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Prečo je potrebné mladé vína číriť. Kvôli :
 Odstráneniu termolabilných bielkovín.
  Odstráneniu polyfenolov a  katechínov, 

zlepšeniu senzorických vlastností budúceho 
vína a zníženiu náchylnosti na oxidáciu.
 Urýchleniu čírenia a sedimentácie.
 Zlepšeniu fi ltrovateľnosti vína.
Firma Unimpex Bratislava vám ponúka rieše-

nie pri technologických postupoch čírenia vína, 
použitím nasledovných prípravkov: 
Čírenie vína: Odstránenie zákalov a polyfenolov

Klar-Sol Super® – vysoko účinný kyslý kre-
mičitý sól určený na čírenie – s extrémne vyso-
kým záporným nábojom. Popri elektrickom ná-
boji zvyšuje účinnosť aj špecifi cký tvar čiasto-
čiek sólu. Jeho účinnosť nezávisí od teploty, ako 
je to pri alkalických sólov. Použitie sólu je zvlášť 
vhodné pri čírení vín, ktoré sa dajú iba obtiaž-
ne fi ltrovať, napr. pri zakalených vínach. Floku-
lácia nastáva reakciou záporne nabitých čiasto-
čiek kremičitého sólu a kladne nabitých koloidov 
želatíny. Čírenie teda prebieha úplne a do konca. 
Okrem toho má kyslý kremičitý sól tú výhodu, 
že rýchlo fl okuluje a vytvára kompaktnú usade-
ninu. Klar-Sol Super® sa dávkuje priamo bez prí-
pravy do vína. Po pridaní treba obsah dokonale 
premiešať.

CombiGel® – je špeciálny preparát urče-
ný na  čírenie a  úpravu senzorických vlastnos-
tí vína. Je vyrobený na  báze želatíny, vyziny 
a  mliečnej bielkoviny. Je kvapalný a  teda sa 
dá priamo dávkovať. Vyznačuje sa vinikajúcou 
účinnosťou, pričom reaguje aj s  katechínmi 
a polyfenolmi, ktoré zvyčajne zostávajú vo víne 
pri bežnom želatínovom čírení. Dlhšie sklado-
vané vína po použití preparátu získavajú svie-
žosť, harmonickú chuť a  arómu. Pri aplikácii 
CombiGelu je nutné vždy pridať fl okulačné či-
nidlo ako je napr. Klar-Sol Super. Po pridaní tre-
ba obsah dokonale premiešať. Pri použití spolu 
s  preparátom Klar-Sol Super je pomer dávko-
vania 1 : 1. 

Odporúčané dávkovanie:
Kalné mladé vína 50-150 ml/l; Trpké vína (vy-

soký obsah polyfenolov) 100-200 ml/l. 

Hausenpaste: je vyzinový gél. Vyzina patrí 
k najstarším číriacim prostriedkom používaným vo 
vinárstve. Používa sa predovšetkým na  jemné čí-
renie najlepších vín. Použitie Hausenpasty sa veľ-
mi osvedčilo aj pri krášlení mladých „kostrbatých“ 
červených vín. Aplikácia je rovnaká ako pri Combi-
gel-e ale dávky sú nižšie 20-100 ml/hl. Tiež je po-
trebné aplikovať Klar-Sol Super ale v pomere Hau-
senpaste 4 diely a Klar-Sol Super 1 diel.

