
 

 

 

 

 

HELPER 
 

Compensa as carências de nutrientes indispensáveis para a atividade fermentativa. 
 

 PROPRIEDADES ENOLÓGICAS  
 

Helper fornece todos os elementos necessários ao desenvolvimento e a atividade das 

leveduras. Esses elementos são cedidos pelas leveduras mortas e pelo fosfato diamônico. Helper 

garante uma fermentação harmoniosa e completa. 

A celulose microcristalino tem um efeito de suporte para as leveduras. Além disso, ela facilita 

tanto a liberação de dióxido de carbono como a excreção de manoproteínas pela levedura. 

Helper é indicado para todos os tipos de meio, desde que sejam carentes em nutrientes e em 

aminoácidos indispensáveis para a atividade e para a sobrevivência das leveduras. Ele ajuda a 

obter vinhos bem definidos, precisos. 

Helper é estritamente neutro em relação as qualidades organolépticas do vinho. 
 

DOSAGEM 
 

Início da fermentação: 10 a 20 g/hL. 

Reinício da fermentação: 10 g/hL, a renovar na segunda duplicação de volume. 

Dose máxima legal conforme a regulamentação europeia em vigor: 20 g/hL 

 

INSTRUÇÕES DE USO 

 

Dissolver Helper em 10 a 20 vezes o seu peso de mosto a fermentar. 

 

FERMENTAÇÃO PRIMÁRIA 

Incorporar Helper ao mosto ou na colheita no momento do enchimento da cuba de 

fermentação, antes de incorporar as leveduras selecionadas. 

 

REINÍCIO DA FERMENTAÇÃO 

Incorporar Helper na cuba de propagação antes de adicionar as leveduras reidratadas. 
 

Precauções de utilização: 

Produto para uso enológico e exclusivamente profissional. 

Utilizar conforme a regulamentação em vigor. 

 

EMBALAGEM 
 

De 500 g, 1 kg e 5 kg. 

 

CONSERVAÇÃO 

 

Embalagem cheia, com selo de origem, guardar 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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