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SZÍNSTABILIZÁLÓ - ERJESZTÉS SZABÁLYOZÓ

P-CELL

P-CELL

Szín stabilizáló, több alkotórész , ideális az 
erjesztésben történ! alkalmazásra. A PVPP, 
aktivált bentonitok és  -cellulózos szálak op-
timális arányban lév! keveréke lehet!vé teszi, 
hogy a P-Cell egy kit n! világos színstabilizá-
ló és egyidej leg egy hatékony erjesztési sza-
bályozó legyen, kiemelve az egyes összetev!k 
szerepét.

Egy a kornak megfelel  összetétel, a hagyo-
mányok tiszteletben tartásával
A fogyasztók egyre nagyobb figyelmet for-
dítanak az élelmiszerek címkéjén feltüntett, 
törvényben szabályozott összetételre, és az 
allergének jelenlétére. Másfel!l a borászat 
megkívánja !rizni a tradícióval, a valódiság-
gal, és az élelmiszeripari biztonsággal való 
kapcsolatát. 
P-Cell, a megfelel! összetétele révén lehet!vé 
teszi az el!írt borászati célok elérését anélkül, 
hogy bármilyen megjegyzést kellene feltüntet-
ni a borok cimkéjén, a 2003/89/CE és 2007/68/
CE utasítások értelmében.

A fehér mustok szín stabilizálására, az oxidáló-
dás és a zavarosodások megel!zésére
A must és a bel!le készült bor stabilizálását az 
aktivált bentonitok és a PVPP egyidej  jelen-
léte garantálja.

Az el!bbiek kifejtenek egy markáns 
deproteinizálást, miközben az utóbbiak, a 
flavonoidokkal szembeni affinitása révén, csök-
kenti a must színének sötétedését és a fehérje-
tannin vegyületek keletkezésének kockázatát.
P-Cell hatása tehát er!teljes, és alkalmas a 
jöv!beli oxidatív jelenségek, a színromlások, 
fehérje zavarosságok, és keser  ízek keletkezé-
sének megakadályozására.

P-Cell a szabályos erjesztési folyamat 
el segítésére
Az erjesztés a legjobb pillanat a P-Cell alkalma-
zásához, ugyanis e módon a lehet! legjobban 
lehet kihasználni az  -cellulóz szálak jelen-
létét. Az a-cellulóz szálak egyrészt az éleszt! 
sejtek támaszaként funkcionálnak, másrészt a 
mustban található, az éleszt!k metabolizmu-
sát gátló anyagokat (pl vegyszermaradványok) 
adszorbeálálják.

Organoleptikus javulás
P-Cell nem csökkenti a mustok eredeti aromá-
ját, ellenkez!leg, az erjesztés szabályozójaként 
hatva, kiemeli az éleszt! flóra tevékenységét. 
Végül, mivel megel!zi a keser  ízek keletkezését, 
kiemeli az alap termék aromagazdagságát.

Dózisok
50-120 g/hl az esetek és az operatív 
feltételek függvényében.

Tulajdonságok
Kinézete: por.
Színe: bézs. 

Összetétel
PVPP,  -cellulóz, aktivált 
bentonitok. 

Felhasználási mód
Feloldani a P-Cell-t vízben (arány: 
1/10). Rövid pihentetés után vékony 
csurgással hozzáadni a kezelend! 
musthoz, leveg!ztetés közben.

Tárolás
Az eredeti csomagolásban zárva 
és száraz helyen tárolva, a termék 
hosszú ideig megtartja az eredeti 
tulajdonságait.

Csomagolások
109513-as kód. – 10 kg-os csomagok.

 


