BACTOLYSE
Καθαρή λυσοζύµη
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Η ∆ΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΛΟΓΑΛΑΚΤΙΚΗΣ ΖΥΜΩΣΗΣ
ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΗΛΟΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΖΥΜΩΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ο έλεγχος των γαλακτικών βακτηρίων επιτυγχάνεται µε τη χρήση του θειώδους ανυδρίτη.
Παρόλη όµως τη δραστικότητα και το εύρος δράσης του (αντιοξειδωτικό, αντιµικροβιακό), ο
θειώδης ανυδρίτης παρουσιάζει περιορισµένη αποτελεσµατικότητα στον έλεγχο των γαλακτικών
βακτηρίων σε υψηλά pH. Ο παραπάνω λόγος καθώς και η διεθνής τάση για τη µείωση των
χρησιµοποιούµενων δόσεων SO2, προκάλεσαν το ενδιαφέρον για το BACTOLYSE, ενός προϊόντος
ιδιαίτερα δραστικού σε υψηλά pH, µε δράση συµπληρωµατική προς αυτή του θειώδους ανυδρίτη.
Το BACTOLYSE είναι ένα παρασκεύασµα µε βάση τη λυσοζύµη, ένα ένζυµο που υπάρχει
στη φύση στο ασπράδι του αυγού. Η λυσοζύµη ήδη χρησιµοποιείται πολύ στην βιοµηχανία των
τροφίµων, και ειδικά στη βιοµηχανία του γάλακτος.
Πρόκειται για ένα φυσικό προϊόν, η χρήση του οποίου µπορεί να αποβλέπει:
- Στην προσωρινή διακοπή της µηλογαλακτικής ζύµωσης.
- Στην καθυστέρηση της έναρξης της µηλογαλακτικής ζύµωσης ώστε αυτή να επέρχεται µόνο
µετά το τέλος της αλκοολικής ζύµωσης.
- Στην αναστολή της δράσης των γαλακτικών βακτηρίων σε περίπτωση διακοπής της αλκοολικής
ζύµωσης ώστε να αποτραπεί το ενδεχόµενο γαλακτικής εκτροπής.
- Στη µικροβιακή σταθεροποίηση του οίνου µετά τη µηλογαλακτική ζύµωση και, κατά συνέπεια,
στη µείωση της χρησιµοποιούµενης δοσολογίας θειώδους ανυδρίτη (µια µικρή ποσότητα
θειώδους είναι απαραίτητη καθώς το BACTOLYSE δεν έχει αντιοξειδωτική δράση ούτε δρα
ενάντια στις ζύµες και τα οξικά βακτήρια).
Το BACTOLYSE δρα κυρίως στα γαλακτικά βακτήρια (Gram +) ενώ δεν έχει δράση στα
οξικά βακτήρια. Επίσης, δεν επιδρά στην εξέλιξη της αλκοολικής ζύµωσης και δεν προκαλεί καµία
µεταβολή στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του κρασιού.
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•
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Καθυστέρηση της µηλογαλακτικής ζύµωσης : 100 gr/tn στον τελικό όγκο κατά την
εκχύλιση σε ατµόσφαιρα διοξειδίου του άνθρακα. – προσθήκη κατά το γέµισµα της
δεξαµενής. 200 gr/tn στον τελικό όγκο σε σταφύλια µετά την αποβοστρύχωση – προσθήκη
προς το τέλος της αλκοολικής ζύµωσης. (πυκνότητα 1,030).
∆ιακοπή της µηλογαλακτικής ζύµωσης : 300-500 gr/tn.
Αποτροπή γαλακτικής εκτροπής : 250 gr/tn – προσθήκη κατά προτίµηση µετά το
διαχωρισµό από τα στέµφυλα.
Σταθεροποίηση µετά την µηλογαλακτική ζύµωση : 200 gr/tn – προσθήκη αµέσως µετά το
τέλος της µηλογαλακτικής ζύµωσης.
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ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
∆ιαλύστε το προϊόν σε λίγο χλιαρό νερό (περίπου 20 oC) και χωρίς ανάδευση. Αφήστε σε
ηρεµία για µια ώρα πριν οµογενοποιήσετε το σύνολο προσεκτικά, αποφεύγοντας την έντονη
ανάδευση.
Εισάγετε στη δεξαµενή εξασφαλίζοντας άριστη οµογενοποίηση του συνόλου. Ο παραπάνω
κανόνας είναι σηµαντικός για την αποτελεσµατικότητα της κατεργασίας.
Το BACTOLYSE δρα τις πρώτες ώρες που ακολουθούν την εισαγωγή του (προσοχή: η
δράση του δεν είναι µόνιµη όπως αυτή του θειώδους ανυδρίτη).
Το BACTOLYSE µας επιτρέπει να µειώσουµε τη χρησιµοποιούµενη δόση του θειώδους
ανυδρίτη, αλλά δεν τον αντικαθιστά. Προτείνεται η ταυτόχρονη προσθήκη θειώδους (σε
µικρότερες δόσεις) για την εξασφάλιση και της αντιοξειδωτικής προστασίας του οίνου.
Η προσθήκη µετατρυγικού οξέος και τανινών είναι απαγορευτική στα λευκά κρασιά
κατεργασµένα µε λυσοζύµη (άµεσος σχηµατισµός θολώµατος).
Στα λευκά κρασιά, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην πρωτεϊνική σταθεροποίηση.
Η χρήση της λυσοζύµης µπορεί να αυξήσει την πρωτεϊνική αστάθεια όπως αυτή προσδιορίζεται µε
τις συνήθεις δοκιµές (θέρµανση, bentotest, κλπ). Αντίθετα κανένα πρόβληµα δεν έχει παρατηρηθεί
σε φιάλη, στα οχτώ χρόνια δοκιµών του προϊόντος.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆εν θα πρέπει να χρησιµοποιείται ταυτόχρονα µε µπεντονίτη (το ένζυµο
προσροφάται στον µπεντονίτη, καθιζάνει µαζί µ΄ αυτόν και καθίσταται ανενεργό).
Η κατεργασία µε λυσοζύµη δεν πρέπει να γίνεται κατά τις µέρες που προηγούνται της
εµφιάλωσης. Κυρίως στα κόκκινα κρασιά, η προσθήκη της λυσοζύµης προκαλεί µια µικρή
κροκίδωση. Σε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να περιµένουµε µερικές µέρες ώστε να
κατακαθίσει το ίζηµα, πριν φιλτράρουµε και προβούµε στην εµφιάλωση.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Αποθηκεύεται σε θερµοκρασία µεταξύ 3 και 25oC.
Σε κλειστή συσκευασία, το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε σκιερό, άοσµο και στεγνό µέρος.
Σε ανοιχτή συσκευασία πρέπει να χρησιµοποιείται άµεσα..

• 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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