
PUNCHYLEVEDURAS INATIVAS 

OS EFEITOS POSITIVOS SOBRE O PERFIL SENSORIAL
A levedura PUNCHY foi desenvolvida para os vinhos brancos e rosés com perfil de frutas exóticas em que a qualidade e intensidade 
aromática é a característica mais importante. PUNCHY protege e estabiliza os compostos aromáticos assim que se forma ou se libertam 
durante a fermentação. Com a sua alta disponibilidade e alto teor natural de glutatião reduzido, PUNCHY estimula a frescura dos vinhos, 
reduzindo o risco de oxidação dos compostos aromáticos. Ao mesmo tempo, os polissacarídeos e outras fracções solúveis de PUNCHY 
estabilizam estes aromas e melhoram as sensações de volume e frescura em boca.

MODO DE AÇÃO
PUNCHY é fácil e rápida de usar: misturar com alguns litros de vinho ou mosto a tratar e adicionar ao depósito. A atividade da levedura 
durante a fermentação alcoólica é suficiente para manter PUNCHY em suspensão e acelerar a sua autólise natural. Deste modo os 
compostos valiosos são libertados incluindo o glutatião reduzido que está naturalmente presente.
Remontagens nos primeiros dias de estágio e do armazenamento dos vinhos  também promove a autólise da PUNCHY. Em comparação 
com um tratamento padrão com borras finas, os resultados da aplicação de Punchy são notados muito mais cedo (após alguns dias).

APLICAÇÃO E RESULTADOS

AUMENTA O CARÁTER A “FRUTA EXÓTICA” NOS VINHOS 
BRANCOS E ROSÉS
PUNCHY é uma levedura inativa ideal para a elaboração de vinhos brancos e rosés. A sua principal contribuição é a de 
auxiliar a optimizar o perfil sensorial do vinho, desenvolvendo a expressão aromática de notas de frutos exóticos e citrinos.

Utilizada durante a fermentação ou estágio, PUNCHY promove o aumento da intensidade aromática dos vinhos e a sua durabilidade. Para 
obter um perfil de frutos exóticos, onde é necessário um processo de vinificação específico (seleção da uva, proteção contra o oxigénio, 
assim que são vindimadas, condições de fermentação muito controladas, armazenamento sob condições óptimas, engarrafamento 
adequado) a PUNCHY fornece um toque especial que faz a diferença.

Impacto sensorial de PUNCHY
Merlot rosado - Adega experimental do ICV

ESTABILIDADE A LONGO PRAZO
Os compostos libertados durante a autólise da PUNCHY 
desempenham um papel importante na estabilização a longo 
prazo. O glutatião e os polissacarídeos da levedura melhoram a 
longevidade do vinho. PUNCHY é uma ferramenta muito útil para 
o segmento dos vinhos brancos e rosés de aromas intensos e 
frutados. Ajuda a limitar o risco de evolução rápida dos vinhos.

PUNCHY É TAMBÉM
Uma levedura Saccharomyces cerevisiae enológica  isolada e selecionada pelo I&D do ICV, que tem mais de 30 anos de experiência na seleção 
de leveduras. Um produto natural que cumpre todos os regulamentos da UE, o Codex Enológico da OIV e das Normas alimentares FAO. 
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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
Dose recomendada: 15g/hL (1ª aplicação) + 15 g/hL (2ª aplicação)
Efetuar duas aplicações: 
1ª aplicação logo antes ou depois da inoculação da levedura e a 2º 
aplicação no depósito de estágio após a fermentação alcoólica.

1. Adicionar PUNCHY em 10 vezes o seu peso em água ou 
mosto e homogeneizar.

2. Adicionar ao mosto após a prensagem no início da 
fermentação.

PUNCHY é uma levedura inativada específica; contém 
naturalmente aminoácidos e sais minerais. Deste modo PUNCHY 
contribui para disponibilidade de nutrientes para a levedura, mas 
não substitui o programa de nutrição normal.

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
2,5 Kg
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 inativa específica (Saccharomyces cerevisiae)
Matéria Seca > 93%; Coliformes < 100ufc/g; E. coli - Ausente/g; 
S. aureus - Ausente/g; Salmonella - Ausente/25g; Bactérias Lácticas < 103ufc/g; 
Bactérias Acéticas < 103ufc/g; Fungos < 103ufc/g; Leveduras < 102ufc/g; 
Chumbo < 2 mg/kg; Mercúrio < 1 mg/kg; Arsénio < 3 mg/kg; Cádmio < 1 mg/kg

PUNCHY


