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SUBLIWHITE                                                              
ΤΑΝNΙΝΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ 

∆ΙΑΥΓΑΣΗ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΟΙΝΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Οι ταννίνες είναι οινολογικά προϊόντα που χρησιµοποιούνται ευρέως στην παραγωγή ερυθρών 

οίνων για τους παρακάτω λόγους: 

• Σταθεροποίηση του χρώµατος 

• Αντιοξειδωτική δράση 

• Προστασία από αναγωγικές νότες 

• Καταβύθιση πρωτεϊνών 

• Και φυσικά, επίδραση στο οργανοληπτικό προφίλ και την ισορροπία του οίνου στο στόµα.  

Η προσθήκη ταννινών συναντάται σε πολύ µικρότερο βαθµό κατά την παραγωγή λευκών 

οίνων. Ωστόσο οι λευκοί οίνοι παρουσιάζουν τα ίδια προβλήµατα µε τους ερυθρούς οίνους: 

οξείδωση, ανεπιθύµητη εξέλιξη του χρώµατος, αναγωγή κλπ. 

Για τους παραπάνω λόγους αναπτύχθηκε ένα ειδικό προϊόν, προσαρµοσµένο στην λευκή 

οινοποίηση. Μετά από πολλά χρόνια πειραµατισµών σε µικροοινοποιήσεις αλλά και σε 

πραγµατική κλίµακα σε οινοποιεία, δηµιουργήθηκε το SUBLIWHITE. 

Οι πειραµατισµοί σε πολυάριθµες αµπελουργικές περιοχές και λευκές ποικιλίες, έδειξαν ότι το 

SUBLIWHITE παρουσιάζει τις παρακάτω ιδιότητες: 

• Προστασία του χρώµατος που παραµένει κίτρινο-πράσινο 

• Γρηγορότερη διαύγαση του οίνου µετά την ζύµωση 

Σε γευστική δοκιµή αρωµατικά το SUBLIWHITE οξύνει τον φρουτώδη και ανθικό χαρακτήρα 

ενώ προσδίδει στον οίνο φρεσκάδα ενώ γευστικά επιφέρει στρογγυλάδα, δοµή και ασύγκριτη 

ισορροπία σύµφωνα µε την ποικιλία και την χρησιµοποιούµενη δοσολογία. 

Οι ιδιότητες του SUBLIWHITE, που συνδέονται µε τις αντιοξειδωτικές δράσεις της τανίνης 

αυτής, προσφέρουν στον οίνο µια καλύτερη διατήρηση σε βάθους χρόνου.  

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

Το SUBLIWHITE πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε πολύ αρχικά στάδια, πριν από την προσθήκη 

σακχαρομυκήτων για την προστασία των αρωματικών συστατικών. Πράγματι, αυτά 

απελευθερώνονται από τους σακχαρομύκητες κατά την έναρξη της αλκοολικής ζύμωσης ή στον 

οίνο. 
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ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
 

Συνιστώµενη δοσολογία στη ζύµωση: 50-150g/tn. 

Συνιστώµενη δοσολογία - έκφραση του φρουτώδη χαρακτήρα και της φρεσκάδας: 50g/tn. 

Συνιστώµενη δοσολογία - ενίσχυση στρογγυλάδας και δοµής: 100-150g/tn. 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 

∆ιαλύστε την απαιτούµενη ποσότητα SUBLIWHITE σε κρύο ή χλιαρό νερό σε αναλογία 1Kg 

ανά 10L νερό. Εισάγετε το διάλυµα άµεσα στο µούστο. Οµογενοποιήστε πολύ καλά.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική οινολογική χρήση.  

Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας.  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

 

 

Συσκευασία: 1Kg και 5Kg. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

 

 

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

20oC µέχρι την ηµεροµηνία λήξης. Συσκευασία µετά το άνοιγµα πρέπει να διατηρηθεί σε ψυγείο 

και να χρησιµοποιηθεί γρήγορα. 

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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