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ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 

  

 

Η ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΝΩΝ                                                 

 

Η ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
 

Ένας διαυγής οίνος µετά από ένα σωστό φιλτράρισµα δεν είναι υποχρεωτικά και 

σταθεροποιηµένος. 

Ένα σωστό κολλάρισµα καθαρίζει τον οίνο και συµβάλλει στην σταθεροποίηση του, 

αποµακρύνοντας χρωστικές και ασταθείς πρωτεΐνες. 

Παρόλα αυτά, ούτε το φιλτράρισµα ούτε το κολλάρισµα δεν αποµακρύνουν ικανοποιητικά 

άλλες αιτίες αστάθειας που προκαλούνται από το κρύο, την επαφή µε το οξυγόνο, το σίδηρο 

και το χαλκό που συναντώνται σε ορισµένους οίνους. 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ 
 

Πριν την εµφιάλωση είναι σηµαντικό να προβλέψουµε την εξέλιξη των οίνων µε αναλύσεις (σιδήρου, 

χαλκού) και απλές δοκιµασίες (παραµονή στον αέρα και στο κρύο). 

Γνωρίζοντας τους κινδύνους αστάθειας, µπορούµε να τους προβλέψουµε και 

να σταθεροποιήσουµε τον οίνο µε την κατάλληλη κατεργασία. 

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

 

Μετατρυγικό οξύ : παρασκευάζεται µε θέρµανση, υπό κενό, του τρυγικού οξέος και εµποδίζει 

το σχηµατισµό κρυστάλλων τρυγίας, µετά την κατεργασία του οίνου µε ψύξη. 

• Βαθµός εστεροποίησης ελεγχόµενος συστηµατικά, 

• Τέλεια και γρήγορη διάλυση, 

• Χρώµα απαλό κίτρινο, ουσιαστικά άοσµο (απουσία επιµολύνσεων), εγγυώνται την ποιότητα 

και την αποτελεσµατικότητα του προϊόντος. 

Αραβικό κόµµι: κολλοειδές φυτικής προέλευσης, είναι το ιδανικό προϊόν σταθεροποίησης για 

θολώµατα και ιζήµατα που οφείλονται στις χρωστικές. Ενισχύει και µεγαλώνει τη διάρκεια 

δράσης του µετατρυγικού οξέος, ελαττώνει τον κίνδυνο εµφάνισης θολώµατος σιδήρου.  

Κόµµι κυτταρίνης: Εµποδίζει τη δηµιουργία µικροκρυστάλλων τρυγικού καλίου και 

δυσχεραίνει την συσσωµάτωση και ανάπτυξή τους, προσφέροντας τρυγική σταθεροποίηση του 

οίνου. 
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ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 

  

 

Ενεργά προϊόντα για το σίδηρο και το χαλκό: δρούν πάνω σ' αυτά τα στοιχεία είτε µε την 

αποµάκρυνση τους (σιδηροκυανιούχο κάλιο, φυτικό ασβέστιο), είτε µε τη συµπλοκοποίηση 

τους (κιτρικό οξύ), εµποδίζοντας την εµφάνιση θολώµατος σιδήρου και/ή χαλκού. 

Με κατάλληλους συνδυασµούς, υπό µορφή σκόνης ή υγρού, τα προϊόντα της MARTIN 

VIALATTE δίνουν απαντήσεις σε όλες σας τις ανάγκες. 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΪΟΝ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΤΡΥΓΙΚΗ 

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 

Μετατρυγικό οξύ που παράγει ο οίκος Martin Vialatte από τρυγικό 

οξύ µεγίστης καθαρότητας ή Κόµµι κυτταρίνης 

ΕΡΥΘΡΟΙ & ΡΟΖΕ 

ΟΙΝΟΙ 
V40 100 g/tn Δείκτης 38/40 

ΟΙΝΟΙ ΛΕΥΚΟΙ & 

ΟΙΝΟΙ ΑΦΡΩΔΕΙΣ 
CRISTAB GC 100 g/tn Κόμμι κυτταρίνης 

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ 

∆ιαλύµατα Αραβικού κόµµεος που παράγει ο οίκος Martin Vialatte 

από επιλεγµένα για την αποτελεσµατικότητα κόµµεα. 

ΜΕΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ DUOGOM 1L για 1-2tn 
Πυκνότητα 

εγγυημένη 

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
FILTROSTABIL 1L για 1,5-3tn d=1,100 

 

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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