
BLANC NATURELEVEDURAS INATIVAS 

IMPACTO NOS AROMAS
Diversos ensaios realizados à escala de adega evidenciaram que a 
aplicação de BLANC NATURE no mosto tem um impacto positivo na 
qualidade e intensidade aromática dos vinhos brancos e rosés.
Nos resultados apresentados na figura n ° 1, a concentração de tióis 
voláteis nos vinhos com aplicação de BLANC NATURE é maior do que 
no vinho controlo.
Os vinhos com aplicação de BLANC NATURE  apresentam um perfil 
sensorial e uma qualidade global superior ao vinho controlo.
Um estudo comparativo realizado em vinho Colombard no sul de 
França, demonstrou que a  aplicação de BLANC NATURE aumenta a 
intensidade aromática e a concentração de aromas cítricos (Figura 2).

IMPACTO NA “SUAVIDADE”
Os polissacarídeos liberados pela estirpe específica de levedura inativa do BLANC NATURE, aumentam a perceção do volume em 
boca, contribuindo para vinhos mais suaves e menos agressivos (Figura 2).

APLICAÇÃO E RESULTADOS

AUMENTO DA FRESCURA AROMÁTICA E MANUTENÇÃO DA COR EM 
VINHOS BRANCOS E ROSÉS
BLANC NATURE é uma levedura inativa específica que protege os vinhos brancos e rosés contra a oxidação desde o início 
da fermentação alcoólica
.
As leveduras inativas são uma solução natural para a proteção do vinho contra a oxidação. A sua eficácia já foi comprovada nas diferentes 
etapas do processo de vinificação. 
Logo no início da vinificação quando as uvas são esmagadas e o mosto entra em contato com o oxigénio, o potencial aromático é ameaçado 
por várias reações oxidativas enzimáticas ou químicas. A proteção do mosto nessas etapas iniciais é fundamental. As propriedades 
únicas de BLANC NATURE permitem um aumento da conservação dos aromas (incluindo tióis voláteis) e da cor do vinho, desde o início da 
fermentação alcoólica (FA).

Figura 1: Sauvignon blanc, Nova Zelândia: análise dos tióis após o engarrafamento (BLANC 
NATURE 30 g/hL no início da FA vs Controlo sem adição)

Limiares de perceção: 60 ng/L para o 3MH e 0,8 ng / L para o 4MMP

Figura 2: Colombard, Sul da França: análise sensorial com 27 provadores (BLANC NATURE 30 g/hL no início da FA vs Controlo sem adição)

Impacto de BLANC NATURE
na proteção de 3MH

Impacto de BLANC NATURE
na proteção de 4MMP



LEVEDURAS INATIVAS 

FT
10

61
-0

1_
Ju

n.
20

20

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 
 5 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.

 5

DOSAGEM E MODO DE UTILIZAÇÃO
Recomendada: 20 a 40 g / hL dependendo dos resultados 
pretendidos.
1. Dispersar o BLANC NATURE em água na proporção de 1Kg 

para 10L.
2. Dissolver até que não existam grumos e a solução se 

apresente homogénea.
3. Incorporar a solução lentamente no mosto após a prensagem 

e garantir a homogeneização da aplicação.

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 odor típico a levedura.
Composição: Levedura inativa especifica (Saccharomyces cerevisiae)
Matéria seca > 93%; Bactérias Lácticas < 103ufc/g; Bactérias Acéticas < 103ufc/g; 
Coliformes < 100ufc/g; E. coli - Ausente/g; S. aureus - Ausente/g; 
Salmonella - Ausente/25g; Bolores < 103ufc/g; Leveduras < 102ufc/g; 
Chumbo < 2mg/kg; Mercúrio < 1mg/kg; Arsénio < 3mg/kg; Cádmio < 1mg/kg

BLANC NATURE


