
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 

  

 

VITANIL OAK                                                              
ΤΑΝΝΙΝΗ ΔΡΥΟΣ ΣΕ ΚΑΘΑΡΗ ΜΟΡΦΗ 

∆ΙΑΥΓΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΝΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Οι ταννίνες του οίνου έχουν την ιδιότητα να αντιδρούν έντονα µε τις πρωτεΐνες, είτε αυτές του 

οίνου είτε τις εξωγενείς που προστίθενται µε το κολλάρισµα όπως η ζελατίνη, η αλβουµίνη 

αυγού, ή η ιχθυόκολλα. Αυτή η ιδιότητα των ταννινών βρίσκει εφαρµογή στις κατεργασίες 

διαύγασης και σταθεροποίησης των οίνων. Μία λιγότερο γνωστή ιδιότητα των ταννινών είναι η 

αντιοξειδωτική τους δράση. Οι ταννίνες προστατεύουν τον οίνο από τις οξειδώσεις δεσµεύοντας 

το οξυγόνο του αέρα, καταπολεµώντας κατά συνέπεια το καφέτιασµα του οίνου και την 

καθίζηση των χρωστικών. 

Το VITANIL OAK είναι µία ταννίνη που προέρχεται από ξύλο δρυός και παραλαµβάνεται µε 

εκχύλιση µε νερό. 

Στους λευκούς οίνους, το VITANIL OAK δρα ως βοηθητικό των προϊόντων πρωτεϊνικής 

σταθεροποίησης όπως οι κόλλες GELISOL ή CRISTALINE. Σ’ αυτή την περίπτωση, πρέπει 

πάντα να προστίθεται µία µέρα πριν το κολλάρισµα. 

Στους ερυθρούς οίνους, προστιθέµενο κατά το γέµισµα της δεξαµενής, το VITANIL OAK 

αποµακρύνει τις οξειδάσες (ένζυµα υπεύθυνα για την οξείδωση των οίνων) προστατεύοντας τις 

χρωστικές ουσίες του οίνου από την οξείδωση. Προσδίδει ταυτόχρονα δοµή και αρµονία.  

Μετά τη µηλογαλακτική ζύµωση, το VITANIL OAK ευνοεί τη διαύγαση και τη σταθεροποίηση 

των οίνων, παρεµποδίζοντας επίσης αναγωγικά φαινόµενα κατά την παλαίωση.  

Προσθήκη του VITANIL OAK κατά την ωρίµανση, προσδίδει στρογγυλάδα και αρµονία στον 

οίνο. 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
 

Συνιστώµενη δοσολογία στο σταφυλοπολτό: 50-100 g/tn. 

Συνιστώµενη δοσολογία στον οίνο: 50-200 g/tn. 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 

∆ιαλύστε την απαιτούµενη ποσότητα VITANIL OAK σε αναλογία 1Kg ανά 10L οίνου ή 

σταφυλοπολτού. 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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