GELATINE EXTRA
∆ΙΑΥΓΑΣΗ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΟΙΝΩΝ ΠΑΛΑΙΩΣΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η GELATINE EXTRA κυκλοφορεί µε τη µορφή µεγάλων κόκκων διαµέτρου 1 ως 3mm.
Συνίσταται από καθαρή ζελατίνη υψηλού µοριακού βάρους και µεγάλης οµοιογένειας. Η
πυκνότητα του φορτίου επιφάνειας είναι πολύ µεγάλη γεγονός που εξηγεί και τη σηµαντική
δραστικότητά της.
Αντικαθιστά την ζελατίνη που κυκλοφορεί µε τη µορφή φύλλων διότι έχει καλύτερη ποιότητα
και µπορεί να διαλυθεί πιο εύκολα σε νερό.
Η αντίδραση της GELATINE EXTRA µε τις ταννίνες του οίνου είναι άµεση. Η κροκίδωση
και η διαύγαση πραγµατοποιείται τις πρώτες ώρες που ακολουθούν την κατεργασία. Τα
κροκιδώµατα που σχηµατίζονται είναι µεγάλου µεγέθους αλλά και βάρους. Ο οίνος που
κατεργάζεται µε GELATINE EXTRA βελτιώνεται σηµαντικά. Τα συστατικά που είναι υπεύθυνα
για την τραχύτητα αποµακρύνονται, αναδεικνύοντας την αρµονία και τη βελούδινη γεύση των
µεγάλων ερυθρών οίνων.
Η GELATINE EXTRA είναι ιδανική για την κατεργασία των ερυθρών οίνων ποιότητας που
προορίζονται για παλαίωση. Παράλληλα όµως δίνει εξαιρετικά αποτελέσµατα στη διαύγαση των
λευκών οίνων που προέρχονται από ερυθρές ποικιλίες, σε συνδυασµό µε τη χρήση ταννινών ή και
πυριτικής γης.

∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ
• Συνιστώµενη δοσολογία : 80 - 150 g/tn
Απαιτείται η διεξαγωγή δοκιµών στο εργαστήριο και στη συνέχεια γευστική δοκιµή αυτών.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Όπως και η ζελατίνη που κυκλοφορεί µε τη µορφή φύλλων έτσι και η GELATINE EXTRA είναι
µια ζελατίνη υψηλού µοριακού βάρους λίγο διαλυτή σε κρύο νερό (περίπου 10g/L). Απαιτείται η
διάλυσή της σε ζεστό νερό θερµοκρασίας περίπου 60oC, σε συγκέντρωση περίπου 50g/L και
αραίωση µε οίνο που έχει θερµανθεί και στη συνέχεια η τελική εισαγωγή της στον οίνο της
δεξαµενής σε θερµοκρασία περιβάλλοντος.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Όταν η θερµοκρασία είναι χαµηλή η GELATINE EXTRA στερεοποιείται εάν η
συγκέντρωσή της είναι αυξηµένη

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
∆ιατίθεται σε συσκευασία του 1Kg. Συσκευασία κλειστή διατηρείται σε σκοτεινό, στεγνό και
άοσµο µέρος σε θερµοκρασία µέχρι 25oC µέχρι την ηµεροµηνία λήξης. Συσκευασία µετά το
άνοιγµα πρέπει να χρησιµοποιείται αµέσως.
• Οι πληροφορίες που παρατίθενται παραπάνω ανταποκρίνονται στις µέχρι σήµερα γνώσεις 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.
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