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NEO SWEET                                                         

ΠΡΟΪΟΝ ΖΥΜΩΝ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑΔΑΣ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΟΙΝΩΝ 

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. 

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

• 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 . 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

• 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. 
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ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
 

Συνιστώμενη δοσολογία: από 150-300 g/tn. 

Μέγιστη επιτρεπόµενη δοσολογία σύµφωνα µε την τρέχουσα Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία : 400 g/tn.  

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 

∆ιασπείρετε το NEO SWEET σε δεκαπλάσιο του βάρους του νερό ή οίνο. Ενσωματώστε στον 

προς μεταχείριση οίνο. Οµογενοποιήστε καλά. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική οινολογική χρήση.  

Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας. 

ΣΥΣΤΑΣΗ 
 

Ανενεργές ζύµες ειδικά επεξεργασµένες. 

Δεν προέρχεται από Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (GMO).  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

 

 

Συσκευασία: 1Kg. 

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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