OENOCITRIL
Κιτρικό οξύ - Ε330
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Χηµικός τύπος : C6H8O7H2O.
Μοριακό βάρος : 210,1.
Καθαρότητα κιτρικού οξέος µεγαλύτερη από 99%.
Είναι απαλλαγµένο από βαρέα µέταλλα ή άλλες επιµολύνσεις.
Το κιτρικό οξύ που χρησιµοποιείται στην οινολογία, βρίσκεται µε τη µορφή µικρών ή και
πολύ µικρών άχρωµων κρυστάλλων.
Το κιτρικό οξύ είναι ισχυρό οργανικό οξύ που συνήθως βρίσκεται σε µικρή συγκέντρωση
στο γλεύκος ενώ απουσιάζει στον οίνο. Αποικοδοµείται τόσο κατά την αλκοολική ζύµωση από τα
διάφορα στελέχη σακχαροµυκητών όσο και κατά την µηλογαλακτική ζύµωση από τα γαλακτικά
βακτήρια.
Στην οινολογία η προσθήκη του κιτρικού οξέος πραγµατοποιείται για τη ρύθµιση της
οξύτητας των οίνων κυρίως πριν από τη σταθεροποίησή τους απέναντι στα θολώµατα του σιδήρου.
Η προσθήκη του κιτρικού οξέος ελαττώνει επίσης τον κίνδυνο της τρυγικής αστάθειας, καθώς
το άλας που σχηµατίζεται είναι υδατοδιαλυτό σε αντίθεση µε το τρυγικό κάλιο που είναι
δυσδιάλυτο.
Το κιτρικό οξύ αποικοδοµείται από τα περισσότερα στελέχη γαλακτικών βακτηρίων µε
εξαίρεση το στέλεχος BL 01 που έχει επιλεγεί από την Martin Vialatte.

∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ
• Συνιστώµενη δοσολογία : 200 - 600g/tn
• Μέγιστη επιτρεπτή συγκέντρωση σε έτοιµους οίνους : 1 g/l κιτρικό οξύ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
∆ιαλύστε την απαιτούµενη ποσότητα κιτρικού οξέος σε µικρή ποσότητα οίνου και στη συνέχεια
αναµίξτε το διάλυµα στη συνολική ποσότητα του προς κατεργασία οίνου. Οµογενοποιείστε.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
∆ιατίθεται σε συσκευασία των 1Kg και 25Kg. Συσκευασία κλειστή διατηρείται σε σκοτεινό, στεγνό
και άοσµο µέρος σε θερµοκρασία µέχρι 25oC µέχρι την ηµεροµηνία λήξης.

• 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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