BITARTRATE DE POTASSIUM
Όξινο τρυγικό κάλιο - Κρεµόριο
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Μ.Β : 188.14
- Μοριακός τύπος : COOK-CHOH-CHOH-COOH
- Λευκή σκόνη, όξινη γεύση
Το κρεµόριο ή όξινο τρυγικό κάλιο σχηµατίζεται κατά τη ψύξη του οίνου. Παραλαµβάνεται,
πλένεται, στεγνώνεται και θρυµµατίζεται σε µεγάλο βαθµό.
Χρησιµοποιείται κατά τη ψύξη του οίνου, ως πυρήνας κρυσταλλοποίησης. Κατ' αυτό τον
τρόπο η κρυσταλλοποίηση είναι πιο γρήγορη και πιο ολοκληρωµένη. Η απαιτούµενη δόση είναι
αρκετά υψηλή, 4Kg/tn, αλλά αναγκαία. Η ποσότητα αυτή ανακυκλώνεται : περίπου 5-10 φορές
στους λευκούς οίνους, ανάλογα µε το φορτίο τους και 3-5 φορές στους ερυθρούς οίνους.
Κάθε φορά πρέπει να ελέγχεται η καθαρότητά του, όταν αδειάζει η δεξαµενή, καθώς υπάρχει
το ενδεχόµενο µόλυνσης από τα κολλοειδή του οίνου. Γίνεται έλεγχος της δραστικότητάς του,
µετρώντας τη θερµοκρασία κρυσταλλοποίησης ή το γινόµενο διαλυτότητας του ΚΗΤ (όξινου
τρυγικού καλίου).
Το όξινο τρυγικό κάλιο διασπείρεται στον οίνο και αυτός οδηγείται στη δεξαµενή από επάνω,
διατηρώντας έντονη ανάδευση έτσι ώστε όλο το κρεµόριο να βρίσκεται σε αιώρηση. Η επαφή µε
τον οίνο διαρκεί περίπου 8 ώρες σε θερµοκρασία κάτω των 0οC και µε έντονη ανάδευση. Πρέπει η
θερµοκρασία να κατέβει στους -4οC και να διατηρηθεί για 4 ώρες πάντα υπό ανάδευση. Στη
συνέχει διακόπτεται η ανάδευση. Το σχηµατισµένο όξινο τρυγικό κάλιο πέφτει σαν άµµος.
Ακολουθεί φιλτράρισµα του οίνου µετά από 8 µε 12 ώρες, σε θερµοκρασία γύρω στους -4οC.
Καθώς η θερµοκρασία ανεβαίνει στους σωλήνες ή στο φίλτρο, η τρυγία επαναδιαλύεται και
παρατηρείται µια µικρή πτώση της απόδοσης. Με το πέρας της διήθησης η αδιάλυτη τρυγία
παραµένει στον πάτο της δεξαµενής, τόσο αυτή που βάλαµε όσο και αυτή που κρυσταλλώθηκε. Τη
δεύτερη φορά η τρυγία παραµένει στον πάτο της δεξαµενής. Προστίθεται µικρή ποσότητα οίνου, η
τρυγία διαβρέχεται και στη συνέχεια τίθεται εκ νέου σε ανάδευση, µέχρι το τέλος της ψύξης. Η
διαδικασία επαναλαµβάνεται µε τον τρόπο που περιγράφηκε πιο πάνω.
Με τη διαδικασία αυτή κερδίζουµε πολύ σε χρόνο.
Η αποτελεσµατικότητα της κατεργασίας είναι µεγαλύτερη αν ο οίνος έχει προηγουµένως
επεξεργαστεί µε µπεντονίτη.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
∆ιατίθεται σε συσκευασία των 5Kg και 25Kg. Συσκευασία κλειστή διατηρείται σε σκοτεινό, στεγνό
και άοσµο µέρος σε θερµοκρασία µέχρι 20oC 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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