ECORCES DE LEVURES
ΚΕΛΥΦΗ ΖΥΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΑΛΚΟΟΛΙΚΗΣ ΖΥΜΩΣΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τα κελύφη των ζυµών για οινολογική χρήση (χρήση επιτρεπτή από τον κανονισµό της
ΕΕ822/87) προέρχονται από τον σακχαροµύκητα Saccharomyces cerevisiae µε αποδιοργάνωση από
τα ίδια του τα πρωτεολυτικά ένζυµα.
Οι κυτταρικές µεµβράνες είναι αδιάλυτες, συλλέγονται µε φυγοκέντρηση, πλένονται µε
υδαταλκοολικό διάλυµα για να µη µυρίζουν και ξεραίνονται µε µια τεχνική που δεν επηρεάζει την
επιφάνεια τους και κατά συνέπεια την απορροφητική τους ικανότητα.
Εµπορικά κυκλοφορούν µε τη µορφή λεπτής σκόνης, µη υγροσκοπικής, χρώµατος ανοιχτού
µπεζ, χωρίς ιδιαίτερη οσµή. Στο γλεύκος και τον οίνο δεν αφήνουν υπόλειµµα βλαβερό για την
υγεία.
Τα κελύφη των ζυµών διεγείρουν την αλκοολική ζύµωση, δρώντας στις ζύµες ως παράγοντας
επιβίωσης. Η τονωτική τους δράση οφείλεται στην ικανότητά τους να απορροφούν ορισµένες
ουσίες, τοξικές για τους σακχαροµύκητες (π.χ. δεκανοϊκό οξύ), οι οποίες παραδόξως παράγονται
από τους ίδιους τους σακχαροµύκητες κατά την ανάπτυξη τους στο γλεύκος.
Η προληπτική ή θεραπευτική χρήση τους επιβάλλεται στις περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος
να γίνει µε δυσκολία η αλκοολική ζύµωση, όπως:
- γλεύκος υπερβολικά καθαρισµένο και πλούσιο σε σάκχαρα (συγκέντρωση > 200gr/Lt).
- παρουσία υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων.
- κακή υγιεινή κατάσταση των σταφυλιών (και ειδικά φαιά σήψη).
- υψηλή θερµοκρασία διεξαγωγής της αλκοολικής ζύµωσης (έως 34οC).
- διακοπή της αλκοολικής ζύµωσης.

∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ
• Μέγιστη επιτρεπόµενη δοσολογία : 400gr/tn.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Πρόληψη του κινδύνου διακοπής της ζύµωσης : 100 µε 300gr/tn στο γλεύκος, µετά την
αποζύµωση των πρώτων 50gr/Lt σακχάρων. Εισάγετε κατά τη διάρκεια µιας ανακύκλωσης και
κάτω από το "καπέλο" στην περίπτωση ερυθρής οινοποίησης.
Κατεργασία σε περίπτωση διακοπής της ζύµωσης : Προσθέστε 300 µε 400gr/tn αφού πρώτα
έχει θειωθεί σωστά ο οίνος (20 µε 30gr/tn). Ανακυκλώστε 2 φορές για να διευκολύνετε την επαφή
µε τον οίνο. Εµβολιάστε ξανά µε ζυµοµύκητες 24 ώρες µετά την κατεργασία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
∆ιατίθεται σε συσκευασία του 0,5Kg. Συσκευασία κλειστή διατηρείται σε σκοτεινό, στεγνό και
άοσµο µέρος σε θερµοκρασία µέχρι 25oC µέχρι την ηµεροµηνία λήξης. Συσκευασία ανοιχτή, θα
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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