SensoVin®: Špičkový práškový adsorbent 
polyfenolov a  katechínov ( horkých látok vo 
víne ) zložený z PVPP, minerálnych jadier a ka-
zeínu. Je určený na  šetrné prečírenie bielych 
a  ružových vín najvyššej kvality. Vína ostáva-
jú po prečíreni so SensoVin-om bez horkej do-
chuti a zvýrazní sa odrodový charakter a celko-
vý štýl vína bude čistý s  ovocnou aromatikou. 
Dávkovanie je 5-40 g/hl.
Čírenie vína: Odstránenie bielkovín

NaCalit® PORE-TEC – špeciálne granulova-
ný sodno-vápenatý bentonit. Špičkový bento-
nit na  sodno-vápenatom základe je určený pre 
odstránenie bielkovín z  vína. NaCalit PORE-TEC 
zabezpečuje odstránenie bielkovín aj v prostre-
dí s vysokým pH, resp. s nižším obsahom kyselín, 
ako sú vína ročníka 2011. Po aplikácii sa vytvára 
kompaktná zrazenina, ktorá sa ľahko oddelí pri 
stáčaní vína. Predbežné skúšky vo vínach roční-
ka 2011 poukazujú na vyšší obsah bielkovín, ako 
tomu bolo napr. pri vínach ročníka 2009 a preto 
odporúčame prvé čírenie s bentonitom v dávke 
cca 150 g/hl.
Prečo NaCalit® PORE-TEC predčí ostatné ben-

tonity

– Je vysoko očistený od prímesí (kovy a pod.), 
teda nekontaminuje vína nežiadúcimi látkami, 
ktoré by mohli zapríčiniť nestabilitu vína.

–  Výrobou NaCalitu systémom PORE-TEC sa 
dosahujú granuláty s hubovitou pórovitou štruk-
túrou. Preto sa dosahuje: ľahšia zmáčavosť; rých-
lejšie napučanie; vyššia adsorpčná sila.

– Vynikajúca sedimentačná schopnosť NaCali-
tu PORE-TEC uľahčuje fi ltráciu, nakoľko sa veľmi 
husté kaly usádzajú na dne nádoby a zvyšky ben-
tonitu nezanášajú fi ltre.

– Na rozdiel oproti bežným sodným bentoni-
tom značnú časť jadra NaCalitu PORO-TEC tvoria 
vápenaté komponenty. Vápenaté bentonity ne-
adsorbujú toľko aromatických látok ako sodné 
bentonity, a tak neznižujú aromatický  potenciál 
vína.

– Granulovaný bentoni NaCalit PORE-TEC zni-
žuje čas potrebný na napučanie.

Upozornenie: Účinnosť všetkých bentonitov 
aplikovaných pri čírení ovplyvňuje teplota, kto-
rá nesmie pri ošetrovanom víne klesnúť pod 
11-12 °C.
Aplikácia prípravkov

Aby sa s  vínom čo najmenej manipulovalo, 
je možné tieto prípravky vzájomne kombinovať 
v jednej operácii. 

Tzv „trojkombinácia“: CombiGel ( alebo Hau-
senpaste ) + Klar-Sol Super+NaCalit PORE-TEC.
Aplikácia: CombiGel – dôkladne premiešať, 
počkať cca 20 minút; Klar-Sol Super– dôkladne 
premiešať, počkať cca 20 minút; NaCalit PORE-
TEC – dôkladne premiešať

Vína je po prečírení potrebné stočiť alebo fi l-
trovať podľa sedimentácie do 14-tich dní.

Tzv „ dvojkombinácia“: SensoVin +NaCalit PO-
RE-TEC. Aplikácia: SensoVin– dôkladne premie-
šať, počkať cca 20 minút; NaCalit PORE-TEC – dô-
kladne premiešať. Po prečírení je potrebné víno 
stočiť alebo fi ltrovať, podľa sedimentácie do 10-
tich dní.

technológia

Čírenie mladých vín
Nastáva obdobie, kedy každý vinár venuje mimoriadnu pozornosť produktu svojej tvor-

by – mladému vínu – aby sa po vyzretí dostalo na stôl konzumenta zdravé a prezento-

valo sa najvyššou kvalitou. Jedným z technologických úkonov, ktoré k tomu rozhodnou 

mierou prispieva, je čírenie mladého vína. Firma Unimpex Bratislava s.r.o. ponúka vý-

robcom vína prípravky na optimálne ošetrenie mladého vína.
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