Ανενεργές
Ζύµες

NEO CRISPY
Προϊόν ζυµών πλούσιο σε αµινοξέα και ολιγοπεπτίδια για τη διατήρηση του φρέσκου χαρακτήρα
των λευκών και ροζέ οίνων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το NEO CRISPY είναι ένα προϊόν ζυµών πλούσιο σε αµινοξέα και ολιγοπεπτίδια σχεδιασµένο για να ενισχύει τη
φυσική αντίσταση των γλευκών στην οξείδωση. Το NEO CRISPY συνιστάται για τη διατήρηση του
χρώµατος και της φρέσκιας φρουτώδους έκφρασης του αρώµατος των λευκών και ροζέ οίνων.

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
• ∆ιατήρηση των συστατικών του αρώµατος σε πρώιµο στάδιο
• Προστασία του χρώµατος έναντι της οξειδωτικής του εξέλιξης.
• Για βέλτιστη αποτελεσµατικότητα, συνιστάται η προσθήκη του NEO CRISPY σε απολασπωµένο
γλεύκος πριν την έναρξη της αλκοολικής ζύµωσης. Το ‘προστατευµένο’ αρωµατικό δυναµικό του
γλεύκους θα απελευθερωθεί στη συνέχεια από τις ζύµες.

Φωτογραφία:
Χρήση του NEO CRISPY σε δοσολογία 250g/tn σε ροζέ οίνο. Επίδραση στα φαινολικά συστατικά του
κατεργασµένου οίνου σε σύγκριση µε τον µάρτυρα αριστερά.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
• Οινοποίηση λευκών και ερυθρωπών οίνων.

∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ
Συνιστώµενη δοσολογία : 150 ως 300 g/tn.
Μέγιστη επιτρεπόµενη δοσολογία σύµφωνα µε την τρέχουσα Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία : 400 g/tn.
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ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
∆ιασπείρετε το NEO CRISPY σε δεκαπλάσιο του βάρους του νερό ή οίνο. Οµογενοποιήστε καλά.
ΠΡΟΣΟΧΗ :
Το παρόν προϊόν προορίζεται για οινολογική χρήση στη βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Να χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις επιταγές της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Ανενεργές ζύµες ειδικά επεξεργασµένες. ∆εν περιέχονται γενετικά τροποποιηµένα συστατικά (GMO).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Συσκευασία 1 kg.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Συσκευασία κλειστή διατηρείται σε σκοτεινό, στεγνό και άοσµο µέρος σε θερµοκρασία µέχρι 20oC µέχρι
την ηµεροµηνία λήξης.
Συσκευασία µετά το άνοιγµα πρέπει να χρησιµοποιηθεί γρήγορα.
Να χρησιµοποιηθεί πριν από την Ηµ/νία Λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.
Οι πληροφορίες που παρατίθενται παραπάνω ανταποκρίνονται στις µέχρι σήµερα γνώσεις µας. Παρατίθενται χωρίς υποχρέωση
εφαρµογής ή εγγύηση αποτελέσµατος όταν οι πειραµατισµοί διεξάγονται εκτός ευθύνης µας. Η συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία
είναι επιβεβληµένη και αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Το παρόν έγγραφο αποτελεί ιδιοκτησία της ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΕΠΕ και δεν µπορεί
να τροποποιηθεί χωρίς την έγγραφή άδειά µας.

ΧΑΛΚΗΣ 32, ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΠΥΛΑΙΑΣ • ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ : Τ.Θ. 60810, 57001 ΘΕΡΜΗ • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 – 383222, 2310-476 244 • FAX : 2310-383223 • E-mail: info@ampelooeniki.gr

