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Frutase EG PRESS 
Specjalny enzym do obróbki owoców  ziarnkowych 

 

Opis produktu: 
Frutase EG PRESS jest to ciekły silnie skoncentrowany preparat enzymatyczny do intensywnej 
enzymacji miazgi owocowej. Produkt otrzymywany ze rekombinowanego łańcucha 
mikroorganizmu. 
Dozwolone zgodnie z prawem i przepisami obowiązujących obecnie w UE. 
 Czystość i jakość zostały udowodnione przez wyspecjalizowane laboratoria. 
Zalety produktu: 

 Małe ilości drobnych osadów, a zatem łatwe czyszczenie pras 

 Ekonomiczne i efektywne wyciskanie soku z miazgi owocowej 

 Obniżenie lepkości miazgi owocowej 

 Zoptymalizowanie uzysku i wydajności w trakcie tłoczenia i ekstrakcji wytłoczyn 
Działanie produktu: 
Frutase EG PRESS jest wysoko skoncentrowany kompleks pektynaz do zwiększenia i szybkiego 
wyciskania soku z owoców. Zrównoważone frakcje pektynazy działają tylko na rozpuszczalne 
pektyny. Rezultatem jest zoptymalizowany uzysk i wydajność. 
Bardziej ekonomiczne jest dodanie wody do wytłoków (50-100% do miazgi) na początku tłoczenia 
lub do zbiornika ekstrakcyjnego. 
Dawkowanie: 
Dawkowanie enzymu zależy od surowca, stopnia dojrzałości, temperatury i czasu reakcji. 
Obowiązują następujące wartości orientacyjne: 
 
 

Sposób Tłoczenia Temperatura miazgi 

[°C] 
Czas reakcji 
[min] 

Dozowanie 
[ml/1000t miazgi] 

Pojedyncze tłoczenie lub 
tłoczenie z ekstrakcją 

15 - 30 30 – 60 50 - 75 

Ekstrakcja miazgi 
 

30 30 – 60 50 - 75 

 

Fructozym® EG PRESS dozować w sposób ciągły po rozcieńczeniu z wodą, bezpośrednio do młyna 
lub rurociągu. Mieszanie nie jest konieczne. 

 

Magazynowanie: 

Najlepiej przechowywać w temperaturze 0-10° C. Wyższe temperatury powodują skrócenie okresu 
przydatności. Unikać przechowywania w temperaturze powyżej 25 C. Otwarty pojemnik należy jak 
najszybciej zużyć. 
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