
ΣΑΚΧΑΡΟΜΥΚΗΤΕΣ 

ΧΑΛΚΗΣ 32, ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΠΥΛΑΙΑΣ • ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ : Τ.Θ. 60810, 57001 ΘΕΡΜΗ • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛ.: 2310 – 383222, 2310-476 244 • FAX: 2310-383223 • E-mail: info@ampelooeniki.gr 

ΔΙΑΥΓΑΣΗ 
ΓΛΕΥΚΟΥΣ 

  

 

POLYGREEN                                                      

ΠΡΟΪΟΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισµός 2007/68/CE της 27 Νοεµβρίου 2007 επιβάλλει, στα πλαίσια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη σήµανση των οίνων που έχουν κατεργαστεί µε προϊόντα που 

περιέχουν αλλεργιογόνα συστατικά. Η εφαρµογή του κανονισµού ξεκινάει την 31η Μαΐου 

2009. 

Στη προσπάθεια συµµόρφωσης µε τα νέα δεδοµένα η Martin Vialatte δηµιούργησε ένα 

καινούργιο προϊόν το POLYGREEN που δεν περιέχει καζεΐνη και µπορεί να αντιµετωπίσει 

αποτελεσµατικά την οξείδωση των γλευκών και των λευκών ή/και ροζέ οίνων. Η 

αποτελεσµατικότητα του POLYGREEN δοκιµάστηκε σε ένα µεγάλο αριθµό γλευκών και οίνων 

κατά τον τρύγο του 2006 στη Γαλλική επικράτεια. 

Η αποτελεσµατικότητα του POLYGREEN είναι εφάµιλλη των προϊόντων που περιέχουν 

καζεΐνη όπως είναι για παράδείγµα το POLYCASE. 

Όπως φαίνεται στο σχήµα 1 ο οίνος µάρτυρας που δεν υπέστη καμία κατεργασία κατά την 

οινοποίηση παρουσιάζει εντελώς διαφορετικό οργανοληπτικό προφίλ σε σχέση µε τους 

κατεργασµένους οίνους. Αντίθετα η κατεργασία του γλεύκους είτε µε POLYGREEN είτε µε 

POLYCASE δίνει οίνους µε παραπλήσια οργανοληπτικά αποτελέσματα. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Σχήµα 1. Αποτελέσµατα της οργανοληπτικής αξιολόγησης οίνων βάσης στην περιοχή της Champagne των οποίων τα γλεύκη 

κατεργάστηκαν µε διαφορετικά προϊόντα κατά την οινοποίηση. 

Το POLYGREEN αποµακρύνει αποτελεσµατικά τα οξειδωµένα και τα ευοξείδωτα φαινολικά 

συστατικά. Με τον τρόπο αυτό µειώνει το καφέ χρώµα και την κακή γεύση που συνοδεύουν 

την οξείδωση. ∆ρα λοιπόν τόσο προστατευτικά όσο και θεραπευτικά. Το POLYGREEN µειώνει 

τη στιφάδα και την πικράδα και ταυτόχρονα αναδεικνύει τα αρώµατα και το φρουτώδες των 

γλευκών και των κατεργασµένων λευκών και ροζέ οίνων κυρίως εκείνων που προέρχονται 

από πιέσεις. 

325/2019 – 1/3 

 

mailto:info@ampelooeniki.gr


ΣΑΚΧΑΡΟΜΥΚΗΤΕΣ 

ΧΑΛΚΗΣ 32, ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΠΥΛΑΙΑΣ • ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ : Τ.Θ. 60810, 57001 ΘΕΡΜΗ • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛ.: 2310 – 383222, 2310-476 244 • FAX: 2310-383223 • E-mail: info@ampelooeniki.gr 

ΔΙΑΥΓΑΣΗ 
ΓΛΕΥΚΟΥΣ 

  

 

Το POLYGREEN χρησιµοποιείται και για θεραπευτικούς σκοπούς. Εξαφανίζει τη γεύση του 

"οξειδωµένου" και τις καφέ-κίτρινες αποχρώσεις των οξειδωµένων οίνων. Χαρίζει ζωντάνια σε 

οίνους που παρουσιάζουν εξελιγµένο χαρακτήρα Η κατεργασία µε POLYGREEN βοηθά και 

στη σταθεροποίηση του θειώδους ανυδρίτη καθώς αποµακρύνονται οι παράγοντες που το 

δεσµεύουν. 

Η κατεργασία µε POLYGREEN µπλοκάρει τους µηχανισµούς οξείδωσης µε αποτέλεσµα οι 

παραγόµενοι οίνοι να έχουν καλύτερο χρώµα και πιο ζωντανή απόχρωση. Αποτελεί προϊόν 

εναλλακτικό της καζεΐνης που χρησιµοποιείται στα τρόφιµα και είναι απαλλαγµένο από 

αλλεργιογόνους παράγοντες. 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2. Κατεργασία Ροζέ οίνου εσοδείας 2007 µε διαφορετικά προϊόντα κολλαρίσµατος. Επίδραση στην ένταση και την 

απόχρωση του χρώµατος. 

∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ 
 

Γλεύκη κατά το στάδιο της Προζυµωτικής διαδικασίας. 

• Γλεύκη προρόγου λευκών ποικιλιών : 0,2 µε 0,6Κg/tn. 

• Γλεύκη πιεστηρίου λευκών ποικιλιών : 0,4 µε 1,2Κg/tn. 

• Γλεύκη πιεστηρίου ροζέ ποικιλιών: 0,2 µε 1,6Κg/tn. 

Γλεύκη κατά τη Ζύµωση. (αναλόγως την οξειδωτική κατάσταση): 0,2 µε 1,2Kg/tn.  

Λευκοί ή Ροζέ οίνοι. (αναλόγως την οξειδωτική κατάσταση): 0,2 µε 1,2Kg/tn.  

Η χρήση του POLYGREEN δεν απαιτεί ειδική σήµανση στη φιάλη των κατεργασµένων οίνων διότι 

δεν περιέχει αλλεργιογόνα συστατικά. 

Μέγιστη επιτρεπόµενη δοσολογία, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία: 3,2Κg/tn (εξαιτίας 

της παρουσίας της PVPP). 
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ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 

Μισή ώρα πριν τη χρήση διαλύστε το POLYGREEN στο νερό σε αναλογία 1Kg σε 10L νερού. 

Αναδεύστε έντονα και οµογενοποιείστε καλά. Η διαλυτοποίηση είναι ταχεία αλλά µερική 

καθώς το PVPP που υπάρχει είναι αδιάλυτο. Για τη βέλτιστη αποτελεσµατικότητα της 

κατεργασίας είναι απαραίτητο να εισάγουµε το POLYGREEN αργά και οµαλά, µε τη βοήθεια 

µιας δοσοµετρικής αντλίας ή DOSACOL κατά τη διάρκεια µιας ανακύκλωσης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Μετά την προετοιµασία, το POLYGREEN πρέπει να χρησιµοποιηθεί εντός της ηµέρας. 

Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελµατική οινολογική χρήση. 

 Να χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις επιταγές της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

 

 

Συσκευασία: 1Kg και 10Kg. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

 

 

Συσκευασία κλειστή διατηρείται σε σκοτεινό, στεγνό και άοσµο µέρος σε θερµοκρασία µέχρι 25oC 

µέχρι την ηµεροµηνία λήξης.  

Συσκευασία ανοιχτή, θα πρέπει να χρησιµοποιείται άµεσα. 

 

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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