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VITANIL B                                                              

ΤΑΝΝΙΝΗ ΑΠΟ TARA ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΥΓΑΣΗ ΛΕΥΚΩΝ ΟΙΝΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Το VITANIL Β είναι τανίνη προερχόµενη από σκελίδες tara (είδους φασολιάς της Λατινικής 

Αµερικής). Πρόκειται για ταννίνη γαλλικού οξέος που είναι άριστα προσαρµοσµένη στο 

κολλάρισµα των λευκών οίνων. 

Στο γλεύκος, το VITANIL Β συµµετέχει στην απολάσπωση και διαύγαση αντιδρώντας µε τις 

πρωτεΐνες σε περίσσεια. Αποµακρύνει, µεταξύ άλλων, τις φυσικές οξειδάσες του σταφυλιιού 

(την τυροσινάση αλλά και τη λακκάση του Βοτρύτη). 

Το VITANIL Β προστατεύει το γλεύκος από τις οξειδώσεις µε δύο τρόπους: 

• «Αντιοξειδασική» δράση: οι οξειδάσες είναι πρωτεΐνες και άρα αντιδρούν µε το VITANIL 

Β µε την κλασσική αντίδραση τανίνη – πρωτεΐνη. 

• «Αντιοξειδωτική» δράση, µέσω της δέσµευσης του οξυγόνου του αέρα. 

Το VITANIL Β περιορίζει την ανάπτυξη αναγωγικών αρωµάτων κατά τη διάρκεια της ζύµωσης 

και κατά τη διάρκεια της παλαίωσης των λευκών οίνων στη φιάλη. 

Οι λευκοί οίνοι δεν περιέχουν αρκετή ποσότητα ταννίνης για να αντιδράσει αποτελεσµατικά µε 

τις πρωτεϊνικές κόλλες (ζελατίνη, ιχθυόκολλα). Εποµένως, είναι απαραίτητο να συµπληρώνεται 

το κολλάρισµα των λευκών οίνων µε τη χρήση ταννινών. Το VITANIL Β είναι το ιδανικό 

συµπλήρωµα για κολλάρισµα µε ζελατίνη µικρού βαθµού υδρόλυσης (όπως το GELISOL). Σ’ 

αυτή την περίπτωση πρέπει να προστίθεται την προηγουµένη του κολλαρίσµατος ηµέρα. 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

• Το VITANIL B χρησιμοποιείται σε γλεύκη και λευκούς οίνους. 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
 

Συνιστώµενη δοσολογία στο γλεύκος: 100-200 g/tn 

Συνιστώµενη δοσολογία στον οίνο: 20-100 g/tn σε συνδυασµό µε GELISOL. 

Γενικά πρέπει να χρησιµοποιούνται 2g VITANIL Β για 1g GELISOL. 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 

∆ιαλύστε την απαιτούµενη ποσότητα VITANIL Β σε γλεύκος ή οίνο σε αναλογία 1Kg ανά 10L  

οίνου. Εισάγετε το διάλυµα άµεσα στη δεξαµενή ή στα βαρέλια. Οµογενοποιήστε πολύ καλά. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική οινολογική χρήση.  

Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας.  

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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