AMPLI SWEET
Συνδυασµός ανενεργών ζυµών και εξειδικευµένων ενζύµων
ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ, ΡΟΖΕ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΩΝ ΟΙΝΩΝ
ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΥΘΡΟΥΣ ΟΙΝΟΥΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το AMPLI SWEET είναι ένα µίγµα από ανενεργές ζύµες και εξειδικευµένα ένζυµα, το
οποίο χρησιµοποιείται για την καλύτερη ωρίµανση των λευκών, ροζέ αλλά και των ερυθρών οίνων.
Τα συστατικά που απελευθερώνονται από τις ανενεργές ζύµες (πολυσακχαρίτες, αµινοξέα και
γλουταθιόνη) κατά τη διάρκεια της ωρίµανσης των οίνων παρουσιάζουν πολύ καλές οινολογικές
ιδιότητες:
- Καλύτερη ισορροπία και στρογγυλάδα, υπογραµµίζοντας την αίσθηση της γλυκάδας και του
όγκου στο στόµα.
- Μείωση της πικράδας
- ∆ιατήρηση του αρώµατος και του χρώµατος µε επιβράδυνση της οξείδωσης
- Βελτίωση της σταθερότητας του χρώµατος στους ερυθρούς και ροζέ οίνους
- Υποβοήθηση στην πρωτεϊνική σταθεροποίηση των λευκών οίνων
Οι επιλεγµένες πηκτινάσες µε δευτερεύουσα δράση β-γλυκοσιδάσης συµπληρώνουν τις
ιδιότητες των ανενεργών ζυµών. Στην πράξη, αυτά τα εξειδικευµένα ένζυµα βοηθούν στη ανάδειξη
των ποικιλιακών αρωµάτων καθώς διευκολύνουν την απελευθέρωση των αρωµάτων από τις
πρόδροµες αρωµατικές τους ενώσεις.
Το AMPLI SWEET είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για την οργανοληπτική βελτίωση των
οίνων και χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της ωρίµανσης µε ή χωρίς λεπτές λάσπες.
Το AMPLI SWEET συνιστάται για:
- οίνους χωρίς ισορροπία, που τους λείπει όγκος και διάρκεια στο στόµα,
- οίνους τύπου “nouveau”, που διατίθενται στην αγορά πολύ γρήγορα και στους οποίους
επιζητούµε αναπτυγµένη (πλούσια) αρωµατική έκφραση και γλυκάδα στο στόµα,
- λευκούς και ροζέ οίνους για τη διατήρηση του χρώµατος και των αρωµάτων,
- βελτίωση της ωρίµανσης, συµπληρώνοντας ή αντικαθιστώντας τις λεπτές λάσπες.

∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ
• Συνιστώµενη δοσολογία - λευκοί και ροζέ οίνοι : 50-300 g/tn
• Συνιστώµενη δοσολογία - ερυθροί οίνοι : 200-400 g/tn
• Μέγιστη επιτρεπόµενη δοσολογία : 440 g/tn

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Θέσατε σε αιώρηση την απαιτούµενη ποσότητα AMPLI SWEET σε χλιαρό νερό (35-40oC) σε
αναλογία 1Kg ανά 10L νερού. Αφήστε περίπου 2 ώρες (το προϊόν είναι µερικώς διαλυτό). Εισάγετε
το διάλυµα στο τέλος της αλκοολικής ζύµωσης ή κατά την ωρίµανση έτσι ώστε να επιτευχθεί καλή
οµογενοποίηση. Αναδεύετε περιοδικά θέτοντας σε αιώρηση τις λάσπες. ∆οκιµάζετε τακτικά για να
προσδιορίσετε το τέλος της κατεργασίας.

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