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TANIRAISIN                                                              
ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ 

∆ΙΑΥΓΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΝΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Η TANIRAISIN εξάγεται µε νερό το οποίο περιέχει SO2 σε µέτρια συγκέντρωση. Αυτή η 

µέθοδος εξαγωγής εγγυάται την ποιότητα της TANIRAISIN: 

• Σεβασµός της δοµής των τανινών του σταφυλιού. 

• Περιορισµός των φαινοµένων οξείδωσης. 

• Καλά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. 

• Απουσία ερυθρών ανθοκυανών. 

Η TANIRAISIN εκπληρώνει όλες τις λειτουργίες των τανινών του σταφυλιού: 

Ερυθροί οίνοι: Η TANIRAISIN προστατεύει το χρώµα σταθεροποιώντας τις ανθοκυάνες µε 

σταθερούς δεσµούς τύπου ταννίνη-ανθοκυάνη και προστατεύοντας τις χρωστικές ουσίες από 

την οξείδωση. Μετά τη µηλογαλακτική ζύµωση επιτρέπει τη διαύγαση και τη σταθεροποίηση 

του οίνου. Συµπληρώνει έτσι τη δράση του SO2 που προστίθεται σ’ αυτό το στάδιο κατεργασίας. 

Λευκοί οίνοι: Στο γλεύκος η TANIRAISIN ενισχύει την προστασία ενάντια στην οξείδωση. Με 

τη δράση της πάνω στις πρωτεΐνες, µειώνει τη δράση των οξειδασών µε την καταβύθιση τους. 

Στο κρασί η TANIRAISIN συµπληρώνει ιδανικά το κολλάρισµα µε ζελατίνη ή ιχθυόκολλα. 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 
 

Η TANIRAISIN είναι µια τανωίνη πολύ µεγάλης καθαρότητας που προέρχεται από λευκά 

σταφύλια τα οποία πατήθηκαν απευθείας µε ελαφριά πίεση. 

Στο σταφύλι οι ταννίνες βρίσκονται κυρίως στο φλοιό και στα γίγαρτα. Στο εσωτερικό των 

κυττάρων βρίσκονται στο χυµοτόπιο, στα τοιχώµατα του χυµοτοπίου και στα κύτταρα της ράγας 

ή ακόµη στο εσωτερικό των γιγάρτων. 

Κατά την πίεση, οι ταννίνες των χυµοτοπίων απελευθερώνονται αµέσως στο γλεύκος. 

Για να απελευθερωθούν οι τανίνες που βρίσκονται στα τοιχώµατα έχουν ανάγκη από µηχανική 

δράση, χρήση ενζύµων (ταννίνες συνδεδεµένες µε πολυσακχαρίτες), είτε από εκχύλιση. 

Η εξαγωγή των ταννινών των γιγάρτων γίνεται όταν η εκχύλιση είναι πού µακριά και υπό την 

εκχυλιστική ικανότητα της αλκοόλης που σχηµατίζεται. Η εξαγωγή αυτών των ταννινών 

συνοδεύεται πολύ συχνά από γεύσεις χορτώδεις και πικρές. 

 

356/2016 – 1/2 

 

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 

ΤΑΝΝΙΝΕΣ 

  

 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

• Για την οινοποίηση και παλαίωση λευκών και ερυθρών οίνων. 

• Για διαύγαση και σταθεροποίηση. 

• Για τον περιορισμό της δράσης των οξειδασών μέσω της καταβύθισης τους. 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
 

Συνιστώμενη δοσολογία στη σταφυλομάζα: από 100-300 g/tn. 

Συνιστώμενη δοσολογία στο γλεύκος: από 50-150 g/tn. 

Συνιστώμενη δοσολογία στον οίνο: από 30-200 g/tn. 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 

∆ιαλύστε την απαραίτητη ποσότητα TANIRAISIN 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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