
Trend s potenciálom: 

vegánske víno



Nové trendy, nové riešenie, nové šance!
V Nemecku žije približne 8 mil. vegetariánov a asi  1 
mil.  vegánov  (2016)  –  nová  skupina  konzumentov, 
ktorá  reaguje  na   pomocné  látky  živočíšneho 
pôvodu. To znamená, že vína, octy a ovocné šťavy sa 
musia číriť alternatívnymi prostriedkami. 

Nová  vegánska  produktová  línia  zaručuje  veľa 
možností  ošetrovania bez živočíšnych komponentov. 
Tým  sa  pokrývajú  všetky  oblasti  použitia.  Nové 
produkty FloraClair Adsorb a FloraClair Sense, rovnako 
aj už zavedené produkty FloraClair a FloraClair Liquid 
poskytujú  bezkonkurenčnú  efektívnosť  a  čistotu  pre 
Vaše vína. 

Zlepšenie kvality muštu: FloraClair Adsorb
FloraClair  Adsorb je práškový produkt pre preventívne ošetrovanie muštu a pozostáva z dlhoročne 
skúšaného zloženia rastlinných proteínov, celulózy, PVPP a silikátov. Je ľahko suspendovateľný a tým sa 
môže ľahko distribuovať do celého objemu muštu. FloraClair Adsorb pôsobí preventívne proti oxidácii a 
horčinám, ale taktiež odstraňuje aj oxidovateľné polyfenoly a adstringentné fenoly. Týmto ošetrením sa 
zachovávajú  vo  vínach  sviežosť,  ovocnosť   a  brilantná  farba.  Adsorpciou  rušivých  látok  zvyšuje 
FloraClair Adsorb čistotu vôní a zlepšuje senzoriku vo vínach. Použitie v červených muštoch poukazuje 
na zníženie hnedastých farebných tónov (obr. 1),  rovnako aj  adsorpciu tanínov (obr.  2).  Účinok je 
porovnateľný ako s ošetrovaním s klasickými živočíšnymi preparátmi.   

Obr. 1 Porovnanie farebnosti v rôznych krášleniach muštov v rizlingu čiernom. Čím nižší odtieň, tým nižšia je farba 
ružového alebo červeného vína.

Obr. 2 Porovnanie adsorpcie polyfenolov rôznymi číridlami v rizlingu čiernom (Pinot Meunier)

 



Uvoľnenie arómy: 
FloraClair Sense
FloraClair  Sense odstraňuje  selektívne  fenolové 
zlúčeniny,  ktoré  sú  zodpovedné za  zvieravé  a  horké 
tóny. Prostredníctvom adsorpcie maskovacích súčastí 
získava senzorika vína na výraze. S  FloraClair Sense je 
možné selektívne odstraňovať jemné rušivé chyby vône 
aj chute, pričom zostávajú udržané prirodzené ovocné 
arómy.  Vína,  ktoré  obsahujú  zelené  tóny  a  majú 
zastretú ovocnosť, je možné použitím  FloraClair Sense 
zlepšiť. Používaním FloraClair Sense (obr. 3) sa uvoľňujú 
svieže  a  tropické  tóny  a  odstraňujú  sa  maskovacie 
tóny. Okrem toho sa vína na podnebí prezentujú ako 
viac  harmonické.  FloraClair  Sense pozostáva  z 
rastlinných proteínov a kremičitanov. Preparát je ľahko 
suspendovateľný.  

Obr. 3 Senzorické hodnotenie Scheurebe 2014
Dávkovanie FloraClair Sense
Finálne úpravy a uvoľnenie arómy: 5-10 g/hl

Harmonizácia a odstránenie ľahkých pachov: 10-20 g/hl

Adsorpcia fenolových zlúčenín: 20-30 g/hl

Číri a harmonizuje: FloraClair / FloraClair Liquid
FloraClair  Liquid je  tekutý  rastlinný  proteín  na  čírenie  a  harmonizáciu  muštov  a  vín.  Získava  sa 
prirodzenou extrakciou z hrášku.  FloraClair Liquid neobsahuje kazeín, alergény, je neutrálna vo vôni i 
chuti. FloraClair sa používa v mušte na podporu  flotácie a sedimentácie.

Dávkovanie FloraClair Liquid
Čírenie: 100-200 ml/hl

Flotácia: 100-200 ml/hl

Ľahká korekcia trieslovín: 50-150 ml/hl

Redukcia hnedastých tónov: 100-150 ml/hl

Obr.  4 Pokyny pre vinifikáciu s  FloraClair/FloraClair  Liquid.  Pre optimálnu flotáciu sa odporúča pridať Seporit,  
Tannivin Galléol, obzvlášť pri vysokých hodnotách pH 



Dávkovanie a Použitie
FloraClair Adsorb

• 30-80  g/hl  rozpustiť  dobre  rozmiešať  v  10-
násobnom množstve vody

• pridať do celého objemu pod stálym miešaním

FloraClair Sense
• 5-30  g/hl  rozpustiť  v  10-násobnom  množstve 

vody
• 3-6 hodín nechať napučať
• pridať do vína a intenzívne miešať

FloraClair (prášok)
• 15-20 g/hl rozmiešať v 10-násobnom množstve
• nechať napučať 6-12 hodín
• pridať  do  celého  objemu  a  dôkladne 

premiešať

FloraClair Liquid

• 100-200 g/hl
• priamo pridať do ošetrovaného nápoja
• pridať do celého objemu a dobre rozmiešať


