ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα ένζυμα είναι οργανικοί καταλύτες πρωτεϊνικής φύσης, των οποίων η κύρια δράση είναι να
επιταχύνουν (καταλύουν) χημικές αντιδράσεις οι οποίες προκαλούν το σχηματισμό ή τη διάσπαση
χημικών δεσμών. Μία από τις πιο σημαντικές ιδιότητες των ενζύμων είναι η ικανότητά τους να
αντιδρούν με εξαιρετικά επιλεκτικό τρόπο με μία ουσία (υπόστρωμα)
υπόστρωμα) ή με μία ομάδα παρόμοιων
ουσιών. Αυτό τους επιτρέπει να δρούν με στοχευμένο τρόπο, ανάλογα με τι ανάγκες και την ιδανική
εμπορική εφαρμογή για την οποία επιθυμούμε να τα χρησιμοποιήσουμε.

ΠΗΚΤΙΝΟΛΥΤΙΚΑ ΕΝΖΥΜΑ

Από χημική άποψη, οι πηκτίνες είναι πολυσακχαρίτες οι οποίοι αποτελούνται από μια αλληλουχία
μορίων γαλακτορουνικού οξέος παρουσία ραμνόζης και πλευρικών αλυσίδων αραβινόζης και
γαλακτόζης. Το γαλακτουρονικό
ουρονικό οξύ μπορεί να είναι εξουδετερωμένο με Ca και Mg,, ενώ συχνά
εστεροποιείται με μεθυλική αλκοόλη.

Οι πηκτίνες είναι από τα πιο διαδεδομένα κολλοειδή τόσο στο γλεύκος όσο και στον οίνο. Έχουν
σημαντική ικανότητα αύξησης της διαλυτότητας άλλων ενώσεων, συμπεριλαμβανομένων
νομένων αλάτων,
πρωτεϊνών, κ.α. Έτσι, οι πηκτίνες "εμποδίζουν" και δυσκολεύουν τόσο τη σταθεροποίηση, όσο και τη
διαύγαση. Επιπλέον, οι πηκτίνες ζελατινοποιούνται εύκολα, αποτελώντας ένα ακόμα εμπόδιο στις
διαυγάσεις και τα φιλτραρίσματα.
αρίσματα.

ΕΝΖΥΜΑ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ
Στο σταφύλι υπάρχει η PME (Pectin
Pectin-Methyl-Esterase), η οποία απελευθερώνει μεθανόλη, αλλά είναι
ελάχιστα δραστική καθώς παρουσιάζει τη βέλτιστη
δραστικότητα σε 7<pH<8.
Η PG (Poly-Galatturonase) η οποία μειώνει το ιξώδες
με το "κόψιμο" της αλυσίδας του γαλακτουρονικού
οξέος. Διακρίνουμε δύο δράσεις της PG. Την endo - PG
και την exo - PG.

Η endo-PG είναι εξαιρετικά αποτελεσματική, δεδομένου ότι προκαλεί γρήγορα μια σημαντική μείωση
του ιξώδους του γλεύκους. Έχει υπολογιστεί ότι, το
το "σπάσιμο" μόνο του 5% των γλυκοζιτικών δεσμών
από την endo-PG, επιφέρει μείωση
ση του ιξώδους κατά
περίπου 50% !

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΗ Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΗΚΤΙΝΟΛΥΤΙΚΩΝ
ΕΝΖΥΜΩΝ ΣΤΗΝ ΓΛΕΥΚΟΠΟΙΗΣΗ ;

Επειδή προκαλούν μια γρηγορότερη και καλύτερη διαύγαση του γλεύκους. Βελτιώνουν τη διαδικασία σε
χρόνο, απόδοση, ποιότητα. Αντίστοιχα ευεργετικές δράσεις και εφαρμογές βρίσκουν και στον οίνο.

ΕΝΖΥΜΑ ΤΗΣ ENOLOGICA VASON

Τα ενζυμικά σκευάσματα της Enologica Vason, έχουν (όλη η γκάμα) υψηλή πηκτινολυτική
δραστικότητα η οποία (αναλόγως το προϊόν) συνοδεύεται και από δευτερεύουσες δράσεις όπως
προτεολυτική (proteolytic), κυτταρολυτική (cellulolytic), ημικυτταρολυτική (hemicellulolytic),
γλυκολιτική (glycolytic).

Τα ένζυμα παραλαμβάνονται με μεθόδους παραγωγής οι οποίες εγγυώνται ότι το τελικό προϊόν είναι
απαλλαγμένο από ανεπιθύμητες δευτερεύουσες δράσεις (polyphenoloxidase, cinnamylesterase,
anthocyanase, pectin-methyltransferase) και έτσι δεν απαιτούνται επιπλέον στάδια "καθαρισμού" στη
παραγωγική διαδικασία.
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οινοποίηση συνεισφέρει με
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και 30°C)

