
ROSÉ – 
VIAC AKO 
TREND
LittoFresh Rosé
Ošetrenie muštu na rastlinnej báze 
pre výrobu ružových vín

LittoLevure Pink
Podporuje štylistiku moderných
 ružových vín: iskrivé suché s 
čistým ovocným charakterom



Rosé – viac ako trend!

Kľúčovými  faktormi  pre  spotrebiteľa  sú  správny  odtieň 
farby a svieža ovocnosť. Vo Francúzsku, ktoré je krajinou 
ružových  vín  par  excellence,  spotreba  ružového  vína 
prevyšuje konzum bieleho vína. Práve tu radí La Littorale 
vedúcim enológom pri optimálnej vinifikácii trendových 
ružových vín. Spoločnosť ťaží z dlhoročných skúseností a 
inovatívneho  vývoja  produktov  pre  vytvorenie  svojho 
ružového vína.

Ružové  vína v súčasnosti nie sú chápané len ako letné 
vína, ale získali si trvalé miesto v regáloch. V posledných 
rokoch  sú  favoritmi  práve  ružové  vína.  Profily 
jednotlivých vín sú stále jemnejšie a diferencovanejšie. 
Od  jemných  ružových  až  k  intenzívnym  farbám,  od 
suchých vín k vínam so zvyškovým cukrom. 

Obr. 1 Svetová konzumácia ružových vín v roku 2014, Obr.2 Farebné tóny v medzinárodných
predstavovala 22,7 mil.hl. ružových vín
Francúzsko je najväčším spotrebiteľom so spotrebou 36%. 

Obr. 3  Redukcia farebnosti  (IC) a farebných nuansí počas ošetrovania muštu s rastlinným proteínom (30  
g/hl). Došlo k redukcii žlto-hnedých farebných častí (DO420). 



Zdravé hrozno 
(ručný zber/ šetrný strojový zber)

Ochrana proti oxidácii s
 Sulfonium 40

Enzymácia s 
LittoZym Brillance

Dĺžka macerácie podľa
 požadovaného

 odtieňa farby (< 15 °C)

Lisovanie
 (maximálny tlak 1,8 bar)

Prevencia oxidatívnych 
hnedastých tónov
 s LittoFresh Rosé

Alkoholická fermentácia
 s LittoLevure Pink

 a prídavkom bentonitu
 do kvasenia

Zabezpečenie živín s
 LittoThiamol P

Sírenie s roztokom
 Sulfureuse P18

Stabilizácia s LittoGomme S

Harmonizácia s MannoSoft

Jednoduché použitie a presné 
dávkovanie SO

2
. 

7,5 ml/hl Sulfonium 40 dodáva  do muštu 
30 mg/l SO

2
 a 6 mg/l dusíka

LittoZym Brillance znižuje viskozitu
 prostredníctvom rýchleho odbúrania
 pektínov. Kaly sú destabilizované a

 urýchľuje sa číriaci proces. 
Dávkovanie: 2 g/hl

LittoFresh Rosé je špeciálny produkt, ktorý 
ľahko odstraňuje zoxidované polyfenoly 

vo víne a tým sa získa svieža vôňa
 a atraktívna farba vo víne.

 Vďaka vysokému obsahu proteínov
 LittoFresh Rosé je obzvlášť vhodný 
na adsorpciu žlto-hnedých tónov. 

Dávkovanie: 20-50 g/hl, obzvlášť šetrný 
k ružovým vínam.

 LittoLevure Pink
- teplota: 15 – 17°C
- sviežosť a ovocnosť
- riadená fermentácia
- vysoká konzervácia CO

2

- bezpečné dokvasenie
- trendové ružovo-červené vína

Optimálne zásobovanie 
kontinuálnym kvapôčkovým 

dávkovaním alebo 
dávka 3 x 100 ml/hl. Bez tvorby peny. 

Optimálna stabilizácia a zaoblenie. 
Zlepšuje filtračné schopnosti.

 Dávkovanie: 100 ml/hl

S dôrazom na aromatickú sladkosť 
a k minimalizácii kyslastých tónov. 

Dávkovanie: 15 g/hl



Produkt Popis Dávkovanie Balenie

LittoLevure Cabernet
LittoLevure Merlot

Enologické kvasinky pre typické, 
komplexné modré odrody

20-30 g/hl 0,5 kg

LittoLevure Chardonnay
LittoLevure Sauvignon

Enologické kvasinky pre odrodový 
charakter s posilnenou senzorikou

20-30 g/hl 0,5 kg

LittoLevure Elégance

LittoLevure Complexe

Enologické kvasinky pre elegantné biele 
vína

Enologické kvasinky pre komplexné 
červené vína

20-30 g/hl 0,5 kg

LittoLevure Pink Enologické kvasinky pre moderné, suché 
ružové vína so sviežim ovocím

20-30 g/hl 0,5 kg

LittoLevure CHA Enologické kvasinky pre výrobu sektu 
tradičnou metódou s ovocným profilom

30-40 g/hl 0,5 kg

LittoThiamol P Tekutý aktivátor na zlepšenie prísunu živín 
počas kvasenia. Bez penenia, možné 

kontinuálne dávkovanie

200-300 ml/hl 10 kg, 25 kg, 130 
kg, 1000 kg

LittoZym Brillance Enologický, vysokoaktívny enzým na čírenie 
muštov a mladých vín

1-4 g/hl 0,2 kg

LittoZym Extraction Enologický, vysokoaktívny enzým na 
extrakciu farbív z modrých odrôd a na 
extrakciu aromatických látok z bielych 

odrôd

1-3 g/hl 0,2 kg

LittoZym Sur lies Enologický, vysokoaktívny enzým na 
optimálnu autolýzu kvasiniek

2-5 g/hl 0,2 kg

MaloStar Cream Enologická zmes mohutných bakteriálnych 
kmeňov na jablčno-mliečnu fermentáciu

2500 l

MaloStar Fruit Citrát negatívne bakteriálne kultúry pre 
tvorbu veľmi ovocných vín

2500 l

Tannivin Finesse Enologický tanín pre jemné vína – jemný 
granulát

1-30 g/hl 0,2 kg

Tannivin Structure Enologický tanín pre štruktúrované vína – 
jemný granulát

2-30 g/hl 0,5 kg

LittoFresh Rosé Na ošetrenie muštu na rastlinnej báze pre 
spracovanie ružových vín

1-40 g/hl 5 kg

MannoComplexe
MannoSoft

MannoStructure

Na zlepšenie senzoriky a pocitu v ústach vo 
víne

5-30 g/hl 0,5 kg

Senso Ü Tekutá arabská guma kombinovaná s 
manoproteínami. Podporuje ovocnosť a 

stabilitu arómy.

100-300 ml/hl 5 kg, 20 kg

LittoGomme S Ľahko filtrovateľná, tekutá arabská guma 50-100 ml/hl 1 kg, 25 kg, 1000 
kg

LittoTabs Šumiace sírne tablety na sírenie 1 tabletka 
zodpovedá: 22 

mg SO2/l

1 balenie = 16 x 
3 tabletky

Solution Sulfureuse P18 Na sírenie muštu a vína. Jednoduchá 
manipulácia a presná dávka SO2 v tekutej 

forme

55 ml/hl 5 kg

Sulfonium 40 Tekutý siričitan amónny na výživu kvasiniek 
a na sírenie v mušte.

25 ml/hl 25 kg


