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ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΖΥΜΩΣΗΣ 

 

 

NUTRICELL FLOT 
 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΡΕΨΗΣ, ΓΙΑ ΛΕΥΚΑ ΚΑΙ ΡΟΖΕ ΓΛΕΥΚΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΥΓΑΣΕΙ 

ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗΣ 

ΖΥΜΩΣΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Το NUTRICELL FLOT είναι ένα σύνθετο προϊόν θρέψης (χωρίς πηγή ανόργανου 

αφοµοιώσιµου αζώτου) που περιέχει όλα τα αναγκαία συστατικά για: 

• την εξασφάλιση της καλής ανάπτυξης και θρέψης του ζυµοµύκητα κατά την αρχική φάση 

της αλκοολικής ζύµωσης (αρχικό 1/3 της ζύµωσης). 

• την αντιστάθµιση των ελλείψεων του γλεύκους σε στερεά συστατικά, εφόσον αυτοί 

προκύψουν πολύ καθαροί στο τέλος της επίπλευσης (θολερότητα <50 NTU).  

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Το NUTRICELL FLOT απελευθερώνει στο γεύκος ταυτόχρονα: 

• Θειαµίνη (Β1), βιταµίνη η οποία είναι απαραίτητη για τον καλό πολλαπλασιασµό των 

σακχαροµυκήτων. Ο ρόλος της, ως ενζυµικού συµπαράγοντα, είναι απαραίτητος για τη 

γλυκόλυση. 

• Τα προϊόντα αυτόλυσης των ζυµών παρέχουν οργανικό άζωτο που απαιτείται για τη 

σύνθεση πρωτεϊνών (ενίσχυση κυτταρικής µεµβράνης), και ειδικότερα αµινοξέα τα οποία 

παίζουν σηµαντικό ρόλο στη σύνθεση και διατήρηση ορισµένων οικογενειών αρωµάτων 

(θειόλες και εστέρες). 

• Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, η οποία καθιστά δυνατή την αναγκαία ρύθµιση της 

θολερότητας των γλευκών που δέχτηκαν επίπλευση. 

Η παρουσία στερεάς ύλης στο γλεύκος είναι απαραίτητη γιατί εκτός της θρεπτική της σηµασία 

(παρουσία λιπιδίων, κ.λπ.), τα ιζήµατα γλεύκους και τα στερεά συστατικά συµβάλουν στη 

δηµιουργία πυρήνων (µικρο-φυσαλίδων) του CO2, βοηθώντας έτσι το σχηµατισµό φυσαλίδων 

και την απελευθέρωση του, µε αποτέλεσµα να αποφεύγεται ο κορεσµός του µέσου σε CO2. Η 

προσθήκη της κυτταρίνης αντισταθµίζει αυτή την ανεπάρκεια, η οποία παρατηρείται συχνά 

στα γλεύκη που έχουν δεχθεί επίπλευση. 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

• Ενσωµατώστε κατά την µετάγγιση του καθαρού γλεύκους στη δεξαµενή ζύµωσης, κατά 
προτίµηση πριν από τον εµβολιασµό. 
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ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΖΥΜΩΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
 

Συνιστώµενη δοσολογία: 200 µε 600 g/tn.  

Μέγιστη επιτρεπόµενη δοσολογία, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία: 600 g/tn.  

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

Διαλύστε το NUTRICELL FLOT σε δεκαπλάσια του βάρους του ποσότητα νερού ή γλεύκους. 

Ενσωµατώστε στον προς επεξεργασία όγκο γλεύκους και οµογενοποιήστε καλά.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελµατική οινολογική χρήση.  

Να χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις επιταγές της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

Συσκευασία 10Kg. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

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  ΙΚΕ  και δεν µπορεί να  τροποποιηθεί χωρίς την  έγγραφή άδειά 

µας. 

332/2017 – 1/3 

 
135/2020 – 2/2 

 

mailto:info@ampelooeniki.gr

