
A Lallemand Enologia simplificou o processo de reiniciar fermentações paradas com 43 Restart. Com base na sua experiência 
como produtora de leveduras para enologia, a Lallemand em colaboração com Inter-Rhône desenvolveu um processo de 
produção que torna as leveduras naturalmente mais resistente ao stress causado pelo alto teor alcoólico e outras condições 
hostis relacionadas com a paragem de fermentação.

BENEFÍCIOS DA LEVEDURA 43 RESTART
Quando existe uma paragem de fermentação a meio do processo, o mosto geralmente contém muito mais frutose do que a glicose, a 
forma de açúcar que as leveduras preferem. A solução ideal até agora tem sido a de usar uma levedura frutófila tolerante ao álcool  com 
uma alta capacidade fermentativa como é o caso da 43, selecionada pelo Laboratório Inter-Rhône em França (Vale do Rhône). 
Graças a um inovador processo de pré-aclimatação desenvolvido pela Lallemand Enologia, testado e aprovado pelo laboratório Inter-
Rhône, a resistência das leveduras ás condições tóxicas de fermentação parada é naturalmente aumentada. As células da levedura 43 
RESTART são mais robustas e aclimatizam mais rápido após a inoculação.
O processo de produção inclui micronutrientes específicos, com o benefício adicional da proteção do fator de sobrevivência. Estes fatores 
de sobrevivência incluem esteróis específicos e ácidos gordos poli-insaturados que fortalecem a membrana da levedura. 

COMBINADO COM BOAS PRÁTICAS ENOLÓGICAS A 43 RESTART PERMITE AOS ENÓLOGOS RESOLVER DE FORMA EFICAZ A MAIORIA 
DOS PROBLEMAS DAS PARAGENS DE FERMENTAÇÃO EM POUCOS PASSOS,  PRESERVANDO A QUALIDADE DO VINHO.

Há mais de 25 anos que a Lallemand seleciona as melhores leveduras enológicas da natureza. As condições de 
fermentação cada vez mais exigentes contribuíram para que a Lallemand desenvolve-se um novo processo 
de produção para estas leveduras naturais (100% e não OGM). Desde 2006 que o processo YSEO optimizou a 
fiabilidade da fermentação.

43 RESTARTLEVEDURAS 

CARACTERÍSTICAS DA LEVEDURA:
Saccharomyces cerevisiae (ex bayanus)

 5 Fator competitivo: ativo
 5 Excelente para reiniciar fermentações com alta percentagem de  

frutose / glicose
 5 Utiliza a frutose mais depressa do que a maioria das leveduras 
 5 Exigência de azoto relativamente baixa
 5 Baixa produção de SO2 e H2S
 5 Alta tolerância ao álcool: até 16%
 5 Boa velocidade de fermentação
 5 Efeito sensorial neutro no vinho 

APLICAÇÃO E RESULTADOS

SOLUÇÃO FÁCIL DE USAR PARA PARAGENS DE FERMENTAÇÃO

Esta é uma forma perfeita de ganhar tempo para 
fazer muitos outros trabalhos na adega (clarificação, 
etc.) enquanto se evita aromas indesejados.

RÁPIDO E FACIL DE UTILIZAR
MENOS TEMPO DE FERMENTAÇÃO
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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 em vinificação: 25 a 40 g / hL e em reinicio de 
fermentação: 40 g / hL.

REIDRATAÇÃO:
Para 100 hL de vinho com paragem de fermentação (<20°C):

 5 Ajustar o nível S02 dependendo da análise.
 5 Adicione 4 kg de parede celular específica (RESKUE)
 5 Trasfegar após 24-48h (após a trasfega a temperatura do 

vinho terá aumentada para 20°C)
Etapa 1: Adicione 4kg de 43 RESTART a 40L de água (37°C). 

Misture suavemente durante 20-30 min.
Etapa 2: Adicionar às leveduras reidratadas: 1,3 hL de água, 

20kg de açúcar, 3,3hL de vinho parado descontaminado e 
0,2kg de FERMAID O (pé-de-cuba a 20-25°C). Espere até 
que a densidade atinja 1000 (48-72h).

Etapa 3: Adicionar o pé-de-cuba (5hL) à preparação do vinho 
parado descontaminado (100hL) e adicionar 4kg de FERMAID O.

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
500g
Embalagem fechada e selada de origem:
Local seco com temperatura < 25ºC.
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/25g; 
Bactérias Lácticas < 105ufc/g; Bactérias Acéticas < 104ufc/g; Fungos < 103ufc/g; 
Leveduras de outras espécies < 105ufc/g; Chumbo < 2mg/kg; Mercúrio < 1mg/kg; 
Arsénio < 3mg/kg; Cádmio < 1mg/kg
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