
Protokół winifikacji Rose od LAFFORT®

Przybycie winogron

Tłoczenie

Sedymentacja / Settling

• Oddziel samociek od winogron tłoczonych i oddzielne przeprowadź sedymentację/winifikację lub 
zmieszaj z frakcjami z ostatniego tłoczenia.

• Używaj gazu obojętnego lub suchego lodu podczas całego procesu odbioru winogron
(odszypułkowanie, pompowanie, prasowanie i w zbiorniku). Podczas napełniania prasy stosuj gaz 
CO 2 lub suchy lód, zwykle od 1,5 do 2,5 kg na tonę winogron (2 kg suchego lodu = 1m3 

uwolnionego CO2 ). Można również użyć azotu.

• Dodaj enzym do wyciskania LAFAZYM® XL PRESS  (3 mL/100kg), w celu szybszego i większego 
uzysku soku w swobodnym przepływie przy niższych ciśnieniach i krótszej maceracji.

• Podziel dodawanie SO 2, jeśli to możliwe, pomiędzy napełnianiem prasy a pompowaniem soku do 
zbiornika. Dodaj łącznie 5 g/hL

• Zwiększ poziom docisku za pomocą cyklu szampańskiego, z maksymalnie 3 obrotami dla całego 
cyklu prasowania.

• Zobojętnij zbiorniki na samociek i sok z prasy.

• Winogrona muszą być zdrowe i czyste, z potencjalną zawartością alkoholu między 12,5 a 13,5% v / v.
• Maksymalna temperatura winogron 12-14 ° C, w razie potrzeby użyj chłodzenia, aby spowolnić

niekontrolowane reakcje enzymatyczne.

• Pojemniki posyp SUPRAROM® 10 - 25 g/hL  w celu uniknięcia niekontrolowanych ekstrakcji skórek
i utleniania soku; zalecane jest stosowanie pojemników z podwójnym dnem (z kratkami spustowymi).

• BIOProtekcja: ZYMAFLORE® KHIOMP (3 g/hL).

• Możliwy dodatek enzymu z LAFAZYM® CL (1 g/hL) lub LAFAZYM® 600 XLICE (2 mL/hL).
• Użyj gazu obojętnego w docelowym zbiorniku podczas napełniania soku do tego zbiornika. 

Filtruj, gdy zmętnienie soku wynosi od 100 do 150 NTU.
• Przefiltruj osad i dodaj przefiltrowany osad z powrotem do soku.

Słownik:

Settling to w procesie produkcji win białych, proces po wyciśnięciu winogron, ale zanim moszcz 
zacznie fermentować, musimy oddzielić klarowny, przezroczysty moszcz od zawieszonych w nim 
stałych cząstek. Proces ten nazywany jest sedymentacją/osiadaniem (często nazywany francuskim 
terminem débourbage). Moszcz jest chłodzony, aby fermentacja nie rozpoczęła się spontanicznie, 
zanim winiarz tego zechce. Moszcz pozostawia się w zbiorniku do 48 godzin, aby umożliwić 
wytrącenie cząstek stałych z moszczu. Klarowny moszcz odciąga się, pozostawiając ciała stałe 
u podstawy zbiornika.



Fermentacja

Zakończenie etapów fermentacji i dojrzewanie

C a r r é m e n t  R o s é

Protokół winifikacji Rose od LAFFORT®

•  Do przygotowania drożdży użyj:  SUPERSTART® BLANC & ROSÉ (20 g/hL)  +  ZYMAFLORE® X5, 
ZYMAFLORE® X16, or XORIGIN (20 g/hL). Dodaj przygotowanie drożdży do zbiornika przy różnicy 
temperatur poniżej 10° C.

• Ustaw temperaturę fermentacji w zakresie od 14 do 17 ° C.
•  W razie potrzeby dodaj przyswajalny azot, podziel go na dwie porcje (patrz narzędzie do 

podejmowania decyzji żywieniowych na www.laffort.com).
• Dostosuj kwasowość moszczu zalecana 1/3 kwasu jabłkowego i 2/3 kwasu winowego, w zależności od 

potrzeb.
• Ochrona aromatu- 30 g / hl (300 ppm) FRESHAROM® po jednej trzeciej fermentacji (inaktywowany 

preparat drożdżowy bogaty w glutation i metabolity ochronne). Zwiększ potencjał tiolowy stosując 
LAFAZYM® THIOLS[+] (6 g/hL)

• Wyklaruj sok jak z gęstości D-30.
o Samociek i frakcje z pierwszego tłoczenia: POLYMUST® BLANC (50 - 80 g/hL), 

aby zapobiec tworzeniu się chinonów, które zatrzymują aromaty lub VEGEMUST® 
(50 g/hL - dla win organicznych i wegańskich). 

o Sok tłoczony: POLYMUST® ROSÉ (40- 80 g/hL), aby zapobiec tworzeniu się chinonów, które 
wychwytują związki aromatyczne i usuwają niestabilne związki fenolowe lub VEGEMUST® (30 - 50 
g/hL) (dla win organicznych i wegańskich).

•  Następnego dnia, dodaj MICROCOL® ALPHA (30 - 40 g/hL) 12 - 24 godzin po przygotowaniu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji klarowania, obniżania zawartości fenoli lub zarządzania utlenianiem w fermentacji 
różowej, zapoznaj się z kartą gamy Rosé lub skontaktuj się z przedstawicielem LAFFORT® w Polsce (Winnica&Wino)

•  Dodaj SO2 w ilości 5 g / hL sześć dni po zakończeniu fermentacji alkoholowej (aby uniknąć resztkowej 
aktywności sulfito-reduktazy).

•  Po zmieszaniu i przefiltrowaniu sprawdź stabilność białkową. W przypadku stabilizacji kamienia 
winnego- użyj preparat CELSTAB® , zaleca się wykonanie testu na zimno
(próbka 6 dni w -4 ° C ) w celu sprawdzenia stabilności kamienia winnego biorąc pod uwagę 
potencjalne interakcje między CMC a substancją barwiącą. Zależnie od wyników: użyj
10 cL / hL  CELSTAB® . Odczekać 48 godzin przed filtracją i butelkowaniem.

Należy zapoznać się z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest produkowany. Stabilizacja winowa 
może być również przeprowadzona przy użyciu POLYTARTRYL® i MANNOSTAB® LIQUIDE 200.

Ten protokół jest standardowym zaleceniem, konieczne jest dostosowanie go do odmiany 
winogron, wyposażenia piwnicy, celów wina, itp. 
Należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi produktów i zalecanych 
dawek. Zachęcamy do skontaktowania się z przedstawicielem LAFFORT® w Polsce 
(Winnica&Wino) w celu omówienia tej kwestii. Jeśli konieczne jest zredukowanie koloru, 
należy zastosować CHARBON ACTIF LIQUIDE HP Liquide, najlepiej na moszcz.
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ul. Płk. Dąbka 8
30-732 Kraków
tel.: +48 579254626
e-mail: winnicaiwino@gmail.com




