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ELLAGITAN Barrique® 

Elagický tanín extrahovaný 
z opaľovaného dubového dreva 
 
TECHNICKÝ POPIS 
AEB získala rozsiahle skúsenosti s vývojom a 
používaním tanínov pri ošetrovaní muštu a vína 
prostredníctvom spolupráce s partnermi pre víno už 
viac ako 50 rokov. So svojou pozornosťou neustále 
zameranou na excelentnosť a poskytovanie riešení 
v záležitostiach výroby vína, AEB predstavuje sériu 
vysokej kvality tanínov, založených na dlhoročných 
globálnych skúsenostiach. 
Ellagické taníny zabraňujú tvorbe voľných radikálov 
a tým chránia víno pred oxidáciou. Používajú sa tiež 
na stabilizáciu farby, pretože podporujú väzbu 
proantokyanidicých tanínov a antokyanov. 
Všestranná a overená škála tanínov spoločnosti AEB 
prináša množstvo kombinácií, aby uspokojili každú 
potrebu v procese výroby vína. Inovatívny  systém 
používaný pre extrakciu a koncentráciu tohto tanínu 
zabezpečuje, že tanín nikdy neprejde procesom 
sušenia a tuhej fázy. To chráni a zachováva všetky 
arómy z francúzskeho dubu. Použitie predlžuje 
aromatickú perzistenciu, zlepšuje sladkosť vína a 
integruje ich aromatickú zložitosť s jemnými 
nuansami, ktoré pripomínajú čokoládu a vanilku. 
Pochádza z opaľovaného dubového dreva. 
 
ZLOŽENIE A TECHNICKÉ VLASTNOSTI 
Elagický tanín extrahovaný z dubového dreva 
skladovaného a sušeného minimálne 2 roky. 
 
DÁVKOVANIE  
2 – 10 g/hL 
 
NÁVOD NA POUŽITIE 
Rozpustite dávnu v mušte alebo víne a dokonale 
rozmiešajte v celom objeme . 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKLADOVANIE 
Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo 
dosahu slnečného žiarenia. 
  
BALENIE  
1 kg fľaška v kartóne 
10 kg bandaska 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÓD 2333 3839 

BALENIE  C1 C10 
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