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OPEN PURE FRAICHEUR                                                         

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ ΤΩΝ 

ΟΙΝΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Το OPEN PURE FRAICHEUR είναι ένα προϊόν που αποτελείται από συγκεκριμένους 

πολυσακχαρίτες που προέρχονται από τα κυτταρικά τοιχώματα του σακχαρομύκητα 

Saccharomyces cereviase και από φυτικούς πολυσακχαρίτες (Ε414). 

Το OPEN PURE FRAICHEUR διατίθεται σε μορφή σκόνης με ανοιχτό μπέζ χρώμα και με αχνή 

μυρωδιά ζύμης. Το OPEN PURE FRAICHEUR είναι πλήρως διαλυτό και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στους οίνους λίγο πριν την εμφιάλωση τους. 

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

• Το OPEN PURE FRAICHEUR όχι μόνο έχει προστατευτική κολλοειδή δράση στους οίνους 

περιορίζοντας την κατακρήμνιση τρυγικών αλάτων και πρωτεϊνών, αλλά έχει επίσης και 

θετική οργανοληπτική δράση στους οίνους παρέχοντας ένταση και διάρκεια. Το OPEN 

PURE FRAICHEUR παρέχει επίσης στρογγυλότητα και βοηθά στην βελτίωση της 

αρωματικής ποιότητας του οίνου. 

• Σε νεαρούς οίνους, το OPEN PURE FRAICHEUR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δώσει 

όγκο στο στόμα και να ενισχύσει το αρωματικό δυναμικό και τον ποικιλιακό χαρακτήρα του 

οίνου. 

• Σε οίνους που είναι ευαίσθητοι σε αλλαγές, το OPEN PURE FRAICHEUR προσφέρει 

στρογγυλότητα και αρωματική φρεσκάδα. 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

• Σε λευκούς, ροζέ και ερυθρούς οίνους, καθώς επίσης και σε αφρώδεις οίνους.  

• Κατά την ωρίμανση, από το τέλος της ζύμωσης μέχρι την εμφιάλωση. 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
 

Συνιστώμενη δοσολογία: από 5-50 g/tn. 
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ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 

Ενυδατώσατε το OPEN PURE FRAICHEUR σε δεκαπλάσιο του βάρος του οίνου. Ενσωματώστε 

στον προς μεταχείριση οίνο κατά τη διάρκεια μιας ανακύκλωσης. Οµογενοποιήστε καλά. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική οινολογική χρήση.  

Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας. 

ΣΥΣΤΑΣΗ 
 

Μαννοπρωτεΐνες από το σακχαρομύκητα Saccharomyces cereviase και αραβικό κόμμι (Ε414). 

Δεν προέρχεται από Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (GMO).  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

 

 

Συσκευασία: 250g. 

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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