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ACIDE ASCORBIQUE  

ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΞΕΙΔΩΣΕΩΝ 

ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Το ACIDE ASCORBIQUE ή βιταμίνη C είναι ισχυρός οξειδοαναγωγικός παράγοντας. 

Χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια του τρύγου για να προστατευτούν τα αρώματα που είναι 

ευαίσθητα στην οξείδωση ή πριν από την διαδικασία της εμφιάλωσης, συμπληρώνει την επίδραση 

του SO2. 

Το ACIDE ASCORBIQUE διατηρεί το αρωματικό μπουκέτο, τα αρώματα και την φρεσκάδα των 

οίνων και καθυστερεί τα οξειδωτικά θολώματα (oxidasic case). 

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

• Κατά την χρήση ως αντιοξειδωτικό στον τρύγο λευκό ποικιλιών, το ACIDE ASCORBIQUE 

διατηρεί τις πτητικές θειόλες του σταφυλιού σε ποικιλίες όπως Sauvignon Blanc ή Riesling. Η 

εφαρμογή του στον τρύγο κατά προτίμηση να γίνεται σε δόσεις, συμπληρώνει την 

προστατευτική δόση του SO2.  

• Το ACIDE ASCORBIQUE σταθεροποιεί το διαλυμένο οξυγόνο στον οίνο, εμποδίζοντας έτσι την 

οξείδωση των συστατικών του. Αποτρέπει τις αλλαγές στο χρώμα των λευκών και ροζέ οίνων, 

όπως και την πρόωρη γήρανση των ερυθρών οίνων.  

• Το ACIDE ASCORBIQUE καταπολέμα το σιδηρικό θόλωμα (ferric casse), καθώς είναι η 

οξειδωμένη μορφή του σιδήρου η οποία είναι υπεύθυνη για την δημιουργία του θολώματος.  

• Το ACIDE ASCORBIQUE είναι αποτελεσματικό ενάντιας ελεγχόμενων ή προσωρινών 

οξειδώσεων, αλλά όχι ενάντιας ξαφνικών οξειδώσεων. 

• Το ACIDE ASCORBIQUE αποτρέπει την μη τυπική παλαίωση των οίνων. Περιορίζει και 

επιβραδύνει τον σχηματισμό αμινοακετοφαινόνης (aminoacetophenone), ένωσης που ευθύνεται 

για αυτό το ελάττωμα στους οίνους οι οποίοι προέρχονται από δύσκολα αμπελοτεμάχια (με 

υδατική καταπόνηση, φορτωμένα αμπέλια, κτλ.). 

∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ 
 

 

Συνιστώμενη δοσολογία: 

• 100 g/tn στον τρύγο, κατά προτίμηση σε ξεχωριστές δόσεις. 

• 100-150 g/tn σε λευκούς και ροζέ οίνους. 

• 50-100 g/tn σε ερυθρούς οίνους. 
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Μέγιστη επιτρεπόμενη δοσολογία σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία: 250 mg/L στον 

μούστο, 250 mg/L στον οίνο, η μέγιστη περιεκτικότητα του επεξεργασμένου οίνου δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τα 250 mg/L . 

Ενάντια στη μη τυπική γήρανση, κατά την πρώτη θείωση στο τέλος της αλκοολικής ζύμωσης, 

εφαρμόστε 50 g/tn ασκορβικού οξέος και στην συνέχεια 10 g/tn κατά τη διάρκεια κάθε επόμενης 

θείωσης. Χρειάζεται προσοχή προκειμένου η περιεκτικότητα σε ελεύθερο SO2 να παραμένει 

υψηλότερη από 25 mg/L. 

Σημείωση: το ασκορβικό οξύ παραμορφώνει την δοσολογία του SO2 όταν γίνεται χρήση της 

μεθόδου Ripper. 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

Διαλύστε το ACIDE ASCORBIQUE σε δεκαπλάσιο του βαρούς του όγκο οίνου προς επεξεργασία. 

Χρησιμοποιήστε το διάλυμα γρήγορα καθώς επηρεάζεται από τον αέρα και το φως.  

Ενσωματώστε κατά τη διάρκεια ανακύκλωσης για καλύτερη ομογενοποίηση. Αυτή η κατεργασία 

πρεπεί πάντα να πραγματοποιείται σε συνδυασμό με θείωση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική οινολογική χρήση.  

Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας.  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

Συσκευασία: 500g, 1Kg και 25Kg. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

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

προστατευμένο από το φως, μακριά από έντονες οσμές και μακριά από πολύ χαμηλή 

θερμοκρασία (παγετός).  

Συσκευασία ανοικτή, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός σύντομου χρονικού διαστήματος.  

Να χρησιμοποιηθεί κατά προτίμηση πριν από την ημερομηνία ανάλωσης 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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