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PROTAN Peel® 
Tanínový extrakt z hroznových 
šupiek 
 
Protan Peel je tanín získaný z lisovaných, 
nefermentovaných šupiek bobúľ hrozna. Spracúva 
sa systémom zameraným na extrakciu 
proatokyanidínov, a to spôsobom, ktorý ich 
nepoškodzuje a zachováva ich reaktivitu.  
Vďaka inovatívnemu spôsobu vodnej extrakcie 
podporuje Protan Peel svieže tóny a integruje 
tanínový profil vína s mäkkými štruktúrovanými 
tónmi. Má vysokú afinitu k vínam vyzrievaným v 
dreve.  
Vyzrievanie vína, tiež nazývané élevage, je dôležité 
štádium postfermentačného enologického procesu, 
ktoré umožňuje šetrne zlepšiť senzorické vlastnosti 
vína. Zrenie spočíva v riadení pôsobenia kyslíka, 
ktorý sa dostáva do vína  napr. pri stočení alebo 
riadenom mikrookysličovaní (MICROSAFE),alebo pri  
tradičnom vyzrievaní v sudoch. Toto podporuje 
polymerizáciu antokyanínov s proantokyanidínmi .   
Použitie prípravku Protan Peel počas fázy zrenia 
dodáva vínam dlhšiu životnosť a zvyšuje 
perzistenciu a sladkosť dochuti tým, že efektívne 
prekrýva eventuálne horké tóny.   
Proatokyanidínové taníny pôsobia ako koncové 
akceptory, zabezpečujú správny vývoj vína počas 
celého štádia zrenia. Ich prítomnosť dodáva vínam 
štruktúru a je nenahraditeľná na stabilizáciu 
antokyanínov. Ak je víno slabo štruktúrované 
(celkový polyfenolový index menej ako 50), musí byť 
podiel proantokyanidínov zvýšený.  
 
ZLOŽENIE  
Tanín extrahovaný zo šupiek hrozna, stabilizovaný 
arabskou gumou,  disiričitan draselný 
Dávka 10 g/hl  zvýši SO2 o 0,04 mg/lt. 
 
DÁVKOVANIE  
10 – 40 g/hl.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÁVOD NA POUŽITIE 
Priamo pridajte do časti vína a dobre premiešajte 
v celom objeme.  
 
SKLADOVANIE 
Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo 
dosahu slnečného žiarenia. 
 
BALENIE  
1 kg fľaška 
 

KÓD 4551 

BALENIE C 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:obchod@profivin.sk
mailto:obchod@profivin.cz
mailto:enolog@profivin.cz
http://www.profivin.sk/
http://www.profivin.cz/

