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Vinigel ORO este o gelatină purificată la nivel înalt cu 
lamine, cu proprietăţi clarificante excelente, obţinută din 
substanţe colagene. Respectul fracţiei polifenolice şi al 
culorii vinului face ca Vinigel ORO să fie gelatina mai 
adecvată în vinuri din gamă înaltă, unde expresia aromatică 
este fundamentală în timpul tratamentelor de clarificare.

CARACTERISTICI

Proteină de origine  bovină. 

COMPOZIŢIE

Vinigel ORO respectă expresia aromatică şî structura 
taninică a vinului. 

CALITĂŢI ORGANOLEPTICE

Clarificarea vinurilor roşii cu încărcătură polifenoliocă mare 
şi vinurii roşii maturizate în baric.

APLICAŢIE

1|1

FIŞĂ TEHNICĂ

Foiţe de culoare galbenă transparentă.

ASPECT FIZIC

Recipient de 500 g.

PREZENTARE

A se conserva în ambalajul original, la loc uscat şî răcoros.

CONSERVARE

PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE ŞI MICROBIOLOGICE
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DOZĂ

Vinuri roşii   5 - 15  g/hl

Atenţie: Se recomandă realizarea de teste de laborator 
pentru determinarea dozei optime de utilizare, dat fiind 
faptul ca depinde de caracteristicile specifice fiecărui vin. Produs conform Codex-ului Oenologic Internaţional şi Regulamentului  

CE 606/2009.

ÎNREGISTRĂRI: R.G.S.A: 31.00391/CR

Utilizarea de Vinigel ORO trebuie sa fie sub forma de soluţie, 
aceasta se poate realiza în doua moduri:

1. A se menţine foiţele de gelatină timp de mai multe ore în 
apă rece. A se termina de dizolvat încălzind la 30ºC soluţia.

2. A se pune apă  într-un recipient şi a se adăuga foiţele 
Vinigel ORO. A se pune la baimarin, agitând până la 
dizolvarea sa completă.

Încorporează dizolvarea și volumul total de vin pentru a 
clarifica și se amestecă.

Precauţii de lucru:

Se prepară dizolvarea Vinigel ORO la momentul utilizării. Nu 
se utilizează dacă au trecut 24 de ore după preparare. 

MOD DE UTILIZARE
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