges barrikolt érlelés után,
kiemelve a bor érlelés jegyeit és növelve annak komplexitását. PRIVILÈGE BLEU az érlelés során is alkalmazható, a
fa-tárolók élettartamának növeléséhez.

SENSORY CHARACTERISTICS
Coconut, chocolate, coffee, structure, fullness, aromatic intensity.

FINING

BORÁSZATI ALKALMAZÁSA
A vörös, fehér és rozé borok palackozás előtti fázisában
hasznos a struktúra, a teltség és az illat-intenzitás implementálásában, és jó antioxidáns hatással bír.

PRIVILÈGE BLEU is a mixture of tannins derived from various sub-species of oak.

MUST

Az IOC csoport PRIVILÈGE tannin termékcsaládja azon legjobb alapanyagok kiválogatásának eredménye, amelyek
megfelelőképpen vannak keverve és alkalmazva egy exkluzív extrahálási folyamatban, melyet alacsony nyomású és
–hőmérsékletű munkakörülmények jellemzik. Ezek a feltételek teszik lehetővé, hogy csak és kizárólag olyan tanninok
legyenek extrahálva, amelyek struktúra és lágyság érzetét
kölcsönöznek a bornak, kiemelve a bor komplexitását a
szőlőre jellemző fajta-jellegű jegyek kiemelése révén. (Bővebb információkért keressék fel a területileg megbízott
ügynököt vagy az IOC csoport enológus csapatát).

= highly recommended

INSTRUCTIONS FOR USE
At the pre-bottling stage, add PRIVILEGE BLEU
at least
48 hourskeveréke].
before the final microfiltration.
Tölgyfa tanninok keveréke [különböző botanikus eredetű
tölgyfák
Dissolve 1 part product in 10 parts water, must
or wine and add to the liquid during a pumpHalmazállapot: nagyon finom por
over, preferably using a Venturi tube.
Szín: vörösesbarna
Perform laboratory tests to determine the
technical and sensorial effects of PRIVILÈGE
Fehér, vörös és rozé borok, palackozás előtti fázisban:BLEU
1-5 g/hL
and to find the most suitable dosage.

ALKALMAZÁS

PACK
Diszpergálni 1:10 mennyiségű vízben vagy mustban, vagy borban
majdSIZES
hozzáadni a szellőztetés alatti
250g
pouch
masszához (lehetőség szerint Venturi-cső alkalmazásával).
A palackozás előtt az PRIVILÈGE BLEU-t legalább 48 órával a végső mikroszűrés előtt kell hozzáadni.
Javasolt labor-tesztek elvégzése, az PRIVILÈGE BLEU érzékszervi-műszaki hatásának megállapításához,
és az ideális dózis meghatározásához.

TÁROLÁS

Zárt csomagolás: száraz, hűvős és jól szellőzött helyen tárolandó.
Nyitott csomagolás: gondosan visszazárni a csomagot, majd fentiek szerint tárolni.

KISZERELÉS

0,250 Kg-os tasakok
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