
ML RED BOOST™ é uma mistura de leveduras inativas específicas rica em aminoácidos, polissacáridos e minerais, particular-
mente indicada para melhorar a resistência das bactérias enológicas selecionadas contra o efeito inibitório dos polifenóis.

Especialmente formulado para ser usado em vinho tinto:
 5 Melhora a resistência das bactérias selecionadas contra o efeito inibitório de teores elevados de polifenóis.
 5 Compensa as deficiências nutricionais em azoto orgânico e co-fatores para o crescimento bacteriano.
 5 Encurta a duração da fermentação malolática (FML).
 5 Condução de FML em vinhos tintos desafiantes com elevada maturação, como os provenientes das castas Malbec, Merlot, Syrah ou 

Zinfandel.

Desenvolvido pela Lallemand após a investigação dos requisitos nutricionais específicos das bactérias láticas, assim como da função de 
frações específicas de levedura que melhorassem a resistência das bactérias contra o efeito inibitório de teores elevados de polifenóis em 
vinhos tintos.

ML RED BOOSTNUTRIENTES 

NUTRIENTE ESPECÍFICO PARA REDUZIR A CINÉTICA DA FERMENTAÇÃO 
MALOLÁTICA EM VINHOS TINTOS DE ELEVADA MATURAÇÃO

EFEITO POSITIVO DOS PÉPTIDOS E POLISSACÁRIDOS DE LEVEDURA
A biodisponibilidade de certos péptidos favorece fortemente o crescimento das bactérias enológicas selecionadas pela Lallemand e 
a qualidade de polissacarídeos específicos incluídos no ML RED BOOST™ são particularmente eficientes na redução da duração da FML, 
especialmente sob as condições mais desafiantes de alguns vinhos tintos.

UM NUTRIENTE NATURAL PARA UMA FML REGULAR E SEM DESVIOS
A adição de ML RED BOOST™ 24h antes da inoculação melhora as taxas de sobrevivência e crescimento das bactérias enológicas sele-
cionadas. No exemplo abaixo é possível constatar que, 2 dias após a inoculação, a população bacteriana no vinho tratado com ML RED 
BOOST™ é 10 vezes superior à população verificada no vinho sem tratamento.

Vinho sem inóculo

Estirpe MBR

ML RED BOOST™ + Estirpe MBR (24 horas após)

Degradação do ácido málico

A adição de ML RED BOOST™ 24h antes da inoculação encurta a FML sob condições desafiantes devido ao seu efeito protetor e à 
presença de nutrientes essenciais.

Vinho sem inóculo

Estirpe MBR

ML RED BOOST + Estirpe MBR 
(24 horas após)
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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 Irradiação – Não tratado por radiação ionizante e não incorpora 
ingredientes irradiados.

 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.

 5 Não é de origem animal, nem foi produzido a partir de ingredientes 
de origem animal.

DOSAGEM E MODO DE UTILIZAÇÃO
Recomendada: 20g/hL do volume final de vinho.
1. Dispersar em água limpa ou vinho em fermentação na proporção de 1Kg para 10L.
2. Misturar até que não existam grumos e a solução se apresente homogénea. 
3. Incorporar a solução no vinho no final da fermentação alcoólica em simultâneo com a bactéria enológica selecionada. 

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
1 kg
Embalagem fechada e selada de origem: Local fresco e seco com uma validade de 4 anos após fabrico.
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ESPECIFICAÇÕES
Aparência e Odor: Pó de cor bege a castanho claro com cheiro caraterístico a levedura
Ingredientes: Levedura inativa (Saccharomyces cerevisiae) com Azoto orgânico < 9,5% da 
matéria seca (N equivalente)
Matéria Seca > 93 %; Coliformes < 102 ufc/g; E. coli - Ausente/g; S. aureus – Ausente/g; 
Salmonella – Ausente/25 g; Bactérias Lácticas < 103 ufc/g; Bactérias Acéticas < 103 ufc/g; 
Bolores < 103 ufc/g; Leveduras < 102 ufc/g; Chumbo < 2 mg/kg; Mercúrio < 1 mg/kg; 
Arsénio < 3 mg/kg; Cádmio < 1 mg/kg

ML RED BOOST


