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VITANIL VR                                                              

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΕΝΩΝ ΤΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΚΟΚΚΩΔΗ ΜΟΡΦΗ ΓΙΑ 

ΔΙΑΥΓΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ΟΙΝΩΝ  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Το χρώμα του οίνου οφείλεται κυρίως στην παρουσία ανθοκυανών. Οι ανθοκυάνες είναι 

χρωστικές κόκκινου χρώματος με πολύ ασταθή δομή. Είναι πολύ ευαίσθητες στην οξείδωση, 

με αποτέλεσμα το χρώμα τους να αλλάζει προς το πορτοκαλί. Στην περίπτωση αυτή, οι οίνοι 

εκτιμώνται λιγότερο από τους καταναλωτές. 

Από την άλλη, οι ανθοκυάνες έχουν την τάση να δίνουν αδιάλυτα συσσωματώματα με το χρόνο 

και να σχηματίζουν ίζημα στη φιάλη, προκαλώντας μείωση της έντασης του χρώματος του 

οίνου.  

Στην αποφυγή αυτών των προβλημάτων, οι ταννίνες παίζουν καθοριστικό ρόλο, διότι: 

• Έχουν σημαντική αντιοξειδωτική δράση, προστατεύοντας έτσι τις ανθοκυάνες από τις 

παρενέργειες του οξυγόνου. 

• Έχουν την ιδιότητα να σχηματίζουν σταθερά σύμπλοκα με τις ανθοκυάνες, έντονου 

χρώματος και μικρής στιφάδας. 

Οι ταννίνες είναι επίσης πολύ δραστικές με τις πρωτεΐνες του οίνου, επομένως συμμετέχουν 

πολύ αποτελεσματικά στη διαύγαση και σταθεροποίηση του οίνου.  

Το  VITANIL VR αποτελείται κυρίως από συμπυκνωμένη ταννίνη (τύπου προκυανιδίνης), με 

δομή συγγενική μ’ αυτή των ταννινών του σταφυλιού. Αυτή η ταννίνη είναι λιγότερο στυφή 

αλλά πολύ ενεργή ως προς τις πρωτεΐνες και τις ανθολυάνες του οίνου.  

Κατά την οινοποίηση, το VITANIL VR δρα συνεργιστικά με τις ταννίνες του οίνου επιτρέποντας 

τη σταθεροποίηση των χρωστικών. Μετά τη μηλογαλακτική ζύμωση, το VITANIL VR βοηθά 

στη διαύγαση και σταθεροποίηση του οίνου, συμπληρώνοντας έτσι τη δράση του θειώδους 

ανυδρίτη. 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

• Στη διαύγαση και σταθεροποίηση του χρώματος των ερυθρών οίνων. 

• Για την προστασία των ανθοκυανών από την οξείδωση. 
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ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
 

Συνιστώμενη δοσολογία στο σταφυλοπολτό: από 150-250 g/tn. 

Συνιστώμενη δοσολογία στο γλεύκος: από 100-200 g/tn. 

Συνιστώμενη δοσολογία στον οίνο: από 50-150 g/tn. 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 

Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα VITANIL VR σε οίνο σε αναλογία 1Kg ανά 10L οίνου. 

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

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική οινολογική χρήση.  

Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας.  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

 

 

Συσκευασία: 1Kg και 10Kg. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

 

 

Συσκευασία γεμάτη, σφραγισμένη από τον κατασκευαστή, διατηρείται σε μέρος ξηρό και 

προστατευμένο από το φως, μακριά από έντονες οσμές. 

Συσκευασία ανοικτή, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός σύντομου χρονικού διαστήματος 

Να χρησιμοποιηθεί κατά προτίμηση πριν από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη 

συσκευασία. 

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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