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Saccharomyces cerevisiae 

 

Suşă destinată vinificaţiei vinurilor roşii tinere şi aromate.  

Rezultate excelente la fabricarea vinurilor roze cu caracter fructuos. 
 
 

 

Proprietăţi oenologice 
 

Fermentare regulată şi completă.  
 

Exigenţe nutriţionale: medii. În musturile 

deficitare în azot sau cu o ridicată gradaţie 
alcoolică (mai mare de 12,5% vol) se 

recomandă adăugarea nutrienţilor.  
 

Temperatura de lucru:  18-30ºC.  
 

Randament alcoolic: mediu.  
 

Degradare partiala de acid malic pana la 20-

30%.  
 

O formare redusă a acidităţii volatile.  
 

Producere ridicata de glicerol, care contribuie 

la fixarea compuşilor aromatici.  

 
 

 

Domeniul de aplicatie 
 

Fabricarea vinurilor tinere de înaltă calitate. 

Se obţin arome proaspete, clare şi cu note 

aromatice intense.  
 

Vinuri roşii de macerare carbonică. Reduce 

senzaţia de astringenţă şi tonurile erbacee.  
 

Vinurile tinere pentru a fi îmbuteliate fara 

fermentaţie malolactică stil beaujolais.   
Proporţionează complexitate şi structură la 
fabricarea vinurilor roze de o fructuozitate 
ridicată.  

 
Calităţi organoleptice 
 
Suşă potrivită pentru a sublinia caracterul 

fructifer în urma fabricării vinurilor din strugure 

roşu. Permite exprimarea caracteristică a 

aromelor varietale (fructe roşii: cireşe, 

coacază, capşuni) astfel conferă un mai mare 

spectru aromatic şi senzaţii de onctuozitate.  
 
 

Albe Roze Roşii 

Demararea Factor Temperatura Viteza de Rezistenţă Randament Necesităţi Efect 

refermentaţie competitiv de lucru fermentării la etanol alcoolic nutriţionale senzorial 

+ + + + + + + + sensibil 18 - 30ºC moderată 15,5% 16,4 medii 
Produce 

esteri           
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Dozare  
 

Vinificaţie 20-30 g/Hl 

 

Mod de utilizare 
 
Pentru a obţine rezultate mai bune este 

indispensabil să se asigure o bună implantare a 

suşei în mediu, prin urmare este important : 
 

 Să se menţină o bună igienă in crama. 
 

 Să se adauge drojdia cat mai repede posibil. 
 

 Să se respecte doza indicată. 
 

 Să se rehidrateze drojdia corespunzator. 

 

Rehidratarea : 
 
1.- Să se adauge drojdiile uscate în raport de 

1:10 în apă la temepratura de 35º-40ºC (10 

litri de apă la 1 kg de drojdie). 
 
2.- Să se aştepte 10 min. 
 
3.- Să se agite amestecul. 
 
4.- Să se aştepte 10 min şi să se încorporeze în 

must, având grijă sa nu fie o diferenţă mai 

mare de 10ºC între mediul rehidratat şi must. 
 

 

Precauţii de lucru 
 
În orice caz drojdia nu trebuie să se rehidrateze 

mai mult de 30 de minute în absenţa zaharurilor. 
 
Respectarea timpului, a temperaturii şi 

modului de utilizare garantează la maximum 

viabilitatea fermentului hidratat. 
 
Nu se recomandă utilizarea depozitelor de 

drojdie datorita riscurilor de contaminare cu 

microorgansime nedorite. 
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Aspect fizic 
 
Granule de culoare cafenie, lipsite de praf. 

 

 

Ambalare  
 
Pachete de 500g din folie de aluminiu 

captuşiţi cu polietilenă, vidaţi, în cutii de 10 

kg.  
 
 

 
Propietăţi fizico-chimice şi microbiologice. 

 

Solide 93 - 95 % 

Bacterii totale < 10
3 

UFC/g 

Fermenţi contaminanţi < 10
2 

UFC/g 

Drojdii selecţionate S cerevisiae > 1,5*10
10

 UFC/g 

Acţiune fermentativă < 2:15 h 

 

 

Conservarea 
 
Produsul conform standardelor calitative se 
pastrează în ambalajul său sigilat pentru o 
perioadă de 3 ani într-o încăpere răcită 

între 4 şi 10ºC. 
 
Eventualele expuneri îndelungate la temperaturi 

mai mari de 35ºC şi la umiditate reduc 

eficacitatea sa. 
 
 

Inregistrări R.G.S.A: 31.00391/CR 
 
Produs ce corespunde Codexului Enologic Internaţional şi 

Regulamentului EC 1493/99. 
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