ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΤΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΤΑ ΦΙΛΤΡΑ SUPER JET & MINI JET ΤΗΣ BUON VINO.
Η διήθηση (φιλτράρισμα) είναι το τελευταίο βήμα στην οινοποίηση. Ακριβώς όπως παίρνετε τις προφυλάξεις σας ενώ ζυμώνετε και προετοιμάζετε το κρασί σας, η
διαδικασία της διήθησης απαιτεί επίσης κάποιο ανάλογο υπόβαθρο.
Ένα νέο κρασί (30 ημερών) δεν είναι έτοιμο για φίνο φιλτράρισμα. Σύμφωνα με τις ευρέως αποδεκτές γενικές οδηγίες οινοποίησης το φιλτράρισμα γίνεται κατά την
ωρίμανση του κρασιού.
1. Εάν χρησιμοποιείτε ζελατίνη και/ή μπεντονίτη στο κρασί σας και εφ’ όσον τα προϊόντα αυτά δεν έχουν κατασταλάξει αρκετά, αυτό θα προκαλέσει μια
επίστρωση στα μαξιλαράκια σας. Μπορεί να αντιμετωπίσετε αντίσταση η οποία ενδέχεται να προκαλέσει υπερβολική διαρροή και/ή πιο αργή διαδικασία.
2. ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το κρασί πρέπει να είναι ένα τουλάχιστον 2‐3 μηνών και να έχει διατηρηθεί στο όσο το δυνατό πιο δροσερό σημείο που έχετε
στο σπίτι σας πριν από τη διήθηση. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου το κρασί θα ωριμάσει, θα επιτύχει καλύτερο σώμα και τα διάφορα αιωρούμενα
σωματίδια θα καταπέσουν. Σε αυτή τη φάση μπορείτε να προχωρήσετε φιλτράροντας με τα μαξιλαράκια Νο2 για να δώσετε λάμψη και ζωντάνια στο κρασί σας.
Κατόπιν μπορείτε να συνεχίσετε με τα μαξιλαράκια Νο3. Για τα καλύτερα αποτελέσματα επιτρέψτε 4‐5 ημέρες μεταξύ των διηθήσεων.
3. Εάν επιθυμείτε να φιλτραρίσετε ένα νέο κρασί (30 ημερών) συστήνουμε να χρησιμοποιήσετε τα μαξιλαράκια Νο1 πρώτα. Μπορείτε να φιλτράρετε με τα
μαξιλαράκια Νο2 αμέσως μετά από το φιλτράρισμα με τα Νο1 εντούτοις το κρασί ενδέχεται να είναι ταραγμένο και θα ήταν ενδεδειγμένο να περιμένετε 2‐4
ημέρες μεταξύ των διηθήσεων. Μπορείτε έπειτα να συνεχίσετε με τα μαξιλαράκια Νο3 μετά από 4‐5 ημέρες.
4. Ένα νέο κρασί που φιλτράρεται μπορεί να έρθει μέσω της μονάδας (φίλτρο) ταραγμένο λόγω υψηλού περιεχομένου CO2 που μπορεί να είναι παρόν στο κρασί
κατά τη διάρκεια της ζύμωσης. Αυτό είναι αναμενόμενο. Συνεχίστε να φιλτράρετε μέσα στο καθαρό δοχείο σας. Μέσα σε 10 με 15 λεπτά το κρασί σας θα
σταθεροποιηθεί και θα δείτε την καθαρότητα που επιτυγχάνεται με το φιλτράρισμα.
5. Δεν σας συστήνουμε να εμφιαλώνετε το κρασί σας άμεσα από το φίλτρο. Θα πρέπει να φιλτράρετε από νταμιτζάνα σε νταμιτζάνα. Το κρασί που αντλείται μέσω
των φίλτρων είναι ταραγμένο. Δεν πρέπει να εμφιαλωθεί υπό αυτή τη μορφή. Επιτρέψτε στο κρασί σας ηρεμήσει για μερικές ώρες πριν το εμφιαλώσετε. Το
κρασί συνιστάται να εμφιαλώνεται αργά με τη βοήθεια της βαρύτητας χωρίς τη χρήση κάποιου ηλεκτροκίνητου μέσου εκτός και πρόκειται για μια εξειδικευμένη
συσκευή εμφιάλωσης (π.χ. ENOLMΑTIC).
Αυτές είναι μερικές συστάσεις που παρέχονται από την BUON VINO, για να σας βοηθήσουν να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα κατά την οινοποίηση και το
φιλτράρισμα. Αυτές οι διαδικασίες μπορεί να ποικίλουν ελαφρώς ανάλογα με το πώς επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε την οινοποίηση σας αλλά και από τοπικές
συνήθειες.
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ
ΜΙΛΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΣΑΣ ΕΜΠΟΡΟ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ή ΟΙΝΟΝΟΛΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Διαβάστε όλες τις οδηγίες και τα μέτρα προστασίας. Οι ακόλουθες βασικές προφυλάξεις ασφάλειας ισχύουν κατά χρήση ηλεκτρικών συσκευών:


