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ZYMASIL® Aromatic 
Kvasinky na  vysokokvalitné  biele 
odrodové aromatické vína 
 
ZYMASIL Aromatic je čistá kultúra zvláštneho kmeňa 
kvasiniek Saccharomyces cerevisiae, ktorá je 
schopná počas kvasenia zvýšiť obsah pôvodných 
odrodových aromatických látok a súčasne 
uľahčovať tvorbu sekundárnych zložiek, ktoré 
prispievajú k lepšej aromatickej charakteristike vína. 
Rovnako tak sa ZYMASIL Aromatic podieľa na 
produkcii aromatických zložiek, disponuje 
jedinečnými vlastnosťami, ktoré obmedzujú tvorbu 
kyseliny octovej, vyšších alkoholov a mastných 
kyselín. Počas jeho aplikácie je možná len minimálna 
tvorba kyseliny octovej, octanu etylového a vyšších 
alkoholov. 
Ďalšou výbornou vlastnosťou ZYMASIL-u Aromatic 
je jeho schopnosť doviesť do konca každý typ 
kvasenia, a to pri veľmi malej tvorbe peny a bez 
produkcie sírovodíka.  
 
ZLOŽENIE  
Aktívne suché kvasinky (LSA) Saccharomyces 
cerevisiae. Obsahuje sorbitan monostearát (E491). 
 
DÁVKOVANIE 
Od 10 do 30 g/hl. 
 
NÁVOD NA POUŽITIE 
Kvasinky rozpustiť v 10 dieloch sladkej vlažnej vody, 
max. teplota 38 °C, a to na 20 – 30 minút. Počas 
rehydratácie sa odporúča pridať výživu FERMOPLUS 
Energy Glu 3.0 v pomere 1:4 s kvasinkami. Vykonané 
skúšky dokazujú, že s  FERMOPLUS Energy Glu 3.0 sa 
do 6 hodín od reaktivácie zvýši počet buniek 
približne o 30 %. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKLADOVANIE 
Kvasinky je potrebné uskladňovať v uzatvorenom 
pôvodnom balení na suchom a nezapáchajúcom 
mieste a chrániť pred svetlom. Uschovávať ich podľa 
možnosti pri teplote < 20 °C. Nezmrazovať. Kvasinky 
sa odporúča používať do termínu, ktorý je uvedený 
na obale výrobku. Po otvorení obalu sa s výrobkom 
musí manipulovať veľmi opatrne, aby nedošlo k jeho 
kontaminácii. 
 
Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo 
dosahu slnečného žiarenia. 
 
BALENIE 
0,5 kg vrecká v 10 kg krabici 
 

KÓD 1214 

BALENIE P 0,5 ST 10 
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