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2.2. Подготовка на дрождите

2.1. Подготвка на виното за рестарт

•Откалете/центрофугирайте виното без въздух.
•Коригирайте температурата на виното до 20°C.
•Коригирайте SO2 до 1-2 g/hL.
•Добавете   Бели вина: BI-ACTIV®: 40 g/hL.

  Червени вина: OENOCELL®: 40 g/hL.
•Разбърквайте анаеробно на всеки  12 часа за 24 часа.
•Стъпка 2.

• Вземете 5 hL от обработеното вино от стъпка 1.
• Коригирайте алкохола до 8%, захарното съдържание до 20 g/L и

температурата до 20°C.
• Добавете THIAZOTE® PH: 20 g/hL към този обем и

разбъркайте изцяло.

• Подгответе 60 L вода на 40°C.
• Добавете SUPERSTART® SPARK или SUPERSTART® ROUGE: 30 g/hL за 
количеството вино, което ще се обработва и хомогенизирайте.

• Добавете ACTIFLORE® BО213: 30 g/hL за количеството, което ще 
се обработва и разбъркайте.
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• Изчакайте 20 минути и разбъркайте.

• Добавете незабавно 20L от обработеното вино от стъпка 2-1.
• Изчакайте 10 минути, оставете да се охлади до 20°C и

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

*Проверете с термометър

1     ПОДГОТОВКА НА ВИНОТО

2    ПОДГОТОВКА НА ДРОЖДЕНИЯ СТАРТЕР



2.3. Аклиматизиране на дрождения стартер

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

• Измерете захарите и поддържайте 20°C с аерация до
0.5°Brix (избягвайте пълна консумация на захарите, тъй като
това може да намали активността на дрождите). Аерирайте
веднага след старта на АФ.

• Удвоете обема на обработеното вино (стъпка 1) при 20°C.
• Измерете захарите и поддържайте температурата на 20°C до

0.5°Brix. Аерирайте, когато ферментацията стане активна.

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

• Добавете 30g/hL NUTRISTART® ORG към целия обем вино (стъпка 1).

Удвоен обем при 
плътност = 0.5° Brix
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стъпка 2.2.
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3    ЗАСЯВАНЕ С ДРОЖДЕНИЯ СТАРТЕР




