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ELLAGITAN Barrique 
Forte 
Elagický tanín extrahovaný z 
opaľovaného dubového dreva s 
Medium +  pražením 
 
Ellagitan Barrique Forte je elagický tanín 
extrahovaný z francúzskeho dubového dreva s 
Medium + pražením.  
Extrakcia tanínu sa vykonáva pomocou špeciálneho 
systému, ktorý umožňuje získať iba sladké taníny, 
čím sa zabráni prenosu nevyzretých zelených tónov, 
ktoré by vínu spôsobovali nepríjemné a 
disharmonické dojmy a  integrácia medzi vínom a 
drevom bola harmonická, okrúhla a štruktúrovaná. 
 
Konkrétny výrobný systém  Ellagitan Barrique Forte 
umožňuje: 
- dokonalú homogenizáciu v hmote; 
- riešenie stabilné v čase; 
- ľahkosť použitia a dávkovania; 
- stabilita chuťových vnemov v priebehu času; 
- stabilitu aromatických vnemov; 
- prispôsobenie vín pre určité trhy. 
 
Katalyzuje polymerizáciu proantokyanidínov, 
štruktúruje vína a podporuje fixáciu farbív. 
Odstraňuje  ľahké zadusené redukčné tóny vo  víne. 
Môže sa použiť na biele a červené vína počas fázy 
vyzrievania a aj pred fľaškovaním. 
 
Môže byť použitý v kombinácii s Bâtonnage Body, 
Super-Mann, Arabinol Multinstant... 
 
ZLOŽENIE 
Elagický tanín extrahovaný z francúzskeho 
dubového dreva. 
 
DÁVKOVANIE 
Od 2 do 20 g / hl, podľa charakteru vína. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÁVOD NA POUŽITIE 
Rozpustite dávku v mušte alebo vo víne a pridajte 
do celého objemu. 
 
SKLADOVANIE 
Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo 
dosahu priameho slnečného žiarenia a tepla.  
 
BALENIE 
1kg fľaša 
 

KÓD 4539 

BALENIE C1 
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