GENESIS PRIME
Produto de levedura OF para os vinhos brancos, rosés e tintos.
CARACTERÍSTICAS
Oenofrance trabalhou durante uma década com a equipe do professor Michel Feuillat da
Universidade Jules Guyot (Dijon) sobre os produtos de leveduras e seus interesses múltiplos em
enologia. O conhecimento dos derivados de leveduras cresceu muito ao longo dos anos e
finalmente concretizou-se através da gama GENESIS. Esta gama se articula em torno das
diferentes propriedades de produtos de levedura.
GENESIS PRIME é uma preparação a base de parede celular oriunda de uma estirpe de
levedura Saccharomyces cerevisiae, ricas em polissacarídeos parietais (manoproteínas e
glicoproteínas). Graças a um tratamento prévio de parede celular, uma parte importante
destas macromoléculas se torna solúvel, enquanto que a outra parte requer um tempo mais
longo de contato para ser cedida ao vinho.
PROPRIEDADES ENOLÓGICAS
GENESIS PRIME desenvolve os seus efeitos ao longo do tempo. Graças a sua incidência sobre o
potencial de oxirredução do vinho, GENESIS PRIME reforça o potencial de envelhecimento do
vinho reduzindo a sua susceptibilidade a oxidação ou a redução.
GENESIS PRIME contribui também a melhorar o perfil organoléptico dos vinhos. Ele remove a
redução e permite uma expressão mais nítida. Ele contribui igualmente para a persistência e o
volume em boca.
DOSAGEM
Vinho branco: 10 a 20 g/hl
Vinho tinto: 20 a 30 g/hl
Dose máxima autorizada pela União Europeia: 40 g/hl
INSTRUÇÕES DE USO
Diluir GENESIS PRIME em 5 vezes o seu volume de vinho.
Adicionar ao tanque (cuba) ou na barrica tendo o cuidado de misturar bem, para completa
homogeneização. Atenção, devido a sua fração insolúvel, GENESIS PRIME não deve nunca ser
adicionado ao vinho durante o engarrafamento.
Precauções de utilização:
Produto para uso enológico e exclusivamente profissional.
Utilizar conforme a regulamentação em vigor.
EMBALAGEM
Produto embalado a vácuo de 500 g.
CONSERVAÇÃO
Embalagem cheia fechada, selada de origem, conservar ao abrigo da luz em lugar seco e
isento de odores. Embalagem aberta: utilizar rapidamente.
As informações contidas acima correspondem ao estado atual do nosso conhecimento. São indicadas sem compromisso ou garantia na medida em que as
condições de utilização estão fora do nosso controle. Elas não isentam o usuário do respeito da legislação e normas de segurança em vigor. Este documento é
propriedade da SOFRALAB e não pode ser alterado sem o seu consentimento.
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