
O OENOTAN AUTHENTIQUE é um tanino de carvalho das florestas de Limousin e de Tronçais. As madeiras utilizadas para 
produzir o OENOTAN AUTHENTIQUE possuem a mesma composição das aduelas destinadas ao fabrico de barricas.
Estas madeiras envelhecem durante um período mínimo de cinco anos. Posteriormente são tratadas pelo fogo direto 
e sujeitas a uma suave extração com água a 80ºC, evitando deste modo a solubilização de compostos amargos e 
adstringentes. Esta infusão é posteriormente concentrada e liofilizada. Este processo único tem a vantagem de preservar 
a estrutura e as propriedades do produto extraído. Este tanino aporta aos vinhos “finesse” e elegância. A sua forma 
liofilizada confere-lhe uma solubilidade única.

O OENOTAN AUTHENTIQUE tem um largo espectro de acção: 

Vinhos BRANCOS:
 5 Durante a vinificação, o OENOTAN AUTHENTIQUE reforça a acção antioxidante do SO2.
 5 Aumenta o volume e estrutura e equilibra a prova do vinho.

Vinhos TINTOS:
 5 Se aplicado desde a vinificação o OENOTAN AUTHENTIQUE protege a matéria corante pela sua acção antioxidante.
 5 Após a fermentação maloláctica o OENOTAN AUTHENTIQUE ajuda a estabilidade microbiológica e coloidal dos vinhos 

(precipitação de proteínas instáveis).
 5 Limita também o desenvolvimento dos gostos de redução ao longo do envelhecimento.
 5 OENOTAN AUTHENTIQUE aumenta o corpo e persistência dos vinhos pelo aporte de taninos macios de alta qualidade.
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CONFERE COMPLEXIDADE AUMENTANDO A 
ESTRUTURA,SUCROSIDADE, VOLUME E PERSISTÊNCIA. 
Aconselhado para vinhos de qualidade superior.
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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

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
Vinhos Brancos:

 5 3-8g/hL em brancos secos 
 5 8-15g/hL em brancos licorosos.

Vinhos Tintos - Vinificação: 
 5 3-8g por cada 100kg de uvas: Uvas sãs.
 5 8-12g por cada 100kg de uvas: Uvas alteradas.

Vinhos Tintos - Clarificação 
 5 Doses determinadas por ensaio de colagem.

Vinhos Tintos - Envelhecimento:
 5 3-20g/hL.

Vinhos licorosos e aguardentes:
 5 8-50g/hL.

1. Reidratar em 15 vezes o seu peso em mosto ou vinho (1Kg 
em 15 Lt);

2. Incorporar diretamente na cuba ou nas barricas, 
assegurando uma boa homogeneização.

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
1 Kg
Embalagem fechada e selada de origem: Local seco com 
temperatura < 20ºC.
Após abertura fechar cuidadosamente a embalagem e 
conservar nas condições descritas anteriormente.

ESPECIFICAÇÕES
Aparência e Odor: Granulado castanho
Ingredientes: Tanino enológico de Carvalho


