ANÀLISI DE LA PERMEABILITAT A L'OXIGEN POSTEMBOTELLAT
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Determina la influència de l'oxigenació en l'evolució del teu vi a través del tap

MACROxigenació
dies

MICROxigenació
mesos

NANOxigenació
anys

L'oxigen del postembotellat,
conegut com a nanoxigenació,
determina l'evolució diferencial
d'un vi. Conèixer l'oxigenació
dels diferents tapaments permet
seleccionar el més adequat en
funció de cada tipus de vi.
L'oxigen en la vinificació
La gestió de l’oxigen i les reaccions
d’oxidació-reducció són part dels
reptes
que
els
enòlegs
han
d’afrontar durant la producció i
l’envelliment del vi. Els processos
pels quals el vi pot tenir una
aportació d’oxigen es donen quan
hi ha moviments del vi, filtracions,
embotellat i postembotellat.

Què és l'oxoluminiscència?
És un mètode no destructiu que
permet fer el seguiment d'un
tapament durant mesos o anys.
Permet mesurar directament la
quantitat
d'oxigen
dins
d'una
ampolla
per
mitjà
d'un
pols
luminiscent i el temps de retorn en
OTR
(taxa
de
transferència
d'oxigen), TPO (oxigen total de
l'envàs), DO (oxigen dissolt) o HP
(espai en cap).
Com es mesura?
Es mesura per mitjà d'una sonda
emissora i receptora que emet un
pols lluminós que es dirigeix a un
sensor enganxat al recipient.
És un aparell fàcil d’utilitzar i que
incorpora
la
tecnologia
que
s’assimila més a la realitat, de
forma
que
els
resultats
que
s'obtenen
poden
ser
fàcilment
extrapolables.

El Cork Center Laboratory neix l'any 2001 com a
centre de prestació de serveis de la Fundació
Institut Català del Suro a les indústries surera i
vitivinícola i tota la seva cadena de valor.
S'encarrega de la normalització de productes i
anàlisis, de recerca en I+D+i i d'assessorar i
formar en seguretat alimentària o sostenibilitat.

Evolució mitjana de l'entrada d'oxigen dels taps al llarg
del temps i les barres d'error de les rèpliques

A qui ho
A tota
tapera i
vulguin
d'oxigen

adrecem?
la indústria vitivinícola,
productes alcohòlics que
conèixer
la
quantitat
present a les ampolles.
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