
A produção de vinhos de reserva normalmente envolve o recurso a prolongadas macerações, com recurso a uma forte extração 
mecânica da cor e dos taninos. A PROZYM acelerar e maximizar este processo de extracção, por forma promover a extracção e 
estabilização precoce das antocianas e taninos, permitindo uma significativa redução do tempo de maceração, e com isto, também, os 
riscos inerentes.

A PROZYM COLHEITA é uma preparação pectolítica que contém atividades secundárias especialmente selecionadas para promover 
uma forte extracção da cor e dos taninos, em especial os taninos parietais ligados a proteínas, que são normalmente libertados apenas 
após longos períodos de maceração.

 5 Melhor extração de antocianas e polifenóis.
 5 Melhoria da cor e estrutura dos vinhos de guarda.
 5 Maior libertação de aromas e percursores aromáticos.
 5 Maior estabilidade da cor ao longo do tempo.
 5 Redução da duração da maceração.
 5 Maior rendimento na prensagem.
 5 Melhoria significativa da filtrabilidade.

Dado ser uma preparação fortemente extractiva, recomendamos a utilização da PROZYM COLHEITA em uvas com um bom grau de 
maturação fenólica.

A PROZYM COLHEITA é particularmente purificada em atividades secundárias indesejáveis (nomeadamente a cinamil esterase).

PROZYM COLHEITAENZIMAS 

EXTRAÇÃO EM VINHOS TINTOS COM POTENCIAL DE RESERVA

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: 1 a 2 g/ 100Kg de uvas.
A dosagem varia em função da temperatura e do tempo de 
contato. Por exemplo, aumentando a temperatura ou o tempo de 
contacto, poder-se-á reduzir a dose de enzima a aplicar.

1. Dissolver a enzima em 10 vezes o seu peso em água.
2. Agitar durante alguns minutos para uma melhor solubilização, 

evitando a formação de espuma.
3. Aplicar sobre as massas, garantindo uma dispersão 

homogénea da solução. Se necessário, diluir a solução inicial 
num volume suficiente de mosto para garantir uma dispersão 
homogénea.

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
100g, 250 g, 2,5Kg, 10Kg, 20Kg
Embalagem fechada e selada de origem:
Local seco com temperatura < 25ºC.
Embalagem aberta:
Fechar bem após cada utilização e manter nas condições de 
armazenamento adequadas.

ESPECIFICAÇÕES
Aparência: Granulado de cor beije(1)

Ingredientes: Pectinases de estirpes selecionadas de Aspergillus niger (EC 4.2.2.10, EC 
3.2.1.15, EC 3.1.1.11), maltodextrina (qsp 100%)
Atividade enzimática: Pectina Liase (PL) ≥ 85U/g; Poligalacturonase (PG) ≥ 3100U/g; 
Pectina metilesterase (PE) ≥ 620 U/g; Cinamil esterase (CIE) ≤ 30U/g - FCE
Análises microbiológicas e químicas: Microrganismos aeróbios mesófilos viáveis 
< 10 000ufc/g; Anaeróbios sulfitoredutores < 30ufc/g; Coliformes < 30ufc/g; 
S.aureus – Ausente/g; Salmonella – Ausente/ 25g; Atividade antibacteriana - teste 
negativo; Micotoxinas – teste negativo
Chumbo < 5mg/Kg; Mercúrio < 0,5mg/Kg; Arsénio < 3mg/Kg; Cadmio < 0,5mg/Kg
(1) Pode existir uma variação de cor entre os lotes. A cor não é um indicador da atividade enzimática.
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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
Apt. 547 | 4411-701 VN Gaia

T. 227 150 840 
proenol@proenol.com | www.proenol.com


