
A LALLZYME BETA é uma preparação enzimática com uma forte atividade glicosidásica. Esta enzima foi desenvolvida par aumentar a 
intensidade aromática dos vinhos. O efeito da aplicação da enzima aumenta com o aumento das reservas de precursores aromáticos. 
Neste âmbito a LALLZYME BETA contribui para resultados muito positivos em vinhos elaborados com Moscatel, Sauvignon Blanc, 
Alvarinho, Verdelho e outras castas aromáticas. 

Alguns dos principais compostos responsáveis pelos aromas varietais tais como os terpenos (casta Moscatel, Alvarinho) e os 
norisoprenoides (Chardonay e outras castas) estão presentes em quantidades variáveis nas diferentes partes da uva e encontram-se no 
vinho em dois estados: 
Estado livre – aromática 
Estado glicosilado – combinado com um ou mais açucares que não se revelam no olfato. 
 
LALLZYME BETA permite romper a ligação entre a aglicona e o açúcar libertando o potencial aromático varietal e aumentando a 
intensidade aromática dos vinhos. 

LALLZYME BETAENZIMAS 

LIBERTAÇÃO DE AROMAS

Experiência em vinho Moscatel em comparação com controlo sem 
enzimas. Análise de terpenos após o tratamento.



LALLZYME BETAENZIMAS 

QUALIDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR 
 5 Alergénicos - Ausência de substâncias ou produtos que causam 

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

 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 Nanomateriais - Não foi produzido utilizando nanotecnologia e 

portanto não contém nanomaterais, de acordo com o Regulamento UE 
1169/2011. 

 5 Codex Enológico Internacional (COEI) e Legislação Europeia: Está 
conforme o COEI versão em vigor e Regulamento Delegado (UE) 
934/2019.

DOSAGEM E MODO DE UTILIZAÇÃO EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
100g
Embalagem fechada e selada de origem: 
Local seco com temperatura < 25ºC.
Após abertura utilizar rapidamente.

ESPECIFICAÇÕES
Aparência e Odor: Pó de cor branca a castanho claro. 
Ingredientes: Pectinases (EC 4.2.2.10, EC 3.2.1.15, EC 3.1.1.11) de estirpes selecionadas de 
Aspergillus sp., maltodextrina
Poligalacturonase (PG)- 3500U/g; Pectina metilesterase (PE) – 1000U/g; Pectina liase 
(PL) – 106U/g; Matéria seca > 90%; Coliformes < 30ufc/g; E. coli – Ausente/ 25g; S.aureus 
– Ausente/g; Salmonella – Ausente/ 25g; Viáveis totais < 5x104 ufc/g; Leveduras < 102ufc/g; 
Chumbo < 5mg/Kg; Mercúrio < 0,5mg/Kg; Arsénio < 3mg/Kg; Cadmio < 0,5mg/Kg
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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.

Travessa das Lages, 267 
      4410-308 VN Gaia | Portugal

T. (+351) 227 150 840
proenol@proenol.com | www.proenol.com

Aplicação Parâmetro 
(temperatura/ tempo)

Dose recomendada 
(g/hL)

Vinho branco de uvas 
aromáticas

min 12ºC / min. 3 semanas 5g

1. Dissolver a enzima em água ou vinho na proporção de 1 em 10.

2. Adicionar a suspensão ao vinho a tratar e garantir uma boa 
homogeneização.

É muito importante monitorizar a evolução aromática do vinho 
com provas frequentes. O tratamento deverá ser seguido pelo 
Enólogo até à obtenção do resultado desejado (3 a 5 semanas). 
No final do tratamento inativar a enzima através da aplicaçãoo de 
bentonite (15-20 g/hL).

Notas:
Recomendamos a aplicação no final da fermentação alcoólica ou 
em vinho.
A enzima poderá ser utilizada com as temperaturas baixas da 
adega mas a libertação de aromas aumenta com temperaturas 
mais elevadas (15ºC).

Doses normais de SO2 não inibem a atividade enzimática no 
entanto não é aconselhável aplicar SO2 e enzimas em simultâneo.


