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AMPLI FRUIT                                                         

ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΙΝΩΝ 

ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΣ ΣΤΟΥΣ ΡΟΖΕ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΟΥΣ ΟΙΝΟΥΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Το AMPLI FRUIT είναι ένα µίγµα από παράγωγα ζυµοµυκήτων ειδικά επιλεγµένων και µια 

πολύ µικρή ποσότητα συµπυκνωµένων τανινών πολύ υψηλής ποιότητας.  

Τα παράγωγα αυτά των ζυµών χάρη στα συστατικά που απελευθερώνουν στο κρασί 

παρουσιάζουν πολύ καλές οινολογικές ιδιότητες: 

• τονίζουν και βοηθούν στη διατήρηση του αρώµατος και του χρώµατος. H έκφραση του 

αρώµατος είναι περισσότερο έντονη και µε µεγαλύτερη διάρκεια τόσο στη µύτη όσο και 

στο στόµα, 

• υποβοηθούν το φυσικό, φρουτώδη χαρακτήρα του οίνου, κάνοντας τον πιο έντονο και πιο 

καθαρό, 

• µε την απελευθέρωση πολυσακχαριτών και µαννοπρωτεινών στους οίνους το AMPLI 

FRUIT συνεισφέρει στη γευστική ισορροπία, χαρίζοντας καλύτερη στρογγυλάδα και 

µείωση της αίσθησης της επιθετικότητας των τανινών. 

Οι συµπυκνωµένες τανίνες, ειδικά επιλεγµένες και σε πολύ µικρή ποσότητα, συνεργούν µε τα 

παράγωγα των ζυµοµυκήτων τόσο στη διατήρηση του φρουτώδους χαρακτήρα όσο και στη 

γευστική αρµονία του οίνου. Έτσι το AMPLI FRUIT χάρη στη µοναδική του σύνθεση: 

• Υπογραµµίζει τη φρεσκάδα και το φρουτώδες των οίνων, 

• Ενισχύει τη στρογγυλάδα και τον όγκο, µειώνοντας την αίσθηση στυφάδας και ξηρότητας 

στο στόµα, 

• Αναδεικνύει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του οίνου. 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

• Το AMPLI FRUIT χρησιµοποιείται στην κατεργασία ερυθρών και ροζέ οίνων. Το AMPLI 

FRUIT προτείνεται για την καλύτερη αρωµατική έκφραση του φρούτου και τη γευστική 

ισορροπία ποιοτικών οίνων. 

• Το AMPLI FRUIT χάρη στη άµεση δράση του (δύο εβδοµάδες κατά µέσο όρο), αποτελεί 

ένα χρήσιµο εργαλείο για τους οίνους που πρόκειται να βγουν άµεσα στην αγορά.  
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ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
 

Συνιστώμενη δοσολογία για ροζέ οίνους: από 50-100 g/tn. 

Συνιστώμενη δοσολογία για ερυθρούς οίνους: από 100-150 g/tn. 

Για πρώιμές εφαρμογές στην αρχή της οινοποίησης η μέγιστη δοσολογία να μην ξεπερνάει τα 50-

100 g/tn. 

Μέγιστη επιτρεπόµενη δοσολογία σύµφωνα µε την τρέχουσα Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία : 500 g/tn. 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 

Θέσατε σε αιώρηση την απαιτούµενη ποσότητα AMPLI FRUIT σε νερό σε αναλογία 1Kg ανά 

10L νερού. Εισάγετε το µίγµα στον προς κατεργασία οίνο. Οµογενοποιείστε  καλά. Αναδεύετε 

περιοδικά θέτοντας σε αιώρηση τις λάσπες. ∆οκιµάζετε τακτικά για να προσδιορίσετε το τέλος 

της κατεργασίας. Αφήστε τον οίνο σε ηρεµία τουλάχιστον 1-2 βδοµάδες πριν από την 

εµφιάλωση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική οινολογική χρήση.  

Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας.  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

 

 

Συσκευασία: 1Kg. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

 

 

Συσκευασία κλειστή διατηρείται σε σκοτεινό, στεγνό και άοσµο µέρος σε θερµοκρασία µέχρι 

25oC 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 

ΙΚΕ και δεν µπορεί να τροποποιηθεί χωρίς την έγγραφή άδειά µας. 
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