
BOOSTER ROUGELEVEDURAS INATIVAS 

APLICAÇÃO E RESULTADOS

MAIOR EQUILÍBRIO COLOIDAL E ESTRUTURA NO VINHO
Levedura inativa da gama de leveduras Saccharomyces cerevisiae do Instituto Cooperativo do Vinho (ICV) que promove a 
rápida disponibilidade das frações solúveis da parede celular das leveduras.

OBJECTIVOS TÉCNICOS DO VINHO

 5 Resultado da modificação do balanço coloidal: 
Otimização da duração da FML 
Maior percepção da intensidade do volume no paladar inicial devido à percepção da intensidade dos taninos em vinhos tintos 
Interação entre os precursores aromáticos e as macromoléculas da levedura, aumentando a percepção de aroma mais frutado e 
fresco e reduzindo  as sensações químicas e queimantes, particularmente em vinhos produzidos a partir de uvas com Botrytis.
Reduzir a percepção de aromas a serrim quando os vinhos são estagiados em barricas de madeira nova.
Estabilização da cor extraída durante a vinificação de uvas afetadas por Botrytis cinerea.

 5 Menor produção de aromas enxofrados

OBJECTIVOS ENOLÓGICOS (BASEADOS EM RESULTADOS EXPERIMENTAIS)
 5 Vinhos tintos de gama média provenientes de vinhas de elevado rendimento: para desenvolver a intensidade do palato 

médio e os aromas  varietais frescos, sem aumentar a percepção de agressividade ou secura. Os vinhos de Merlot, Cabernet 
Sauvignon ou Cabernet fermentados com a levedura GRE ICV foram muito elogiados ao nível sensorial. Os vinhos de Syrah, 
Zinfandel, Grenache ou Mourvèdre e de programas de maceração curta fermentados com a D21 ICV forma também muito elogiados 
ao nível sensorial.

 5 Vinhos tintos longos e persistentes produzidos com uvas perfeitamente maduras: para desenvolver notas de alcaçuz e 
intensidade tânica no palato médio. Boa sinergia com a D80 ICV em Zinfandel, Carignan, Grenache, Sangiovese ou Mourvèdre e 
com a D21 ICV em Syrah e Merlot. Reorienta ligeiramente o estilo com a estirpe D254 ICV (YSEO) em uvas de Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc, Petit Verdot, Barbera ou Touriga Nacional para um aumento da percepção tânica no palato médio.

 5 Vinhos provenientes de uvas com Botrytis:  Para evitar aromas enxofrados e notas de “terra” . Estabiliza a extração de cor 
aumentando a intensidade tânica e evita sensações de secura e álcool “quente” no final. 

Efeito do Booster Rouge no perfil sensorial de um vinho Syrah. 
Fermentação malolática em madeira nova americana. 
Ensaio do Dep. I&D, ICV

Legenda: 
Activador O = nutriente de referência 
“Serrim”: descritor aromático relativo a 
aromas de madeira verde
“Madeira tostada”: descriptor aromático 
relativo a aromas minerais e especiarias.

Notas: o vinho “controlo sem adição”  e o 
vinho “Booster Rouge”  foram apresentados 
a um grupo de profissionais de marketing 
do vinho. Todos os elementos do grupo 
avaliaram o “Booster Blanc” como conforme 
em relação aos objetivos do mercado.

IMPACTO SENSORIAL DO BOOSTER ROUGE
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QUALIDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR
 5 OGM – Ausência de Organismos Geneticamente Modificados, não foi 

produzido a partir dos mesmos e não inclui substâncias com origem 
nos referidos organismos. 

 5 Ionização - Não tratado por radiação 
 5 Alergénicos - Ausência de substâncias ou produtos que causam 

alergias ou intolerâncias, referidos no anexo II do Regulamento CE 
1169/2011

 5 Nanomateriais - Não foi produzido utilizando nano tecnologia e 
portanto não contém nanomaterais, de acordo com o Regulamento 
CE 1169/2011. 

 5 Codex Enológico Internacional (CEI) e Legislação europeia: Está 
conforme o CEI versão em vigor e Regulamento CE 606/2009 - 
Regras de execução do Regulamento CE 479/2008 no que respeita 
às categorias de produtos vitivinícolas, às práticas enológicas e às 
restrições que lhes são aplicáveis.

DOSAGEM E MODO DE UTILIZAÇÃO
Recomendada 30 g/hL (max. 40g/hL) 
BOOSTER ROUGE contribui com uma pequena quantidade 
de nutrientes para a levedura mas não substitui o protocolo 
normal de nutrição onde está incluído a análise do mosto e as 
necessidades nutricionais da estirpe de levedura.

Aumentar  a dose nas seguintes condições:
 5 Álcool provável elevado (≥ 13% vol.) com um potencial de cor 

baixo (IC final aprox. < 5) para limitar o risco de desequilíbrio 
entre o álcool e a estrutura fenólica e coloidal do vinho. 

 5 Na ausência de oxigenação durante a fermentação (por opção 
ou por impossibilidade técnica): para minimizar o risco de 
aromas enxofrados e da instabilidade dos pigmentos. 

 5 Para compensar em situações de risco da diluição das uvas 
(bagos grandes resultantes da casta, o vigor da planta ou 
de excesso de irrigação) e outros riscos da Botrytis cinerea 
quando se encontra na película.

Suspender em água ou mosto (1Kg para 10L). O BOOSTER 
ROUGE é parcialmente solúvel por isso deverá ser efetuada uma 
ressuspensão antes da aplicação no mosto. 

Garantimos a qualidade deste produto na sua embalagem de origem e utilizado de acordo com a data de validade e condições de armazenamento. A informação presente neste documento é 
verdadeira e baseada no nosso conhecimento atual, no entanto não deverá ser considerada como uma garantia expressa ou uma condição para venda deste produto.

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
2,5Kg
Embalagem fechada e selada de origem: 
Local seco com temperatura < 25ºC.
Após abertura utilizar rapidamente.

Travessa das Lages, 267
Apt. 547 | 4405-194 VN Gaia

T. 227 150 840 | F. 227 150 849 | M. 917 850 372
proenol@proenol.com | www.proenol.com

ESPECIFICAÇÕES
Aparência e Odor: Pó de cor beije a castanho claro com cheiro característico a levedura.
Ingredientes: Levedura inativa específica (Saccharomyces cerevisiae)
Matéria Seca > 93%;  Bactérias Lácticas < 103ufc/g; Bactérias Acéticas < 103ufc/g; 
Coliformes < 100ufc/g; E. coli - Ausente/g; S. aureus - Ausente/g; Salmonella - 
Ausente/25g; Fungos < 103ufc/g; Leveduras < 102ufc/g; Chumbo < 2mg/kg; Mercúrio 
< 1mg/kg; Arsénio < 3mg/kg; Cádmio < 1mg/kg
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