Exkluzív recept
erősödik a
gyümölcsösség, marad
a karakter és
elegáns tölgy jegyek

Ízletes, gyümölcsös aromájú borok!

Milyen borhoz ajánljuk ?

Érzékszervi hatások feltárása?

Adagolás

Mikor használjam?

Ez a tölgyfa csipsz keverék ideális a kevésbé karakteres
borokhoz krémességet és volument épít a szájközépen.
“Y” krémességet és édeskés telt ízt fejt ki
füstös, égetett taninnok nélkül.
Gyümölcsös aromákat tár fel.
“Y” hozzájárul az erőteljes borok kiegyensúlyozottabb
illatához és komplexitásához.
2,5 és 5 g / l között ajánlott.
Adagolását a kívánt íz hatáshoz és egyensúlyhoz
megfelelően kell beállítani
az eredeti bor paraméterei alapján.
Javasoljuk, hogy használja a bor érlelési fázisában
a teljes egyensúly eléréséhez.
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Ez az exkluzív recept segít
hogy elérjük a
complex bort
különböző
pörköléseknek köszönhetően
kiﬁnomult ízeket érhetünk el.
Növelje a komplexitást
és volument boraiban.

Milyen borhoz ajánljuk ?

Érzékszervi hatások feltárása?

Adagolás

Mikor használjam?

Ez a tölgyfa csipsz keverék jól működik ha
nagy potenciállal rendelkezik, de a borban
nincs egyensúly.
“T” felerősíti szájban lévő komplexitást és
egyenletes harmóniát teremt, növeli a krémességet
és struktúrát. „T” javítja a lecsengést szájban és
egyenletes aroma proﬁlt teremt.
“T” több komplexitást segít elérni köszönhetően
a különböző pirított jegyek harmóniájának.
Ajánlott adagolás 1 és 5 g/L. A
Adagolását a kívánt íz hatáshoz és egyensúlyhoz
megfelelően kell beállítani
az eredeti bor paraméterei alapján.
Javasoljuk, hogy használja az érlelés fázisában
a legjobb eredmény eléréséhez.
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