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2.2. Подготвка на дрождите

2.1. Подготовка на виното за рестарт

•Махнете утайката на виното.
•Коригирайте температурата на виното до 20°C.
•При възможност, коригирайте общия SO2 до 1-2 g/hL.
• Добавете BI-ACTIV®: 40g за 100L.
•Разбърквайте виното без кислород на всеки 12 часа за 24 часа.
•Преминете към стъпка 2.
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• Вземете 5L от подготвеното вино от стъпка  1.
• При възможност, коригирайте алкохола до 8%, захарите до 20g/L

и температурата до  20°C.
• Добавете THIAZOTE® PH 1g към този обем от 5L и разбъркайте

добре.

• Загрейте 600 ml вода на  40°C.

• Добавете дрождения активатор DYNASTART или SUPERSTART®
ROUGE в доза: 30g за 100L вино за рестарт и разбъркайте.

• Добавете ACTIFLORE® BO213 30g по процедурата за
рехидратация.

За 100 L спряла алкохолна ферментация

Вино със спряла 
ферментация
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BOOSTER DE FIN DE FA/DÉTOXIFICATION

Association de produits de la levure et d’éléments
supports à utiliser en cas de ralentissement ou d’arrêt fermentaire
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BI-ACTIV®

10 минутиДобавете 600mL от 
виното обработено 

в стъпка 2.1

20 - 25°C*

Подготвеното  
вино от стъпка 1

Вино за 5L стартер

5L обработено 
вино

NUTRIMENT / NUTRIENT

1 kg
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PRÉPARATEUR DE LEVURE POUR 

VINS EFFERVESCENTS ET REPRISES DE FA

Brevet n° F 2.736.651 - Amélioration de la résistance 

et de la performance des levures dans des conditions difficiles

SUPERSTART
®

Вода + DYNASTART®/SUPERSTART® 
ROUGE + ACTIFLORE® BO213

• Изчакайте 20 min и разбъркайте.

• Добавете веднага 200ml от обработеното вино от стъпка 2.1.
• Изчакайте 10 min, оставете да се охлади до 20°C и

поддържайте температурата между 20-25°C.
• Общото време за рехидратация не трябва да надвишава 45min.

*Проверете с термометър.
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2.3. Аклиматизиране на дрождения стартер

• Добавете подготвените дрожди (стъпка 2.2) към подготвеното 
вино (стъпка 2.1).

• Замерете захарите и поддържайте температурата 20°C
с аерация до 0.5°Brix (избягвайте пълното разграждане на 
захарите, тъй като това може да доведе до намаляване 
активността на дрождите). Аерирайте веднага щом АФ започне. 
ЗАБЕЛЕЖКА: ако не можете да замерите захарите, изчакайте 
няколко минути и продължете по протокола.

• Добавете 5 литра от виното със спрялата ферментация (стъпка 1)
на 20°C.

• Замерете захарите и поддържайте температурата на 20°C до  
0.5°Brix. Аерирайте отново, когато ферментацията стане 
активна.

• Добавете дрождения стартер към обработеното вино (стъпка 1) 
и поддържайте 20°C.

• Добавете  30g  NUTRISTART® към общия обем вино за 
рестартиране (стъпка 1).

Удвояване на обема 
при плътност = 0.5° Brix

Вино със спряла 
ферментация, 
подготвено в 

стъпка 1

Стартер 10L

5L от обработеното 
вино

Вино със спряла 
ферментация,
подготвено в

стъпка 1

Стартер 10L, 
приготвен в 
стъпка 2.3

Стартер 5L, подготвен 
в стъпка 2.1.

Дрожден стартер, 
подготвен в 
стъпка 2.2.
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