ΤΑΝΙΝΕΣ

SUBLIPROTECT
Συνδυασμός συμπυκνωμένων και υδρολυόμενων ταννινών και αδρανών ζυμών
ειδικά σχεδιασμένος για την προστασία του αρώματος και
για την ενίσχυση του οξειδοαναγωγικού δυναμικού των ερυθρών οίνων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το SUBLIPROTECT είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη παραγωγή μοντέρνων, φρουτώδων και μαλακών
ερυθρών οίνων. Στη πράξη, το συγκεκριμένο προφίλ οίνων χρειάζεται αφενός να μπορεί να
συντηρηθούν και να αναδειχθούν τα φρέσκα αρώματα ερυθρών φρούτων και από την άλλη, να
συντηρηθεί μια τανική δομή η οποία θα είναι επαρκής ώστε να αποτρέψει την πρώιμη εξέλιξη του
οίνου (αύξηση της απόχρωσης, απώλεια αρωματικών συστατικών).

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Το SUBLIPROTECT ενισχύει την αντίσταση του οίνου στην οξείδωση και διατηρεί ταυτόχρονα το ιδανικό
οξειδοαναγωγικό δυναμικό. Στην πράξη, το οξειδοαναγωγικό δυναμικό δεν θα πρέπει να είναι πολύ
χαμηλό, για να αποφευχθούν οι αναγωγικές οσμές που κρύβουν τα αρώματα κόκκινων φρούτων
και ούτε πολύ ψηλό, για να αποφευχθεί η αίσθηση υπερβολικής εξέλιξης των αρωμάτων.
Οι αδρανείς ζύμες του SUBLIPROTECT προστατεύουν τα αρώματα και αποτρέπουν την οξειδωτική
αποδόμησή τους. Επιτρέπουν ταυτόχρονα τη σταδιακή έκλυση των πολυσακχαριτών που αποτελούν
τις αδρανείς ζύμες και που διαδραματίζουν το ρόλο του προστατευτικού κολλοειδούς για το χρώμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Το SUBLIPROTECT χρησιμοποιείται πολύ νωρίς, από τη παραλαβή του γλεύκους, μέχρι τη φάση
της εκχύλισης των ερυθρών ποικιλιών.



Το SUBLIPROTECT μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε ροζέ οίνους.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Συνιστώμενη δοσολογία: από 50 g/tn μέχρι 200 g/tn.
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ΤΑΝΙΝΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Διασπείρετε απευθείας το SUBLIPROTECT σε δεκαπλάσια του βάρους του ποσότητα χλιαρού νερού.
Ενσωματώστε στο γλεύκος κατά τη διάρκεια μιας ανακύκλωσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ :
Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική οινολογική χρήση.
Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΣΥΣΤΑΣΗ
Συνδυασμός συμπυκνωμένων και υδρολυώμενων ταννινών, εκχυλισμένων με νερό και / ή
οινόπνευμα, συνολικές πολυφαινόλες > 65% και αποξηραμένες αδρανείς ζύμες προέλευσης
Saccharomyces cerevisiae, συνολικό άζωτο σε οργανικό Ν < 10% κατά ξηρό βάρος.
Δεν προέρχεται από Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (GMO). Μη αλλεργιογόνο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Συσκευασία του 1 kg

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Συσκευασία γεμάτη, σφραγισμένη από τον κατασκευαστή: διατηρείται σε μέρος ξηρό και
προστατευμένο από το φως, μακριά από έντονες οσμές.
Συσκευασία ανοικτή: θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός σύντομου χρονικού διαστήματος
Να χρησιμοποιηθεί κατά προτίμηση πριν από την ημερομηνία 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.
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