
FERMENTAN LEMON contém uma mistura de taninos condensados e gálicos.  

 5 O processo específico de extração e secagem a baixas temperaturas utilizado na produção deste tanino permite extrair da madeira 
compostos aromáticos glicosilados como o nor-isoprenóide (ß-damascenona, etc) e terpenos (citronelol, linalol, etc.), responsáveis 
pelas notas frutadas e florais nos vinhos. Como resultado obtêm-se vinhos brancos e rosés com mais notas citrinas, aromas intensos a 
limão, toranja, maçã e flores brancas. Estes aromas complementam os aromas primários da casta e os aromas secundários resultantes 
da fermentação alcoólica.

 5 FERMENTAN LEMON deverá ser aplicado durante a fermentação alcoólica para se obter o resultado sensorial pretendido

FERMENTAN LEMONTANINOS

REALÇA AROMAS FRUTADOS EM MOSTOS BRANCOS E ROSÉS E 
AUMENTA A PROTEÇÃO ANTIOXIDANTE 

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 das 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:
Mosto branco e rosé: 2 a 20 g/hL 
Aplicar o FERMENTAN LEMON no mosto preferencialmente 
no momento de inoculação das leveduras e até 48 horas após a 
inoculação das mesmas.
Dissolver o FERMENTAN LEMON em água ou mosto na 
proporção de 1:10 e adicionar a solução ao mosto de preferência 
com um tubo Venturi.

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
1 Kg
Embalagem fechada e selada de origem: Local fresco, 
ventilado e seco.
Após abertura manter a embalagem bem fechada e 
armazenada nas condições descritas anteriormente e 
utilizar rapidamente.

ESPECIFICAÇÕES
Aparência: Pó castanho claro
Composição: Mistura de taninos condensados e taninos gálicos extraídos de espécies 
exóticas.
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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.
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