DEPECTIL MP+
Πηκτινάσες ενισχυµένες µε β-γλυκοσιδάση
ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΡΟΖΥΜΩΤΙΚΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το DEPECTIL ΜΡ+ είναι ένα ενζυµικό προϊόν για την προζυµωτική εκχύλιση.
∆ιευκολύνει τη διεξαγωγή της πίεσης στο πιεστήριο, τη διαύγαση του γλεύκους και κατά
συνέπεια την ποιότητα του γλεύκους που προέρχεται από την προζυµωτική εκχύλιση. Χάρη σ’ένα
ευρύ φάσµα δράσεων, κυρίως πηκτινολητικών αλλά και συµπληρωµατικών, το DEPECTIL ΜΡ+
επιτρέπει τη γρήγορη αποικοδόµηση των φυσικών πηκτινών που υπάρχουν στα σταφύλια και κατά
συνέπεια:
- διευκολύνει την πίεση, οδηγώντας σε µείωση της απαιτούµενης πίεσης για την εξαγωγή της ίδιας
ποσότητας χυµού και, κατά συνέπεια, σε αύξηση της απόδοσης σε γλεύκος
- βοηθά στην αποτελεσµατικότερη διαύγαση και τη γρήγορη απολάσπωση του µούστου.
Επιτρέπει την εκχύλιση των πρόδροµων αρωµατικών ενώσεων κατά τη διάρκεια της
προζυµωτικής εκχύλισης και την πρόωρη απελευθέρωση των αρωµάτων από τους γλυκοζίτες. Η
σύνθεση της DEPECTIL ΜΡ+ είναι ειδικά προσαρµοσµένη για την προζυµωτική εκχύλιση:
- αφενός, οι πηκτινάσες επιτρέπουν την αυξηµένη εκχύλιση των πρόδροµων αρωµατικών ενώσεων
οι οποίες βρίσκονται στους φλοιούς των σταφυλιών, βελτιώνοντας έτσι την αποτελεσµατικότητα
της προζυµωτικής εκχύλισης
- αφετέρου, οι δευτερεύουσες δράσεις β- γλυκοσιδάσης επιτρέπουν, ήδη από το στάδιο της
προζυµωτικής εκχύλισης, την ανάδειξη των αρωµάτων που βρίσκονται υπό µορφή πρόδροµων
γλυκοζιτικών ενώσεων.
Η χρήση του DEPECTIL ΜΡ+ επιτρέπει την παραγωγή οίνων µεγαλύτερη αρωµατική
ένταση και πολυπλοκότητα. Επιπλέον, αυτή η αρωµατική ποιότητα είναι σταθερή στο χρόνο.
Η γευστική βελτίωση συνδέεται µε µία µεγαλύτερη αρωµατική διάρκεια και λιπαρότητα στο
στόµα.

∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ
• Προζυµωτική εκχύλιση συνιστώµενη δοσολογία : 20-40g/tn.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
∆ιαλύστε το DEPECTIL ΜΡ+ σε γλεύκος ή νερό σε αναλογία 50 gr/L. Αναµίξτε µε τη
σταφυλοµάζα από την αρχή της προζυµωτικής εκχύλισης, εξασφαλίζοντας καλή οµογενοποίηση.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Συσκευασία κλειστή διατηρείται σε θερµοκρασία µεταξύ +4oC και +8oC µέχρι την
ηµεροµηνία λήξης. Ανοικτή συσκευασία τοποθετείται στο ψυγείο και 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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