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ProElif 
Imobilizované kvasinky  
Saccharomyces cerevisiae  
 
ProElif je produkt určený na výrobu šumivých vín 
„klasickou metódou“ bez potrebného striasania 
kvasničných kalov do hrdla fľaše. Imobilizované 
kvasinky majú tú výhodu, že sa dajú ľahko dávkovať 
a dajú sa z vína ľahko extrahovať hneď po  ukončení 
fermentácie. Jedným z postupov, ktoré sa 
najčastejšie používajú na imobilizáciu 
mikroorganizmov je ich enkapsulácia vo vnútri 
alginátovej matrice priepustnej pre substráty a pre 
metabolity syntetizované ich aktivitou, čo 
neumožňuje disperziu kvasiniek. ProElif sa získava 
enkapsuláciou kvasiniek Saccharomyces cerevisiae 
v algináte a je vo forme dehydrovaných guľôčok s 
priemerom asi 2 mm.  Výhody:  

• Vďaka eliminácii štádia striasania kalov 
dochádza k zníženiu výrobných nákladov a doby 
produkcie: s využitím ProElifu sa víno nezakalí. 
Jednoduché obrátenie fľaše je dostatočné na to, 
aby umožnilo dokonalé usadenie sa v hrdle fľaše.  

• Rýchla reakcia na potreby trhu a efektívne 
plánovanie dodávok: ProElif sa ľahko odstráni z 
fľaše.  

• Priame naočkovanie: kapsulované kvasinky je 
možné priamo vložiť do fľaše, takže nie je 
potrebné pripravovať zákvas.  

•  Nie je potrebné zariadenie na striasanie a 
umožňuje zvýšiť dostupný priestor na 
uskladnenie  fliaš. 

 
ZLOŽENIE 
Kvasinky Saccharomyces cerevisiae. Obsahuje 
sorbitan monostearát (E491). Imobilizované 
kvasinky v algináte vápenatom; živá populácia: 
>3x109 buniek / gram mikroguličiek. 
 
DÁVKOVANIE 
1,2 g na fľašu. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NÁVOD NA POUŽITIE 
Pri použití ProElifu je potrebné venovať osobitnú 
pozornosť mikrobiálnym (baktérie a kvasinky) alebo 
chemickým (bielkoviny a tartráty) kontamináciám, 
ktoré môžu spôsobiť zakalenie vína počas 
alkoholového kvasenia vo fľaši. Preto sa navrhuje 
sterilná filtrácia základného vína s membránou 
s absolútnou priepustnosťou 0,45 μm. Guličky 
vložte priamo do fľaše, najlepšie pred naplnením. 
Proenol vyvinul s pomocou niektorých výrobcov 
šumivých vín ,,klasickej metódy“ dávkovacie 
zariadenie na dávkovanie guľôčok ProElif počas 
fľaškovania. 
 
UPOZORNENIE 
Vykonajte dezinfekciu fľaškovej linky. 
 
SKLADOVANIE 
ProElif sa musí uchovávať pri teplote asi + 4 ° C. Po 
otvorení obalu sa musí produkt okamžite použiť.  
 
BALENIE 
1kg vrecká. 
 

KÓD 3202 

BALENIE P1 
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