
ELIOS ALTOLEVEDURAS 
1-STEP

FML RÁPIDA E SEGURA NUMA GAMA ALARGADA DE CONDIÇÕES 
ENOLÓGICAS. VINHOS MAIS FRESCOS, AROMÁTICOS E COM 
COMPLEXIDADE E PROFUNDIDADE EM BOCA

O kit 1-Step é uma cultura de arranque com elevada eficiência que promove a FML na maioria dos vinhos 
brancos e tintos numa alargada gama de condições enológicas. O kit 1-Step é constituido por Oenococcus oeni 
liofilizado e um activador específico. A excelente atividade e a elevada vitalidade desta cultura é obtida através 
de uma curta etapa de aclimatização que ativa o metabolismo da bactéria para induzir uma rápida fermentação 
malolática. Após aclimatização 1-Step a LALVIN ELIOS ALTO demonstrou capacidade de induzir a FML em 
vinhos com condições difíceis em que outras culturas de arranque não conseguiram.   

A LALVIN ELIOS ALTO foi isolada, selecionada e estudada pelo Grupo ICV (Instituto Cooperativo do Vinho) – na 
região de Languedoc-Roussillon em França. Esta bactéria enológica demonstrou ter a capacidade de concluir 
uma fermentação malolática (FML) rápida e segura numa gama alargada de condições enológicas: vinhos 
brancos, rosés e tintos, termovinificação, álcool elevado, condições ácidas. LALVIN ELIOS ALTO é recomendada 

para aplicação em co-inoculação ou após a fermentação alcoólica (inoculação sequêncial). A rápida implantação em mostos ou 
vinhos reduz o risco do desenvolvimento de contaminantes protegendo a qualidade do vinho. Deste modo os vinhos inoculados 
com LALVIN ELIOS ALTO são mais frescos e aromáticos (frutos vermelhos e geleia em vinhos tintos, damasco e frutos de calda em 
vinhos rosés e brancos) e apresentam um agradável sucrosidade em boca.

LALVIN ELIOS ALTO é uma bactéria Oenococcus oeni naturalmente selecionada, produzida, desidratada e embalada pela Lallemand.

CARACTERÍSTICAS ENOLÓGICAS E MICROBIOLÓGICAS
 5 Tolerância ao pH > 3.2
 5 Tolerância ao álcool <  15,5% vol.
 5 Tolerância ao SO2 < 50mg/L de SO2 total (atenção ao SO2 molecular e pH baixo)
 5 Tolerância à temp. > 15ºC
 5 Baixa necessidade nutricional
 5 Boa implantação - fase de latência curta
 5 Cinética da FML: rápida
 5 Co-inoculação é possível
 5  Baixa produção de acidez volátil
 5 Não possui atividade cinamil esterase, não produz precursores de etifenol que poderiam ser utilizados por Brettanomyces.
 5 Sem produção de aminas biogénicas.
 5 Elevada capacidade de degradar o acetaldeído durante a FML ou alguns dias após, permitindo a redução do SO2 adicionado ao vinho.
 5 Baixa produção de diacetilo (responsável pelas notas láticas ou amanteigadas).

APLICAÇÃO E RESULTADOS
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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.

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
Kit para 25 e 250hL
Embalagem fechada e selada de origem: 4ºC ou -18ºC.
Após abertura utilizar imediatamente.
O ativador e as bactérias láticas não deverão ser utilizados separadamente.
Durante o transporte as embalagens poderão estar à temperatura ambiente (< 25ºC) durante 3 semanas sem perda significativa de viabilidade.

Travessa das Lages, 267 
      4410-308 VN Gaia | Portugal

T. (+351) 227 150 840
proenol@proenol.com | www.proenol.com

ESPECIFICAÇÕES
Aparência e Odor: Pó de cor branca a beije, ligeiro odor a fermentação.
Composição: 

 5 Bactérias Oenococcus oeni sp. liofilizadas e maltodextrina como suporte. 
Activador: Saccharomyces cerevisiae inativa

 5 Bactérias liofilizadas: Bactérias viáveis >1011ufc/g; Matéria Seca > 92%; 
Coliformes < 100 ufc/g; E. coli - Ausente/g; S. aureus - Ausente/g;  
Salmonella - Ausente/25g; Bactérias Acéticas < 104ufc/g; Fungos < 103ufc/g; 
Leveduras < 103ufc/g; 
Activador: Matéria Seca > 93%; Bactérias láticas < 103ufc/g; 
Coliformes < 100 ufc/g; E. coli - Ausente/g; S. aureus - Ausente/g; 
Salmonella - Ausente/25g; Bactérias Acéticas < 103ufc/g; Fungos < 103ufc/g; 
Leveduras < 102ufc/g 

 5 Chumbo < 2mg/kg; Mercúrio < 1mg/kg; Arsénio < 3mg/kg; Cádmio < 1mg/kg

ELIOS ALTO
1-STEP

DOSAGEM E MODO DE UTILIZAÇÃO
Recomendada:  
1 Kit / volume de mosto ouvinho indicado na embalagem.

INOCULAÇÃO SEQUENCIAL 
(APÓS A FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA)
1. Misturar e dissolver o ativador em água engarrafada a 18-25ºC 

de acordo com a seguinte tabela:

CO-INOCULAÇÃO 
(EM SIMULTÂNEO COM A FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA) 
O ativador 1-STEP e a bactéria podem ser utilizados em co-
inoculação sem aclimatização quando as condições do mosto são 
as adequadas (pH > 3,4 e Sulfitagem das uvas < 8g/hL).
1. Misturar e dissolver o ativador em água engarrafada a 18-25ºC 

de acordo com a seguinte tabela:

2. Adicionar a bactéria e dissolver cuidadosamente. Aguardar 
20 minutos. 

3. Adicionar esta suspensão ao volume adequado de vinho (ver 
tabela acima) pH >3.5; SO2 total < 45 ppm; Ausência de SO2 
livre (temp. 18 a 25ºC).  Aguardar 18 a 24 horas. Se málico < 
1,2 g/L aguardar apenas 6 a 10 horas.

4. Inocular a bactéria ativada no vinho de acordo com o volume 
indicado no kit. 

5. Monitorizar o ácido málico a cada 2 – 4 dias.

Temperaturas recomendadas:
 5 Vinho branco/rosé: 16 a 20ºC
 5 Vinho tinto: 17 a 25ºC

Em condições difíceis (álc.>14,5% v/v; pH < 3,1; SO2 > 45mg/L): 
18 a 22ºC

2. Adicionar a bactéria e dissolver cuidadosamente. Aguardar 
durante 10 minutos a 2 horas no máximo. 

3. Adicionar a suspensão ao mosto/ vinho a fermentar 24 horas 
após a inoculação das leveduras. 

4. Monitorizar o ácido málico e a acidez volátil a cada 2- 4 dias. 

Em mosto com pH < 3,4 e sulfitagem > 8g/hL é recomendada 
a utilização do ativador 1-STEP e das bactérias láticas após a 
fermentação alcoólica. 

Monitorizar a temperatura do mosto durante a fermentação
Se durante a inoculação da bactéria:

 5 álcool < 5% v/v a temperatura deverá ser < 30ºC. 
 5 álcool ≥ l0 % v/v a temperatura deverá ser  < 27ºC.

Kit 1-Step 
para:

Água 
engarrafada 

(Lt)
Vinho (Lt)

25 hL 2,5 2,5

250 hL 2,5 2,5
Kit 1-Step 
para:

Água 
engarrafada 

(Lt)

25 hL 2,5

250 hL 2,5


