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NEO2 XC                                                                 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΣΑΚΧΑΡΟΜΥΚΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΡΥΟΣ 

ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΛΑΙΩΣΗ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Το NEO2 XC είναι ένα προϊόν ζύμης που επιλέγεται για την υψηλή περιεκτικότητα του σε 

πολυσακχαρίτες και αναγωγικά συστατικά. Αυτός ο συνδυασμός διευκολύνει τη διαχείριση των 

μηχανισμών οξειδοαναγωγής, επιτρέποντας την ταχύτερη ενσωμάτωση εναλλακτικών 

προϊόντων δρυός κατά τη διάρκεια της παλαίωσης. Τα συστατικά των σακχαρομυκήτων, τα 

οποία είναι πλούσια σε αναγωγικά συστατικά και παρομοιάζουν την δράση των οινολασπών, 

προάγουν την διεργασία της μικροοξυγόνωσης ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο οξείδωσης.  

Το NEO2 XC συμβάλλει στην ομαλή αλκοολική ζύμωση. Το NEO2 XC συνιστάται ιδιαίτερα κατά 

την παρασκευή παλαιωμένων ερυθρών οίνων χρησιμοποιώντας εναλλακτικά δρυός με σκοπό 

την έμφαση του όγκου και τη προστασία του χρώματος. 

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

• Προστασία του αρωματικού χαρακτήρα και του χρώματος. 

• Επικάλυψη των ταννινών δρυός. 

• Διαχέιριση του οξειδοαναγωγικού ισοζυγίου. 

• Ευεργετική επίδραση στον όγκο του στόματος, στην γλυκύτητα και στον φρουτώδη 

αρωματικό χαρακτήρα των οίνων. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Σχήμα 1: Επικάλυψη στυπτικών ταννινών από πολυσακχαρίτες που προέρχονται από κυτταρικά τοιχώματα σακχαρομυκήτων.  
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Σχήμα 2: Συγκριτική γευσιγνωσία ερυθρού οίνου Sangiovese 2015 (Ιταλική ποικιλία σταφυλιού) με και χωρίς προσθήκη NEO2 

XC 

ΠΕΔΙΟ ΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

• Συνίσταται για ερυθρούς οίνους παλαιωμένους με εναλλακτικά δρυός ή/και με τη 

διαδικασία της μικρο-οξυγόνωσης. 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
 

Συνιστώμενη δοσολογία: από 200-400 g/tn. 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 

∆ιασπείρετε το NEO CRISPY σε δεκαπλάσιο του βάρους του νερό ή οίνο. 

Για χρήση με Dynamic Infuser: 

Προσθέστε απευθείας στην παρτίδα οίνου που πρόκειται να υποβληθεί σε επεξεργασία 

χρησιμοποιώντας τον εγχυτήρα στη δεξαμενή δυναμικής έγχυσης. 

Για στατική χρήση: 

Προσθέστε στην δεξαμενή που πρόκειται να υποβληθεί σε επεξεργασία και ομογενοποιήστε 

καλά χρησιμοποιώντας αντλία χωρίς αέρα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική οινολογική χρήση.  

Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας.  
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Fruitness 

Dryness 

Bitterness Sweetnes
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

 

 

Συσκευασία: 1Kg και 5Kg. 

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 

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