
    
MannoSoft, MannoStructure a MannoComplexe

   MannoSoft, MannoStructure a MannoComplexe môžu zlepšiť štruktúru a plnosť 
vína  bez  dlhého  ležania  na  jemných  kvasničných  kaloch.  Ošetrenie  vín  je  veľmi 
šetrné  a  nie  je  následne  nutná  filtrácia  alebo  stáčanie.  Produkty  sú  svojimi 
vlastnosťami vyladené na konečnú harmonizáciu mladých vín. 

Zloženie a mechanizmus účinku

  Polysacharidy

    Sú zložené sacharidy, ktoré sa do vína dostali z bobúľ a vínnych kvasníc. Pod 
pojmom polysacharidy  rozumieme väčšie  množstvo  monosacharidov pospájaných 
glykozidickými  väzbami.  Tie  prednostne  tvoria  stabilné  koloidné  komplexy  so 
zvieravými tanínmi. Tým sa redukuje reakčná možnosť medzi tanínmi a proteínmi a 
tým sa  znižuje  ich  zvieravý  účinok.  Polysacharidy  dávajú  vínam väčšiu  plnosť  a 
zvyšujú stabilitu farbív. Pre výrobu guľatých bielych a zamatových červených vín je 
žiaduci  vysoký  obsah  polysacharidov.  Tie  zvyšujú  pocit  plnosti  a  harmonizujú 
kyseliny. 

  Mannoproteiny

   Mannoproteiny sú prirodzené zložky bunkových stien kvasiniek, ktoré sa uvoľňujú 
do vína počas alkoholového kvasenia. Ležaním vína na jemných kvasničných kaloch 
spôsobuje  ďalšie  uvoľňovanie  mannoproteínov  vďaka  autolýze  odumretých 
kvasničných  buniek.  Tým  sa  i  alkohol  lepšie  integruje  vo  víne  a  vína  sú 
harmonickejšie a komplexnejšie.  Mannoproteíny majú taktiež stabilizačný efekt na 
bielkoviny a kryštalické zákaly. 

  Taníny

   Taníny sú prírodné látky syntetizované rastlinami. V závislosti na botanický pôvod 
patria do rôznych chemických skupín. Vo vinárstve hrajú dôležitú úlohu. Sú to silné 
antioxidanty a majú vplyv na stálofarobnosť vín. Pri aplikácii enologických tanínov sa 
vína zmohutnia bez sťahujúceho a horkého dojmu. 



Výber produktu

 MannoSoft – pre skoré flašovanie

   MannoSoft  je  špeciálne  upravený  derivát  čistých  kvasiniek  a  polysacharidov. 
Vzhľadom  na  vysoký  podiel  voľných  mannoproteínov  sa  štruktúra  a  senzorické 
vlastnosti  vína  zreteľne  zjemnia.  Neharmocké  kyseliny  ako  i  rušivé  horké  látky 
ustúpia  do  úzadia.  To  vytvára  trvalý  dojem  zlepšenej  chuti  hlavne  u  vín,  ktoré 
nemohli ležať na jemných kvasničných kaloch. Rozmanité arómy tak isto môžu byť 
pozitívne vnímané u zákazníkov. 

 MannoStructure – pre červené vína

   MannoStructure je špeciálne upravený derivát čistých kvasiniek, polysacharidov a 
dubového  tanínu  najvyššej  kvality.  MannoStructure  podporuje  pocit  plnosti  a 
štruktúru  červených vín.  Ostré  „hrany“  a  nezrelé  tóny sa  zaguľatia  a  tenšie  vína 
získajú viac objemu. Dubový tanín dodá vínam jemnú štruktúru a uvoľní komponenty 
arómy a chuti, ktoré možu asociovať zrenie v barikovom sude. 

 MannoComplexe – pre prémiové vína

   MannoComplexe je derivát čistých kvasiniek najvyššej kvality. S MannoComplexe 
sa  robia  ľahké  korektúry  v  prémiovom segmente  vína.  Pocit  plnosti  červených  a 
bielych vín sa pritom zvýši bez ovplyvnenia prirodzeného charakteru vín. Aplikácia do 
prémiových vín je šetrná-bez nutnej filtrácie.

  Dávkovanie
V závislosti  na požadovanom účinku je dávkovanie 5 až 30 g/100 L.  Pre presné 
stanovenie optimálnej dávky sa odporúča test s rôznymi množstvami.    
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MannoSoft 10-20 g/Hl 15-25 g/Hl -- 10-20 g/Hl 15-25 g/Hl 15-30 g/Hl --

MannoStructure -- -- -- 10-15 g/Hl 15-20 g/Hl 15-30 g/Hl 10-15 g/Hl

MannoComplexe -- 10-20 g/Hl 10-20 g/Hl -- -- 15-30 g/Hl 15-30 g/Hl



    
  
                              

Rizling rýnsky po senzorickom hodnotení                   Rulandské biele po senzorickom hodnotení bez a s
bez a s pridaním 20g/hl MannoSoft                               pridaním 25g/hl MannoStructure

                                                                         
                                                                        

            Rulandské šedé po senzorickom hodnotení bez a s pridaním 20g/hl MannoComplexe

                                                                    Efekt účinku
MaMannoSoft MannoStructure MannoComplexe

Plnosť • • •  • •  •
Telo • • • • • •   • •  
Korenistosť • • • •   • •  
Komplexnosť • •   • •  • • •
Štruktúra • • • •   • •  
Harmónia  • •   • •  • • •
Harmonzácia kyselín • • •  • •  •
Zaokrúhlenie tanínov • • •  • •  •


