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ORIGIN RED                                                           

ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ PVP/PVI ΓΙΑ ΦΡΟΥΤΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΥΣ ΕΡΥΘΡΟΥΣ 

ΟΙΝΟΥΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Το ORIGIN RED είναι ένα καινοτόμο προϊόν οινοποίησης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την  

αποτοξίνωση του οίνου (αφαίρεση των βαρέων μετάλλων), ενώ παράλληλα καθιστά δυνατή 

την απόκτηση στρογγυλών ερυθρών οίνων με καθαρή φρουτώδη γεύση. Ο φρουτώδης 

χαρακτήρας προκύπτει από τη σύνθεση του ORIGIN RED που αφαιρεί τις πρόδρομες ουσίες 

των πτητικών φαινολών καθώς και τις ευοξείδωτες φαινολικές ενώσεις. Το ORIGIN RED δίνει 

την δυνατότητα να επιτευχθεί άμεσα και ταχεία η αλκοολική ζύμωση.  

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Η σύνθεση του ORIGIN RED του δίνει τη δυνατότητα, αφενός να εξαλείφει παράγοντες που 

είναι τοξικοί για τους σακχαρομύκητες (βαρέα μέταλλα, CO2, παράγοντες αναστολής της 

αλκοολικής ζύμωσης) και αφετέρου να ενισχύει την ικανότητα του οίνου να αντιστέκεται στην 

οξείδωση, αφαιρώντας τα οξειδωτικά υποστρώματα (φαινολικά οξέα).  

Αυτή η ειδική σύνθεση καθιστά δυνατό τον μετέπειτα περιορισμό χρήσης SO2. Επιπλέον, η 

αυτόλυση των αδρανών ξηρών ζυμών που πραγματοποιείται, παρέχει αύξηση του όγκου και 

της δομής των οίνων. 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

Το ORIGIN RED χρησιμοποιείται στα ερυθρά γλεύκη πριν από τον εμβολιασμό με 

σακχαρομύκητες. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην ομογενοποίηση του προϊόντος. 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
 

Συνιστώμενη δοσολογία: 200-800 g/tn. 

Μέγιστη επιτρεπόμενη δοσολογία σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία: 2,5 Kg/tn. 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 

Διαλύστε το ORIGIN RED σε δεκαπλάσιο του βάρος του όγκο νερού, στη συνέχεια προσθέστε στο 

γλεύκος μετά από μετάγγιση. Ανακατεύστε καλά με ανακύκλωση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική οινολογική χρήση.  

Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας.  
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

 

 

Συσκευασία: 1Kg και 5Kg. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

 

 

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 48 ωρών. 

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. 
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