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TANIPEPIN                                                              
ΤΑΝΙΝΕΣ ΑΠΟ ΓΙΓΑΡΤΑ ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ 

∆ΙΑΥΓΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΕΡΥΘΡΩΝ & ΡΟΖΕ ΟΙΝΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Η TANIΡΕΡΙΝ είναι µια ταννίνη πολύ µεγάλης καθαρότητας που προέρχεται από τα γίγαρτα 

των σταφυλιών. Η παραγωγή της µε εκχύλιση και ο επιλεκτικός καθαρισµός των φαινολικών 

συστατικών που ακολουθεί, προσδίδουν στο προϊόν αυτό µεγάλη καθαρότητα και ποιοτικά 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. 

Η ΤΑΝΙΡΕΡΙΝ είναι µια ταννίνη του τύπου προανθοκυανιδίνη κατάλληλη για την ερυθρή 

οινοποίηση. Η µορφή των ταννινών αυτών ευνοεί τη συµπλοκοποίηση τανινών –ανθοκυανών 

επιτρέποντας τη χρωµατική σταθεροποίηση των ερυθρών οίνων. 

Προστιθέµενη κατά τη διάρκεια της ωρίµανσης µε τις οινολάσπες βελτιώνει το αντιοξειδωτικό 

δυναµικό και την εξέλιξη των κρασιών. 

Χάρη στην αντιοξειδωτική της δράση, η ΤΑΝΙΡΕΡΙΝ παίζει σηµαντικό ρόλο στην προστασία 

του κρασιού από οξείδωση, ενισχύοντας τη διατήρηση της απόχρωσης των ερυθρών  και ροζέ 

οίνων κατά την παλαίωση τους. 

Η ΤΑΝΙΡΕΡΙΝ συµβάλλει στην ισορροπία των κρασιών ενισχύοντας την ταννική τους δοµή. 

Η ΤΑΝΙΡΕΡΙΝ είναι µια ταννίνη µε µεγάλη δραστικότητα απέναντι στις πρωτεΐνες. Στο γλεύκος 

µειώνει τη δράση των οξειδασών. Στο κρασί, συµβάλλει µερικώς στην πρωτεϊνική σταθερότητα 

των λευκών και ροζέ κρασιών. 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

• Για την διαύγαση, σταθεροποίηση και ισορροπία των οίνων. 

• Για την εξασφάλιση καλής προστασίας ενάντιας της οξείδωσης, συμβάλλοντας στη 

διατήρηση της απόχρωσης των ερυθρών και ροζέ οίνων κατά την παλαίωση.  

• Για ευκολία στη χρήση χάρη στην κοκκώδη μορφή του προϊόντος.  

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
 

Συνιστώμενη δοσολογία στη σταφυλομάζα: από 50-200 g/tn. 

Συνιστώμενη δοσολογία στο γλεύκος: από 50-100 g/tn. 

Συνιστώμενη δοσολογία σε λευκό ή ροζέ οίνο: από 10-50 g/tn. 

Συνιστώμενη δοσολογία σε ερυθρό οίνο: από 50-150 g/tn. 
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ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 

∆ιαλύστε την απαραίτητη ποσότητα TANIΡΕΡΙΝ σε δεκαπλάσιο όγκο γλεύκους ή οίνου. 

Προσθέστε το διάλυµα στη δεξαµενή εξασφαλίζοντας καλή οµογενοποίηση του προϊόντος.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική οινολογική χρήση.  

Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας.  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

 

 

Συσκευασία: 500g. 

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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