Ανενεργές
Ζύµες

NEO SWEET
Προϊόν ζυµών πλούσιο σε πολυσακχαρίτες για την ενίσχυση του όγκου και της στρογγυλάδας των
ερυθρών οίνων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το NEO SWEET είναι ένα προϊόν ζυµών επιλεγµένο για τον πλούτο του σε πολυσακχαρίτες. Η
µοναδικότητα
και
η
αποτελεσµατικότητά
του
οφείλονται
στα
χαρακτηριστικά
των
σακχαροµυκήτων από τους οποίους προέρχεται και κυρίως από τη διαχείριση της φυσιολογικής
τους ανάπτυξης που προηγείται της απενεργοποίησής τους. Το NEO SWEET ‘περιβάλλει’ τις τανίνες
των ερυθρών οίνων συµβάλλοντας σηµαντικά στη µείωση της στυφάδας. Προτείνεται κυρίως για την
παραγωγή ερυθρών οίνων όταν είναι επιθυµητή η ενίσχυση του όγκου και της λιπαρότητας.

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
• Ισχυρή αντίδραση µε τις πολυφαινόλες.
• Μείωση της αίσθησης της στυφάδας.
• Ανάπτυξη της αίσθησης της στρογγυλάδας και του όγκου στο στόµα.

Σχήµα :
µηχανισµός αντίδρασης των στυφών τανινών µε τους πολυσακχαρίτες του NEO SWEET .

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
• Οινοποίηση ερυθρών οίνων : προσθήκη κατά την είσοδο της σταφυλοµάζας στη δεξαµενή ή κατά
των διαχωρισµό του οίνου από τα στέµφυλα
• Τέλος περιόδου ωρίµανσης των οίνων για στρογγύλεµα επιθετικών τανινών ή ενίσχυση της
λιπαρότητας

∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ
Συνιστώµενη δοσολογία : 150 ως 300 g/tn.
Μέγιστη επιτρεπόµενη δοσολογία σύµφωνα µε την τρέχουσα Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία : 400 g/tn.
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Ανενεργές
Ζύµες

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
∆ιασπείρετε το NEO SWEET σε δεκαπλάσιο του βάρους του νερό ή οίνο. Ενσωµατώστε στον προς
µεταχείριση οίνο και οµογενοποιήστε καλά.
ΠΡΟΣΟΧΗ :
Χρήση κατά το τέλος της ωρίµανσης των οίνων : Ελάχιστος χρόνος επαφής 1 εβδοµάδα, απαραίτητο το
φιλτράρισµα πριν την εµφιάλωση.
Το παρόν προϊόν προορίζεται για οινολογική χρήση στη βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Να
χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις επιταγές της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας.

ΣΥΣΤΑΣΗ
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 άµεσα.
Η Ηµεροµηνία Λήξης του προϊόντος 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: nfo@ampelooeniki.gr

