
 5 Isolada na Côtes du Rhône em França pelo ICV (Instituto Cooperativo do Vinho). Seleção efetuada entre 620 estirpes 
diferentes. 

 5 Em vinhos tintos a D254 ICV oferece uma entrada de boca harmoniosa, uma elevada sensação de volume no palato 
médio, intensa concentração a fruta, taninos suaves e um final suave e persistente com um ligeiro especiado.

 5 Os vinhos tintos elaborados com esta levedura são mais concentrados e mais encorpados. Promove o aumento do teor 
de complexos taninos/polissacarídeos, o que confere uma boa estrutura e volume, harmonia de sensações tânicas e 
alcoólicas, e uma boa conjugação com a madeira.

 5 Graças à sua importante libertação de polissacarídeos durante a fermentação e fase pós-fermentativa confere volume, 
redondez e vinhos largos de boca.

D254®LEVEDURAS 

CARACTERÍSTICAS DA LEVEDURA: 
Saccharomyces cerevisiae, var. cerevisiae.

 5 Neutro em relação ao fator competitivo K2
 5 Fase de latência curta
 5 Tolerância ao álcool até 16% (v/v), quando a fermentação é 

arejada e a temperatura mantida abaixo dos 28ºC
 5 Velocidade de fermentação moderada permitindo períodos de 

maceração longos
 5 Temperatura ideal: 15 a 30 ºC 

APLICAÇÃO E RESULTADOS

ICV

ESTABILIDADE DE MANOPROTEÍNAS E POLISSACARIDOS:

VOLUME DE BOCA E CONCENTRAÇÃO AROMÁTICA DE FRUTOS 
VERMELHOS MADUROS

Efeito da D254 ICV na cor e estabilidade dos polifenois após 3 anos 
num vinho Grenach e 1992 (I&D ICV).

Comparação na produção de polissacáridos entre diferentes leveduras 
em mosto sintético (Rosi et al., 1998).

Alguns polissacáridos produzidos pela levedura durante a fermentação alcoólica poderão combinar-se com os polifenóis e aumentar a 
estabilidade (Saucier et al. 1996) (Escor et al, 2001)

 

 5 Elevada produção de manoproteinas durante a fermentação
 5 Exigência média em azoto facilmente assimilável
 5 Baixa produção de SO2

 5 Baixa produção de H2S em condições de NFA baixo
 5 Baixa produção de espuma
 5 Considerada uma levedura “amiga” da FML é possível a  

co-inoculação da levedura com bactérias
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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 contem 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 em vinhos tintos: 25 a 40 g/hL
ATENÇÃO: 

 5 A duração total da reidratação não deverá ser superior a 45 
minutos.

 5 É essencial reidratar a levedura num recipiente limpo.
 5 A reidratação em mosto não é aconselhável.
 5 Em condições difíceis reidratar com um protetor de levedura 

da gama GO-FERM.

REHIDRATAÇÃO:
1. Reidratar em 10 vezes o seu peso em água a 35 – 40ºC.

Ao utilizar um protetor de levedura da gama GO-FERM 
dissolver primeiro o protetor (30g/hL) em 20 vezes o seu
peso em água a 40ºC.
Agitar suavemente para eliminar qualquer grumo.
Quando o protetor da levedura estiver bem dissolvido
adicionar a levedura.

2. Deixar repousar 20 minutos e agitar lentamente.
3. Incorporar a levedura diretamente no mosto. Para evitar o

choque térmico a diferença de temperatura entre a levedura
reidratada e o mosto não deverá ser superior a 10ºC.  Para
isso adicionar progressivamente um volume equivalente
de mosto à levedura reidratada (exemplo: para 10Lt de
levedura reidratada adicionar 10Lt de mosto). Esta etapa
poderá ser repetida.

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
Apt. 547 | 4405-194 VN Gaia

T. 227 150 840 | F. 227 150 849 | M. 917 850 372
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ESPECIFICAÇÕES
Aparência e Odor: Pó de cor beje com cheiro característico a 
levedura. 
Ingredientes: Levedura seca ativa Saccharomyces cerevisiae, E491 
Leveduras viáveis > 1010ufc/g; Matéria Seca > 92%; Coliformes < 
102ufc/g; E. coli - Ausente/g; S. aureus - Ausente/g; Salmonella - 
Ausente/25 g; Bactérias Lácticas < 105 ufc/g; Bactérias Acéticas < 
104 ufc/g; Bolores < 103 ufc/g; Leveduras de outras espécies < 105 
ufc/g; Chumbo < 2 mg/kg; Mercúrio < 1 mg/kg; Arsénio < 3 mg/kg; 
Cádmio < 1 mg/kg

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
500g
Embalagem fechada e selada de origem: 
Local seco com temperatura < 25ºC.
Após abertura utilizar rapidamente.

D254®
ICV


