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ΤΑΝΝΙΝΕΣ 

  

 

TANIGAL                                                              

ΤΑΝΙΝΗ ΣΕ ΚΑΘΑΡΗ ΜΟΡΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΥΓΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΛΛΑΡΙΣΜΑ ΛΕΥΚΩΝ 

ΟΙΝΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Το TANIGAL χρησιµοποιείται κυρίως σε γλεύκη και λευκούς οίνους τόσο από λευκές όσο και 

από ερυθρές ποικιλίες. Επιτρέπει την διαύγαση των γλευκών και των οίνων και είναι απαραίτητο 

συµπλήρωµα κατά το κολλάρισµα των λευκών οίνων µε τη ζελατίνη.  

Το TANIGAL είναι µία τανίνη που προέρχεται από noix de galles δρυός από τα οποία 

εκχυλίζεται µε τη βοήθεια αλκοόλης: 

Στα γλεύκη, το TANIGAL δρα ως βοηθητικό κατά το στάδιο της απολάσπωσης βοηθώντας τη 

συσσωµάτωση των πρωτεϊνών που βρίσκονται σε περίσσεια. Ταυτόχρονα, εξαιτίας του ελαφρά 

αντισηπτικού του χαρακτήρα δρα ενάντια στους ανεπιθύµητους µικροοργανισµούς. Επιπλέον, 

ενισχύει τα δοµή των γλευκών και δηµιουργεί σταθερά σύµπλοκα µε τις ανθοκυάνες και τις 

λευκοανθοκυανιδίνες. 

Στους λευκούς οίνους αποτελεί απαραίτητο συµπλήρωµα κατά το κολλάρισµα µε τη χρήση 

ζελατίνης µικρού βαθµού υδρόλυσης (GELISOL). 

Στους αφρώδεις οίνους το TANIGAL αποτελεί αρωγό στη διαύγαση των αφρωδών οίνων που 

παράγονται µε την παραδοσιακή µέθοδο της Καµπανίας (méthode Champenoise) και πιο 

συγκεκριµένα στο στάδιο της δεύτερης ζύµωσης βοηθώντας στη διατήρηση των 

οργανοληπτικών τους χαρακτηριστικών. 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
 

Συνιστώµενη δοσολογία στο γλεύκος: 50-80g/tn. 

Συνιστώµενη δοσολογία κατά το κολλάρισµα: 2 g TANIGAL για 10ml GELISOL. 

Συνιστώµενη δοσολογία σε αφρώδεις οίνους: 3g/tn. 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 

∆ιαλύστε την απαιτούµενη ποσότητα TANIGAL σε κρασί ή σε νερό σε αναλογία 100g/L. 

Οµογενοποιήστε πολύ καλά. 

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. 

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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