
Ελλαγικές Τανίνες ποιότητας « δούγας», που εκχυλίζονται από την καρδιά δρυός, σε μορφή στιγμιαίας 
διαλυτοποίησης (μέθοδος IDP) για την παλαίωση των λευκών, ροζέ και ερυθρών οίνων 

 

Ιδιαιτερότητες 
 

To Quertanin® είναι ένα παρασκεύασμα ελλαγικών τανινών με μεγάλη ικανότητα στο να δημιουργει συμπλοκά και χρησιμοποιεί-
ται για: 
• Την ενίσχυση της δομής και της διάρκειας της επίγευσης , 
• Προστασία των οίνων κατά των οξειδωτικών φαινόμενων (μεγαλύτερη αρωματική ένταση), 
• Απομάκρυνση των αναγωγικών οσμών. 
To Quertanin® υπάρχει επίσης και σε μορφή αναβράζων παστίλιων QUERTANIN® EFFERVESCENT, που διευκολύνει τη χρήση τους 
σε μικρού όγκου περιέκτες (βαρέλια, κλπ). 
 

Οινολογικές εφαρμογές 
 

• Ρυθμίζει τα οξείδο-αναγωγικά φαινόμενα κατά την παλαίωση σε βαρέλια ή κατά μια μικρό-οξυγόνωση, 
• Στη φάση της προετοιμασίας των οίνων για εμφιάλωση, διατήρηση του χαρακτήρα «φρεσκάδας», 
• Κατεργασία των οίνων, που παρουσιάζουν αναγωγικές οσμές, 
• Επιτρέπει την επαναδημιουργία ενός περιβάλλοντος πλούσιο σε ελλαγικές τανίνες, ίδιο με αυτό των καινούργιων ξύλινων 

βαρελιών όταν τα χρησιμοποιούμενα βαρέλια είναι παλιά. 
 

Δοκιμαστικά αποτελέσματα 

• Το Quertanin® επιτρέπει μια 
σημαντική μείωση των ελαφρών 
μερκαπτανών και εγγυάται έτσι την 
καλύτερη διατήρηση της αρωματι-
κής φρεσκάδας.  
 

Τρόπος χρήσης 
 

Δόση χρήσης: 
• Διατήρηση της αρωματικής φρεσκάδας των λευκών και ροζέ οίνων: 2 έως 5  
      gr / HL, 
• Δομή των οίνων: 5 έως 20 gr / HL, 
• Κατά την ωρίμανση σε κάθε απολάσπωση: 2 έως 5 gr / HL, 
• Επεξεργασία μικρό-οξυγόνωση: 5 έως 10 gr / HL, 
• Απομάκρυνση αναγωγικών οσμών: 5 έως 10 gr / HL, 

Εφαρμογή — τρόπος χρήσης: 
 

Η μέθοδος ICP επιτρέπει το πασπάλισμα του Quertanin® κατευθείαν μέσα στον οίνο κατά μια ανακύκλωση ομογενοποίησης. 
Μετά την προσθήκη του Quertanin®, συνίσταται τακτικές απολασπώσεις μέχρι τη φάση του κολλαρίσματος ή των επεξεργασιών 
προ εμφιάλωση. 
Η προσθήκη του Quertanin® πρέπει να γίνει τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν την εμφιάλωση. 
Συσκευασία και αποθήκευση 
 

Αποθήκευση στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε δροσερό ξηρό μέρος και μακριά από ξένες μυρωδιές. 
Συσκευασία του 1,0 Kg—Κιβώτιο των 10,0 Kg. 
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Μέρες 

• Οι συγκεντρώσεις σε εκχυλισμένες τανίνες από δούγες είναι μικρότερες μέσα 
στα χρησιμοποιημένα βαρέλια. Το δυναμικό προστασίας είναι μειωμένο και ο 
οίνος έχει στάση για πρώιμη οξείδωση. Η προσθήκη του Quertanin® επιτρέπει 
τη επαναδημιουργία του ίδιου δυναμικού buffer, που προέρχεται από τις τανί-
νες των καινούργιων ξύλινων βαρελιών και έτσι την καλύτερη προστασία των 
οίνων κατά των φαινομένων οξείδωσης. 

                          Βαρέλι 2 οίνων (limousin) 
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