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ELLAGITAN Rouge 
Tanín na výrobu červených vín 
 
Ellagitan Rouge je zmes  elagického tanínu a  
proatokyanidínového tanínu extrahovaný 
z opalovaného dubu a kebrača. 
 
Jeho pridanie vo fáze fermentácie umožňuje u 
červených vín zvýrazňovať fialový odtieň a bráni 
vzniku oranžových odtieňov.  
 
STABILIZUJE FARBU  
Prispieva k redukcii strát farbiva tvorbou 
komplexných molekúl vytvorených kondenzáciou 
medzi antokyanínmi a tanínmi.  
ELLAGITAN  ROUGE so svojou veľkou schopnosťou 
pohlcovať kyslík, počas obdobia skladovania vín 
sceľuje farebné látky, dávajúc vysokú stabilitu 
produktom určeným na dlhodobé dozrievanie. 
Pridanie vo fáze po JMF chráni víno pred oxidáciou 
a posúva nutnosť použitia prvej dávky SO2. 
 
POSKYTUJE KOMPLEXNOSŤ BUKETU  
Odovzdáva znaky   ktoré rozvíjajú komplexnosť 
buketu a tým významne ovplyvňuje chuť vína, 
zvýrazňujúc svojrázne príjemné vlastnosti takto 
vyrobených vín. Jemne sladká  chuť stabilizuje 
polyfenolovú vyváženosť odrôd hrozna 
chudobnejších na taníny.  
 
PRENECHÁVA ZNAKY KORENIA  
Prispieva i k transformácii niektorých fenolových 
zložiek, vytváraním veľmi jemných znakov korenia s 
arómou sladkého drievka (lekorice).  
 
ZLOŽENIE  
Elagické a proatokyanidínové taníny 
 
DÁVKOVANIE 
5 – 60 g / hl 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÁVOD NA POUŽITIE 
Rozpustite dávku v mušte, víne alebo  a pridajte ju 
do celého objemu počas prečerpávania. 
 
SKLADOVANIE 
Na suchom a chladnom mieste bez priameho 
slnečného svitu. 
 
BALENIE  
5 kg vrecia 
 

KÓD 1492 

BALENIE S 5 
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