
LALLZYME MMX tem na sua composição uma mistura de beta-glucanases e pectinases. Esta preparação enzimática foi 
desenvolvida para melhorar o estágio dos vinhos sobre as borras em tempos curtos. A LALLZYME MMX e pectinases 
aumentam a sensação de volume de boca contribuindo para um aumento da redondez do vinho com um tempo de 
contato  mais reduzido (15 dias de tratamento com MMX equivalem a 3 meses de contato sobre as borras).

Devido às atividades sinérgicas das glucanases com as pectinases, a LALLZYME MMX pode ser utilizada para melhorar a filtrabilidade 
em situações de  infecção com Botrytis.

A LALLZYME MMX permite a libertação dos polissacáridos varietais das leveduras. Do ponto de vista tecnológico estes polissacáridos 
têm propriedades interessantes: formação de complexos com alguns compostos polifenólicos em vinhos tintos e o aumento da 
estabilidade atuando sobre os cristais de tartarato e inibindo o seu crescimento.

Em ensaios realizados em triplicado com a casta Chardonnay sobre as borras (LALLZYME MMX a 3g/hL, 15 a 17ºC, 6 semanas) a 
concentração de polissacáridos é 47% superior aos vinhos conservados nas borras com LALLZYME MMX em relação à testemunha 
sem enzima.

LALLZYME MMXENZIMAS 

SOLUBILIZAÇÃO DE COMPOSTOS DA LEVEDURA. CONTATO COM 
BORRAS FAVORECENDO A LISE CELULAR DAS LEVEDURAS.



LALLZYME MMXENZIMAS 

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, β-glucanases de estirpes selecionadas Trichoderma sp. e maltodextrina.
Poligalacturonase (PG)- 1850 U/g; Pectina metilesterase (PE) – 540 U/g; Pectina liase (PL) – 
25 U/g; Beta-Glucanase – 80 BGXU/g
Matéria seca > 90%; Coliformes < 30ufc/g; E.coli – Ausente/ 25g; S.aureus – Ausente/g; 
Salmonella – Ausente/ 25g; Viáveis totais < 5x104ufc/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)

Estagio sobre 
as borras

Tintos 10-15ºC/min. 6 semanas 4-5g

Brancos 10-15ºC/min. 6 semanas 2-3g

Espumantes 10-12ºC/min. 3 semanas 1g

Filtração de vinhos ricos em 
glucanos (Botrytis)

10-15ºC/min. 6 semanas 2-3g

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 ter o cuidado de separar a fase vinho–borras da 
fase sólida (borras grossas) e não eliminar as borras finas.

VINHOS BRANCOS:
 5 Trasfegar o vinho depois da fermentação alcoólica.
 5 Adicionar 3g/hL de LALLZYME MMX ao vinho trasfegado (que 

contém as borras finas).
 5 Manter a temperatura a 16-17ºC e determinar o número de 

remontagens em função do potencial oxidativo do vinho (a 
título indicativo, efetuar em média 2 remontagens /semana).

 5 Provar diariamente para determinar a ação enzimática e 
separar as borras quando aparecerem as características 
desejadas. 

VINHOS TINTOS:
 5 Após o final da fermentações alcoólica e malolática, imergir a 

manta e adicionar 5g/hL de LALLZYME MMX.
 5 Aguardar pela sedimentação durante 6 horas antes da desencuba.
 5 Manter a temperatura à volta dos 18ºC.
 5 Provar diariamente e ajustar a frequência das remontagens 

ao potencial oxidativo do vinho.
 5 Separar o vinho das borras quando aparecerem as 

características desejadas.

NOTA VALIDA PARA VINHOS BRANCOS E TINTOS: 
A adição de sulfuroso deverá ser atrasada aproximadamente 1 semana para minimizar a produção de sulfídrico pelas sulfito redutases 
presentes nas borras.


