OENOTANNIN CELESTE
Complexo de taninos especialmente formulado para vinhos brancos e rosés sem acréscimo de
adstringência excessiva
CARACTERÍSTICAS
OENOTANNIN CELESTE é um complexo de taninos especialmente formulado para atender as
necessidades de viticultores que desejam compensar a falta de estrutura de vinhos brancos e
rosés, sem acrescentar amargor e adstringência pronunciada. Sua fórmula complexa lhe
permite agir sobre o equilíbrio organoléptico do vinho e, assim, reequilibrar a estrutura de vinhos
diluídos ou considerados sem estrutura na boca.
PROPRIEDADES ENOLÓGICAS
OENOTANNIN CELESTE é composto de taninos proantocianídicos com um grau de
polimerização elevado que o torna menos reativo e mais macio. Graças a esta especificidade,
esse tanino ajuda a compensar a estrutura deficiente de alguns vinhos, sem, portanto,
acrescentar amargor, adstringência e adstringência excessiva (ver gráfico abaixo).
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Gráfico: comparação de degustação de um Rosé Pays d'Oc Rosé 2015 com adição ou não de
OENOTANNIN CELESTE.

APLICAÇÕES
OENOTANNIN CELESTE utiliza-se na maturação (envelhecimento) ou alguns dias antes da
preparação do vinho para o engarrafamento. É usado para todos os tipos de vinho branco e
rosé.
DOSAGEM
Dose recomendada:
De 5 a 20 g/hL em função da estrutura do vinho e do efeito desejado.
Testes preliminares são altamente recomendados para determinar a dose ideal.
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INSTRUÇÕES DE USO
Dispersar OENOTANNIN CELESTE no vinho a ser tratado (1 kg/ 20 litros). Incorporar ao vinho e, em
seguida, fazer uma leve remontagem para obter uma boa homogeneização.
Precauções de utilização:
Produto para uso enológico e exclusivamente profissional.
Utilizar conforme a regulamentação em vigor.
EMBALAGEM
500 g
CONSERVAÇÃO
Embalagem cheia, selada de origem, conservar ao abrigo da luz em lugar seco e isento de
odores.
Embalagem aberta: utilizar rapidamente.
As informações contidas acima correspondem ao estado atual do nosso conhecimento. São indicadas sem compromisso ou garantia na medida em que as
condições de utilização estão fora do nosso controle. Elas não isentam o usuário do respeito da legislação e normas de segurança em vigor. Este documento é
propriedade da SOFRALAB e não pode ser alterado sem o seu consentimento.
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