AMPLITAN ΒE
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΤΑΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΖΥΜΩΝ
ΦΡΕΣΚΑ∆Α ΚΑΙ ΟΓΚΟΣ ΣΤΟΥΣ ΛΕΥΚΟΥΣ ΟΙΝΟΥΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το AMPLITAN ΒΕ συνδυάζει ανενεργές ζύµες, ικανές να απελευθερώσουν πολυσακχαρίτες
που περιέχονται στο κύτταρο της ζύµης, µε τανίνες του γαλλικού οξέος.
Οι ανενεργές ζύµες δρουν σαν αντιοξειδωτικά χάρη στην παρουσία ορισµένων πεπτιδίων
όπως η γλουταθειόνη και επιπλέον έχουν την ικανότητα να απελευθερώνουν άµεσα στα περιβάλλον
πολυσακχαρίτες και µαννοπρωτεΐνες προερχόµενες από το κύτταρο των ζυµών.
Οι τανίνες συµβάλλουν στον περιορισµό των αναγωγικών χαρακτήρων ενώ παράλληλα
συµµετέχουν µαζί µε τις ανενεργές ζύµες (απελευθέρωση µαννοπρωτεϊνών) στη σταθεροποίηση
του οίνου.
Το AMPLITAN ΒΕ µελετήθηκε ειδικά για:
- τη διατήρηση του χρώµατος και της απόχρωσης των λευκών οίνων,
- τη διατήρηση των αρωµάτων και της φρεσκάδας των λευκών οίνων,
- τη γευστική ισορροπία, µε την αύξηση του όγκου και τη µείωση του αναγωγικού χαρακτήρα.
Το AMPLITAN ΒΕ είναι ένα προϊόν που προορίζεται για τη λευκή οινοποίηση. Πρέπει να
προστίθεται στο µούστο αµέσως µετά την απολάσπωση για να µειωθούν τα οξειδωτικά φαινόµενα..

∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ
• Συνιστώµενη δοσολογία : 300-400 g/tn
• Μέγιστη επιτρεπόµενη δοσολογία : 470 g/tn

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
∆ιαλύουµε την απαιτούµενη ποσότητα AMPLITAN ΒΕ σε χλιαρό νερό σε αναλογία 1Kg ανά 10L
νερού. Το προϊόν είναι µερικώς διαλυτό. Εισάγουµε στο µούστο µε δοσοµετρική αντλία και
οµογενοποιούµε προσεκτικά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
∆ιατίθεται σε συσκευασία του 1Kg. 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.
• Η συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία είναι επιβεβληµένη και αποτελεί ευθύνη του χρήστη.
• Το παρόν έγγραφο αποτελεί ιδιοκτησία της ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΕΠΕ και δεν µπορεί να τροποποιηθεί χωρίς την έγγραφή άδειά µας.
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