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TANÉTHYL® Effe  
Tanín  ktorý na začiatku fermentácie 
viaže uvoľňujúce sa farbivá do 
stabilných komplexov 
 
Prípravok zložený z elagických a 
proatokyanidínových tanínov extrahovaných zo 
semienok hrozna pomocou špeciálneho 
patentovaného systému, ktorý viaže molekuly 
aktívneho acetaldehydu ( etanalový mostík) 
s tanínmi. 
 
Použitie TANÉTHYL® EFFE v prvých štádiách 
fermentácie je zvlášť zaujímavé vtedy, ak 
nedostatok etanolu v mušte neumožňuje budovanie 
primeraného množstva acetaldehydu, ktoré by bolo 
úmerné prítomným tanínom. Prídavok TANÉTHYL® 
EFFE do modrých muštov( rmutov ), ktoré sú bohaté 
na antokyaníny rýchlo, bez stresu a spontánne vedie 
k tvorbe tanínovo-antokyanínových kondenzátov s 
výraznejším fialovým odtieňom. 
 
Použitie TANÉTHYL® EFFE okamžite stabilizuje 
farbu, chráni farbivá pred problémami spojenými so 
zmenami pH, ktoré v niektorých štádiach výroby 
spôsobujú stratu dôležitých frakcií, a to rovnako 
pred koncom alkoholovej fermentácie, ako aj po 
nej. 
 
Pomocou moderných výrobných  postupov 
(kryomacerácia, suchý ľad, karbonická macerácia ), 
ktoré majú za cieľ šetrne a vo veľmi krátkom čase 
extrahovať antokyaníny, mnohonásobne narastá 
kvantita červených pigmentov v prvom štádiu 
macerácie. Prítomnosť voľných antokyanínov na 
začiatku alkoholovej fermentácie vyžaduje 
prítomnosť proantokyanidínových a elagických 
tanínov, no ich jednoduché pridanie nezabezpečí 
dokonalé spojenie, pretože nedostatok etanolu 
znamená tiež nedostatok acetaldehydu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Z tohto dôvodu je dôležité zaviesť TANÉTHYL® EFFE 
do technológie dostatočne skoro. 
Ružové vína obsahujú nedostatok antokyanínov a 
vyššia koncentrácia SO2 často spôsobuje nárast 
žltých odtieňov, ktoré síce počas fermentácie 
klesajú, no klesá aj typická aróma týchto vín.  
Prídavok TANÉTHYL® EFFE podporuje trvácnosť 
ružovo-fialových pigmentov i kvetinových aróm. 
 
ZLOŽENIE 
Elagické a proatokyanidínové taníny  
 
DÁVKOVANIE 
Ružové vína od 5 do 15 g/hl 
Červené vína od 5 do 25 g/hl 
 
NÁVOD NA POUŽITIE 
Rozpustite v mušte alebo vo vode a pridajte do 
celého objemu a dobre premiešajte. 
 
SKLADOVANIE 
Na suchom a chladnom mieste bez priameho 
slnečného svitu 
 
BALENIE 
1 kg vrecká v 15 kg kartóne 
 

KÓD 2382 

BALENIE P 1 
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