
IONYS WFLEVEDURAS 

Particularmente recomendada para vinhos tintos provenientes de climas quentes (com pH elevado >3.5 e álcool potencial >13.5%).

PROPRIEDADES ESPECÍFICAS RELATIVAMENTE À ACIDEZ E PH
Estes valores representam as diferencias médias de resultados obtidas em 30 experiências realizadas em adegas, em comparação com 
outras leveduras nas mesmas condições (elaboração de vinhos tintos).

CARACTERÍSTICAS DA LEVEDURA:
 5 Alto poder acidificante: diferenças em acidez total: +0.4 a 1.4 g/L / redução de pH: 0.04 a 0.2
 5 Alta produção de glicerol (até 15g/L)
 5 Menor produção de álcool (0.4-0.8% v/v) em  condições de adega vs outras leveduras enológicas selecionadas utilizadas nas mesmas condições
 5 Produção muito reduzida de acidez volátil
 5 Baixa produção de SO2

 5 Tolerância ao etanol: 15.5%
 5 Necessidades de azoto: Muito elevadas (é necessária uma adequada nutrição)
 5 Fase estacionária longa, mas constante 
 5 Temperatura óptima: 25 a 28ºC

APLICAÇÃO E RESULTADOS

LEVEDURA QUE ACIDIFICA OS MOSTOS AUMENTANDO O EQUILÍBRIO 
E A FRESCURA
PORQUÊ UTILIZAR A IONYS?
É a primeira levedura enológica  que foi seleccionada da estirpe Saccharomyces cerevisiae pela sua 
capacidade de acidificar naturalmente o mosto durante a  fermentação. Os vinhos obtidos a partir de uvas 
muito maduras e fermentados com esta levedura apresentam-se mais equilibrados e frescos.

UMA SELECÇÃO INOVADORA REALIZADA EM COLABORAÇÃO COM O INRA
Resultado de uma inovadora seleção de leveduras enológicas com propriedades únicas 
por ter um menor rendimento na conversão de açúcar em álcool. A seleção realizou-se 
em colaboração com o INRA (Institute National de Reserche Agronomique) em 
Montpellier, França.

Dequin Syvie, Tilloy Valentin, Ortiz-Julien Anne, Noble Jessica: Method for obtaining low ethanol-producing yeast strains, yeast strains obtained there form and their use.
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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 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
Recomendada: 25g/hL (em condições difíceis aumentar a dose).

 5 A duração total da reidratação não deve exceder os 45 
minutos.

 5 É essencial reidratar a levedura num recipiente limpo.
 5 A reidratação em mosto não é aconselhável.
 5 É altamente recomendado inocular a IONYS no mosto logo 

que a reidratação esteja concluída para assegurar uma boa 
implementação.

 5 Na recepção, os níveis de SO2 devem ser ≤ 4g/hL. 
Em condições de elevada maturação (álcool potencial 
elevado) para proteger a levedura de um choque térmico é 
altamente recomendada a utilização do GO-FERM PROTECT 
EVOLUTION (30g/hL) durante a fase de reidratação.

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.

NUTRIÇÃO
UM PONTO-CHAVE PARA A IONYS
Uma nutrição equilibrada é muito importante para a levedura 
durante a fermentação:
1. Primeira adição de FERMAID O no inicio da fermentação
2. Segunda adição de FERMAID E a 1/3 de consumo de 

açúcar (no final da fase exponencial e no inicio da fase 
estacionária).

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
500g
Embalagem fechada e selada de origem: 4ºC
Após abertura utilizar rapidamente.
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ESPECIFICAÇÕES
Aparência e Odor: Pó de cor beije com cheiro característico a levedura.
Ingredientes: Levedura seca activa 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 < 105ufc/g; Bactérias Acéticas < 104ufc/g; Fungos < 103ufc/g; 
Leveduras de outras espécies < 105ufc/g; Chumbo < 2 mg/kg; Mercúrio < 1 mg/kg; 
Arsénio < 3 mg/kg; Cádmio < 1 mg/kg

IONYS WF

REHIDRATAÇÃO:
1. Suspender 30g/hL de GO-FERM PROTECT EVOLUTION em 

10 vezes o seu peso em água a 43ºC. 
Agitar suavemente para eliminar qualquer grumo. Quando 
o protetor da levedura estiver bem dissolvido e a solução 
estiver a 40ºC adicionar a IONYS.

2. Deixar repousar 20 minutos e agitar lentamente.
3. Inocular 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.