Μην αγγίζετε επιφάνειες που μπορεί να είναι καυτές. Χρησιμοποιήστε τις λαβές ή τα παρεχόμενα πόμολα.



Για να προστατευθείτε από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε καλώδια, βύσματα (πρίζες), φορητές συσκευές (εξ’ ολοκλήρου ή συγκεκριμένα μέρη τους) σε
νερό ή άλλο υγρό.



Στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή χρησιμοποιείται από / ή κοντά σε παιδιά.



α) Φορητές Συσκευές: Αφαιρέστε την συσκευή από τη πρίζα όταν αυτή δεν είναι σε χρήση, πριν βάλετε ή αφαιρέσετε κινητά μέρη από τη συσκευή, και
πριν την καθαρίσετε.
β) Μόνιμα Εγκατεστημένες Συσκευές: Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή είναι σβηστή όταν δεν είναι σε χρήση, πριν βάλετε ή αφαιρέσετε κινητά μέρη από τη
συσκευή, και πριν την καθαρίσετε.



Φορητές Συσκευές: Μην ενεργοποιείτε οποιαδήποτε συσκευή με φθαρμένα καλώδια ή πρίζες, μετά από βλάβη, πέσιμο ή με οποιαδήποτε άλλη φθορά.
Επιστρέψτε τη συσκευή στο κοντινότερο εξουσιοδοτημένο κατάστημα για εξέταση, επισκευή και ηλεκτρική ή μηχανική ρύθμιση.



Χρήση εξαρτημάτων ή αξεσουάρ μη εγκεκριμένων (όχι αυθεντικών) από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.



Μην χρησιμοποιήστε ηλεκτρικές συσκευές σε εξωτερικός χώρους εκτός και εάν η συσκευή προορίζεται συγκεκριμένα για υπαίθρια χρήση.



Μην αφήνετε καλώδια να κρεμάνε πέρα από την άκρη ενός τραπεζιού ή επιφάνειας εργασίας ή να αγγίζουν καυτές επιφάνειες.



Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή επάνω σε καυτά αέρια ή ηλεκτρικούς καυστήρες ή σε θερμαινόμενο φούρνο.



Ανάλογα με την περίπτωση να ελέγχετε οτι η συσκευή βρίσκεται στο κλειστό (off) πριν την συνδέσετε με το ρεύμα.



Μην χρησιμοποιήστε τη συσκευή για άλλη εκτός από την προοριζόμενη χρήση.



Αποφεύγετε την επαφή με τα κινούμενα μέρη της συσκευής.



Μην αποσυναρμολογήστε ΠΟΤΕ τα μηχανικά μέρη της συσκευής. Αναζητήστε βοήθεια.
ΦΥΛΑΞΤE ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΑΦΟΙ ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 123, 263 35 ΠΑΤΡΑ, Τηλ. 2610/641.642, Fax 2610/641.641

