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OVOGEL 
Čistý vaječný albumín na čírenie vína 
 
OVOGEL je veľmi čistá bielkovina získaná z 
vaječného bielku z čerstvých vajec pomocou 
komplexného výrobného procesu, ktorý končí 
sušením v sprayovom systéme. Získaný produkt je 
veľmi jemný prášok, ľahko rozpustný vo vode.  
OVOGEL sa používa najmä pri stabilizačnom čírení 
kvalitných červených vín, zvlášť pri vyzretých vínach 
počas finálnej úpravy pred fľaškovaním. Spája sa s 
polyfenolovými a antokyánovými látkami a 
eliminuje okysličenú farbiacu časť, ktorá by sa 
mohla po nafľaškovaní ďalej zrážať.  
 
OVOGEL sa spája s trieslovinami selektívnym 
spôsobom a tak zjemňuje ošetrované kvalitné 
červené vína, najmä chuť bez toho, aby sa zmenili 
ich ostatné charakteristické organoleptické 
vlastnosti.  
Ošetrenie OVOGELom umožňuje zjemniť biele vína, 
ktoré kvasili alebo boli dlho uchovávané v sudoch 
a biele vína, ktoré prešli dlhým ležaním rmutu pred 
lisovaním.  
 
ZLOŽENIE 
Vaječný albumín 
 
DÁVKOVANIE  

• Červené vína 10 - 25 g/hl 

• Biele vína kvasené alebo uchovávané v sudoch            
5 - 10 g/hl 

 
NÁVOD NA POUŽITIE 
Potrebnú dávku OVOGELu rozpustiť v 10-násobku 
studenej vody. Nie je nutné veľmi premiešavať, 
pretože by sa mohla vytvoriť nežiadúca pena. Táto 
pena potom zostáva na povrchu vína a nepodieľa sa 
na čírení, naopak, môže ho ohroziť. Toto 
odporúčanie platí pre všetky číridlá, ktoré tvoria 
penu. Takto pripravený roztok treba pridávať do 
ošetrovaného vína veľmi pomaly, prípadne použiť 
dávkovače.  
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
BALENIE  
0,5 kg vrecká v 10 kg kartóne  
 

KÓD 802B 

BALENIE P0,5 ST 10 
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