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ﬁarapta
Nomacorc dönemi
ﬁaraba mantar tad›n›n bulaﬂmas›n› ve s›z›nt›y› önleyen, ﬂarab›n aromas›n›
ve tazeli¤ini koruyan, parçalan›p da¤›lmayan, çevreye sayg›l› ve yüzde
100 geri dönüﬂümlü Nomacroc mantarlar› art›k Türkiye’de…

H

Hangi ﬂarap üreticisi ﬂarab›n›n raf
ömrünü öngörüp ayarlayabilmek
istemez? Ya da hangi ﬂarap tüketicisi
mantar tad›ndan dolay› bozulmayaca¤›
kesin, güvenilir bir ﬂarap almay›
arzulamaz? Nomacorc firmas›, SELECT
serisi alt›nda üretti¤i üstün kalitedeki
sentetik mantarlar› ve bu mantarlar›n
farkl› çeﬂitlerinin do¤ru ﬂaraplarla
eﬂleﬂmesini sa¤layan yüksek teknolojili
sistemleriyle bu arzular› yerine getiriyor.
2009 SITEVI’de alt›n madalya alan
NomaSense oksijen ölçüm aleti ve yine
2011 y›l›nda piyasaya sunulan
NomaSelector yaz›l›m program›n›n
birlikte kullan›lmas›, ﬂarap üreticilerinin
ﬂaraplar›n› istedikleri ﬂekilde kontrol edip
raf ömrünü ayarlamas›n› sa¤l›yor.

ADVERTORIAL

adv

Bugüne kadar ﬂiﬂenin içindeki oksijenin
sadece s›v› k›sm› ölçülebiliyordu ve ölçüm
ﬂiﬂe kapand›ktan sonra mantar› delen bir
i¤ne ile ﬂiﬂe içindeki s›v›ya ulaﬂ›l›p
yap›l›yordu. Oysa araﬂt›rmalar sonucunda

ortaya ç›kan sonuç ﬂiﬂe içindeki oksijen
miktar›n›n neredeyse yüzde 70’inin kafa
boﬂlu¤unda yani s›v›n›n en üst seviyesi ile
ﬂiﬂeye yerleﬂtirilen mantar veya kapa¤›n
alt k›sm›nda oluﬂtu¤u yönünde.
NomaSense oksijen ölçüm aleti s›v›
ölçümünün yan› s›ra, bu kafa
boﬂlu¤undaki oksijeni de ölçerek bir
ﬂiﬂenin içindeki toplam oksijen miktar›n›
belirleyebiliyor. Üstelik tüm bu ölçümler
mantar delinerek de¤il, ﬂiﬂenin d›ﬂ›ndan
optik sistemle yap›l›yor.
NomaSense ile ﬂiﬂenin içindeki toplam
oksijen miktar› ölçülebildi¤inden, Select
mantarlar› ile ﬂarab›n raf ömrünü
istedi¤iniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. ﬁiﬂe
içinde y›llanmas›n› istedi¤iniz bir ﬂarap
için Select 700 uygunken, çok kompleks
aromal› bir Sauvignon Blanc için Select
100 daha uygun olabiliyor.
En önemlisi ayn› zamanda ﬂiﬂelenmiﬂ
ﬂaraplar›n tad, aroma ve di¤er
özelliklerinin her ﬂiﬂede ayn› olmas›n›n
sa¤lanabilmesi.

Fransa ve ‹talya gibi ﬂarap kültürleri çok
ileri ülkelerde bile tüketicilerin ﬂiﬂe
mantarlar›na yaklaﬂ›mlar› de¤iﬂti. ﬁu anda
Fransa ve ‹talya’da her beﬂ ﬂiﬂeden biri
Nomacorc kullan›yor, bu rakam her sene
art›yor. ‹lk önceleri averaj ﬂaraplarda
kullan›lan bu tür mantarlar, ﬂimdi
premium ﬂaraplarda da kullan›l›r oldu.
2011 senesinde Wine Spectator’un
dünyan›n en iyi 100 ﬂarab› listesinde
dokuzuncu olan Brancaia, bunun en
güzel örne¤i. Bu premium ‹talyan
ﬂarab›nda da art›k Nomacorc kullan›yor.
10 y›l öncesine kadar Fransa ve ‹talya gibi
pazarlarda tüketiciler sentetik mantar
veya alüminyum kapa¤› düﬂük kaliteli
ﬂarap ile ba¤daﬂt›r›yordu. Ancak
dünyan›n ﬂarap kültürü çok geliﬂmiﬂ
ülkelerinde bile bu ön yarg› de¤iﬂiyor.
K›sa süre içinde Türkiye’deki
ﬂarapseverlerin de ön yarg›lar›n›n
de¤iﬂmesi ve Nomacorc kullan›lan daha
istikrarl› kalitede ﬂaraplar›n piyasada
yerini almas› sürpriz olmayacak…
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