
Lalvin MCBB foi selecionada no âmbito de um projeto Europeu CRAFT sobre a diversidade de bactérias maloláticas enológicas. 
Após uma extensa triagem a MCBB foi selecionada como uma estirpe malolática muito eficiente para vinhos brancos, apta 
para produzir elevadas concentrações de diacetilo (notas amanteigadas) quando inoculada no final da fermentação alcoólica.

A forma MBR das bactérias láticas representa um processo específico da Lallemand que submete as bactérias 
láticas a vários fatores de stress biofísicos, tornando-as capazes de suportar a pressão da adição direta ao 
vinho. As bactérias láticas que sobrevivem ao processo MBR são mais robustas e possuem a capacidade de 
conduzir a FML de forma segura.

MCBBBACTÉRIAS 
Maolactic Culture Butter Bomb

ELEVADA PRODUÇÃO DE DIACETILO (NOTAS AMANTEIGADAS) 
QUANDO INOCULADA NO FINAL DA FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA

PROPRIEDADES ORGANOLÉTICAS:
Além da capacidade de realizar uma desacidificação 
natural a MCBB é uma ferramenta muito útil para 
os Enólogos porque contribui para a complexidade 
sensorial e qualidade dos vinhos brancos:

APLICAÇÃO E RESULTADOS

CARACTERÍSTICAS ENOLÓGICAS E MICROBIOLÓGICAS:
 5 Tolerância a diversos parâmetros:

• pH ≥ 3.2 
• Álcool ≤ 15,5% vol.
• SO2 Total ≤ 60mg/L (atenção ao SO2 molecular quando o pH é 

baixo)
• Temperatura > 14ºC

 5 Cinética FML: Moderada a rápida
 5 Produção de acidez volátil: Baixa

 5 Bactéria cinamil esterase negativa: Não produz precursores 
para a produção de fenóis voláteis pela Brettamonyces.

 5 Produção de aminas biogénicas: Ausente
 5 Necessidades nutricionais: Elevada                                                                                                                   

É muito importante a aplicação de um nutriente específico 
para bacterias (ex: OPTIMALO PLUS) de modo a reduzir 
possíveis carências em vinhos brancos.

 5 Lalvin MCBB, “Malolatic Culture Butter Bomb” é uma estirpe bacteriana enológica capaz de se multiplicar rapidamente e 
realizar uma Fermentação Malolática fiável com uma ampla gama de condições enológicas.

 5 O metabolismo do ácido cítrico através do diacetilo é dependente da estirpe bacteriana e a MCBB é reconhecida pela sua 
capacidade de produzir elevadas concentrações de diacetilo. Integrando as desejáveis notas amanteigadas e de noz, a MCBB 
contribui para a complexidade, agradável frescura e volume de boca resultando em vinhos brancos muito equilibrados.

 5 A elevada produção de diacetilo ocorre quando a MCBB é inoculada após a fermentação alcoólica e poderá ser maximizada se a 
fermentação malolática foi realizada a 16-18ºC com baixo pH e com um contato mínimo com as borras.

 5 A utilização da MCBB em inoculação sequencial (inoculação após a fermentação alcoólica) é a ferramenta ideal para produzir 
vinhos brancos amanteigados com complexidade.

Produção de diacetilo - Vinho Chardonnay

A utilização de uma estirpe de levedura selecionada contribui em conjunto com a MCBB para a complexidade sensorial.



BACTÉRIAS 
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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: 1 Kit / volume de vinho indicado na embalagem.

OPÇÃO A - Inoculação direta da bactéria sem reidratação:
Adicionar o conteúdo da saqueta diretamente ao vinho (após o 
final da fermentação alcoólica) no topo do depósito ou durante 
uma trasfega e assegurar uma correta homogeneização.

Após a inoculação da MCBB:
Misturar suavemente para homogeneizar a aplicação e minimizar a entrada de oxigénio.

 5 Em condições difíceis aplicar um nutriente específico para bactérias (ex: OPTIMALO PLUS).
 5 Monitorizar o ácido málico de 2 em 2 dias.
 5 Estabilizar o vinho após a realização da FML.

Gama de temperatura recomendada: 16 a 20ºC

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 hL
Embalagem fechada e selada de origem: 4ºC ou -18ºC.
Após abertura utilizar de imediato.
Durante o transporte as embalagens poderão ser armazenadas 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 bege com ligeiro odor a fermentação. 
Ingredientes: Bactérias liofilizadas Oenococcus oeni e maltodextrina como 
transportador (carrier).
Matéria seca > 92%; Bactérias > 1011 ufc/g; Coliformes < 102ufc/g; 
E. coli: Ausente /g; S. aureus : Ausente/g; Salmonella: Ausente/25g; 
Bactérias acéticas < 104ufc/g; Fungos < 103ufc/g; Leveduras < 103ufc/g; 
Chumbo < 2mg/Kg; Mercúrio < 1mg/kg; Arsénio < 3mg/Kg; Cádmio < 1 mg/Kg

MCBB
Maolactic Culture Butter Bomb

Utilizar uma saqueta para o volume 
indicado na embalagem.

OPÇÃO B - Inoculação direta da bactéria com reidratação: 
Para uma distribuição mais eficaz, reidratar o conteúdo da 
saqueta em 20x o seu peso em água sem cloro a 20ºC durante 
no máximo 15 minutos. Adicionar a suspensão ao vinho após o 
final da fermentação alcoólica. 


