
 

 

 
 
 
Adjuvante de 
vinificação, o 

Vinificateur 
Alpha 

melhora a 
fermentescibili-
dade dos 

mostos 
altamente 

clarificados e a 
estabilidade dos 
vinhos. 
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Vinificateur Alpha 
 

A formulação do Vinificateur Alpha apoia-se sobre a incidência, ao nível da 

fermentação e da qualidade, de certas qualidades de celulose microcristalina. A 

ação da celulose é aqui completada pela bentonita selecionada por sua ação 

purificadora. 
 

Composição : 
 Montmorilonita sódica natural de qualidade alimentar, 

 Celulose microcristalina Food Grade seleccionada pelo laboratório Oenofrance 

(grau de polimerização e granulometria específica). 

 

Propriedades  : 
 Reduz a duração da fase de latência, acelera o início da fermentação, 

 Aumenta a população leveduriana (de 15 a 20%), 

 Protege a membrana leveduriana, 

 Favorece a liberação das manoproteínas pelas leveduras em crescimento, 

 Facilita a liberação do CO2 durante a fermentação alcoólica. 

O Vinificateur Alpha complementa perfeitamente os mostos altamente clarificados 

(efeito coloidal), sem se substituir aos ativadores de fermentação à base de azoto 

amoniacal e de tiamina. 
 

A adição do Vinificateur Alpha num mosto altamente clarificado acentua a excreção 

natural de manoproteínas pelas leveduras, fator de estabilidade físico-química e 

organoléptica dos vinhos. 

 Quanto mais o meio é clarificado, mais a levedura libera as manoproteínas, 

 Esta liberação é variável, depende da origem da levedura, 

 A celulose microcristalina selecionada pelo laboratório Oenofrance não impede a 

liberação de colóides no meio. 

 

Aplicação : 
 Preparar uma suspensão a 10% em água; 

 Enviar na cuba de fermentação justo antes das leveduras. 
 

Dosagem : 
De 30 a 60 g/hl. 

30 g/hl são suficientes para saturar o meio em partículas de celulose. As doses mais 

importantes são recomendadas para sucos provenientes de colheitas alteradas. 
 

Apresentação : 
Pó branco creme embalado em sacos de polietileno de 5 kg. 

Conservação : 
Embalagem cheia, selada de origem, conservar ao abrigo da luz em lugar seco e isento 

de odores. 

Embalagem aberta : utilizar rapidamente. 

A ser utilizado de preferência antes do prazo de validade indicado na embalagem. 
 
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. 


