
OPTI-LEESLEVEDURAS INATIVAS 

APLICAÇÃO E RESULTADOS
Além dos estudos de I&D realizados para selecionar a estirpe de levedura, validar o processo de inativação e caraterizar a qualidade e 
a quantidade de polissacáridos, foram realizados diversos ensaios à escala de adega em diversas regiões onde a prática de estágio nas 
borras é tradicionalmente efetuada.

Os resultados demonstraram que o OPTI-LEES contribuiu para um aumento significativo dos polissacáridos totais analisados após 1 
mês. Além disso as análises sensoriais revelaram um impacto positivo do OPTI-LEES na percepção do descritor de voluptuosidade.

RIQUEZA EM POLISSACÁRIDOS PARA VINHOS SEDOSOS E 
VOLUPTUOSOS

Levedura inativa específica desenvolvida e produzida a partir de uma estirpe selecionada pelo seu comportamento 
durante a autólise e libertação de polissacarídeos.

A aplicação de OPTI-LEES no final da fermentação alcoólica contribui para a gestão do estágio nas borras finas 
permitindo um melhor controlo da qualidade das borras e um rápido efeito no estágio devido à libertação do conteúdo de 
polissacáridos. Esta levedura liberta uma grande quantidade de polissacarídeos com baixo peso molecular, o que explica o 
impacto observado sobre a percepção de doçura (Fernando Zamora, Encontros Científicos Lallemand 2011).

Ensaio em vinho Tempranillo, DOC Ribeira del Duero, 2010

Análise sensorial do vinho após 2 meses com um painel de 
provadores com formação nos descritores de “Adstringência” e 
“Voluptuosidade”.
Diferenças significativas estatisticamente.

Ensaio em vinho Merlot-Syrah, DOC Priorato,Espanha, 2010



LEVEDURAS INATIVAS

FT
01

09
-0

2_
Ju

nh
o2

01
7

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: 20 a 40 g/hL dependendo dos benefícios 
pretendidos.
O tempo de contato aconselhado é de 1 a 2 meses dependendo 
da matriz do vinho e provas  se seguimento.

1. Suspender o Opti-Lees em 10x o seu peso em água ou mosto/ 
vinho e misturar.

2. Adicionar ao mosto/ vinho no final da fermentação alcoólica.
3. Para um impacto rápido e optimizado é recomenda 

battonnage 1 vez por mês durante 1 mês e 1 vez em cada 2 
semanas durante 2 meses.

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
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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 < 100 ufc/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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