
Structura şi stabilitatea la vinuri roşii

CARACTERISTICI

Mannocrom este un preparat pe bază de drojdii inactive  şi 
tanin proantocianidinic, bogat în manoproteine cu acţiune 
structurala şi stabilizantă asupra calitătilor cromatice  ale 
vinului roşu. 

� Drojdiile inactive sunt sursa de polizaharide şi 
manoproteine care participă la protecţia coloidală a 
fracţiei polifenolice, evitând precipítate de materia 
colorantă. 

� În plus, contribuie la caracteristicile senzoriale ale 
vinului, şlefuind taninii agresivi, micşorând astringenţa şi 
mărind senzaţiile de corp şi volum gustativ. 

� Aportul de procianidine (tanin proantocianidinic)  
reacţionează cu antocianii formând uniuni foarte stabile. 
Se îmbunătăţeşte stabilitatea culorii şi evoluţia în timp. 

APLICAŢIE

Elaborarea vinurilor rosii dacă se doreşte o mărire a stabili-
tăţii a materiei colorantă şi o mai mare suavitate taninică.

� Maceraţie fermentativă. Prezenţa polizaharidelor şi 
taninilor reactivi în timpul procesului de extracţie a polife-
nolilor din pielea strugurelui permite polimerizarea 
timpurie. 

� Prin conţinutul său în drojdii inactive, Mannocrom, este 
un nutrient excelent de fermentare, adăugând aminoaci-
zi, vitamine şi minerale. 

Se recomandă aplicarea de Mannocrom la inceputul mace-
raţiei pentru ca formarea de complecşi polizaharizi – fracţie 
colorantă sa înceapa cât mai repede posibil.

După ce au trecut primele faze de macerare, vor fi mai puţini 
polifenoli disponibili la formarea complecşilor stabili de 
polizaharide.
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Aportarea preparatelor avand la baza polizaharide 
si manoproteine la profilul vinului. 

Viteza de cesiune a compusilor savurosi prin volum
gustativ, aport de volum si influenta asupra stabilitatii.
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PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE ŞI MICROBIOLOGICE 

Cenuşi [%]

Umiditate [%]

Microoganisme totale [UFC/g]

Drojdii viabile [UFC/g]

<10

<8

<104

<102

DOZĂ

Must   15-35 g/HL

Doză maxima legală: 55 g/Hl
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MOD DE UTILIZARE

1.-  A suspenda de 10 ori greutatea sa în apă (la temperatura 
mediului) amestecând prin agitaţie moderată. 

2.- A se adăuga strugurele zdrobit la începutul macerării.

PREZENTARE

Recipient de 1 Kg 

ASPECT FIZIC

Granulat culoare crem.

CONSERVARE

A se pastra in ambalajul original, la rece, fara umezeala si 
morisuri straine. 

Odata deschis ambalajul se recomanda utilizarea cat mai 
repede posibil.

Consumă de preferinţă înainte de: 3 ani de la data ambalarii.

COMPOZIŢIE

� Drojdii inactive (Saccharomyces cerevisiae). Specie 
specific selecţionată pentru cesiunea ei ridicată de 
polizaharide şi slaba aderenţă a fracţiei polifenolice. Nu se 
activează prin căldură. 

� Tanin condensat (proantocianidine): contine tanin din 
seminte de struguri. 

RGSEAA: 31.00391/CR

Produs conform cu Codexul Oenologic International si 
Regulamentu European CE 606/2009.

AGROVIN.S.A Avda. de los vinos, s/n - P.I Alces - 13.600 Alcázar de San Juan ( Ciudad Real ) Tel: +34 926 55 02 00 - Fax: +34 926 54 62 54   www.agrovin.com 


