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Fosfato de diamónio, paredes celulares
elulares de levedura com elevado teor em fosfolípidos
osfolípidos e esteróis

NUTRIENTE COMPLEXO PARA A SEGUNDA
SEGU A FERMENTAÇÃO
Caraterísticas Gerais
NUTRIFERM TIRAGE é um nutriente específico para a
produção de vinhos espumantes e frisantes.
frisantes
Com o propósito de fornecer à levedura os elementos
indispensáveis durante a toma de à segurança
fermentativa, NUTRIFERM TIRAGE tem na sua
composição:
-

Azoto Inorgânico: fosfato
osfato de diamónio,
imediatamente disponível para a levedura e
indispensável como preventivo da formação de
compostos sulfurados.

-

Esteróis e ácidos gordos insaturados:
insaturados
libertados pelas paredes de leveduras
levedura e utilizados
por estas para manter a integridade e fluidez da
membrana, assegurando um eficiente transporte
dos açúcares até ao final da fermentação.
fermentação

-

Vitaminas
e
microelemento
os:
integram
naturalmente as paredes celulares,
celulares estimulam o
metabolismo das leveduras e asseguram
assegura
uma
fermentação regular e completa.

-

Parede celulares de levedura
evedura: substâncias
sólidas que servem de suporte para a levedura e
absorve substâncias tóxicas (ácidos
ácidos gordos de
cadeia curta) libertados durante a fermentação.
fermentação

Estes elementos, presentes em NUTRIFERM TIRAGE,
TIRAGE
asseguram uma rápida, completa e segura segunda
fermentação.

Nutriferm Tirage
impacto na qualidade do vinho espumante
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Amargor

Aplicações
Nutrição da levedura durante a segunda
segu
fermentação.
Fornece elementos que a levedura precisa para
sobreviver nas condições
condiç
difíceis da segunda
fermentação.

Doses
5 - 20 g/hL de vinho base
Dose máxima legal na UE: 60 g/hL

Instruções de utilização
tilização
Dissolver NUTRIFERM TIRAGE em vinho ou água na
proporção de 1:10. Agitar continuamente para evitar a
formação de grumos. Adicionar de forma uniforme ao
vinho base antes da adição do “pied de cuve”.

Embalagem
Sacos de 0,5 Kg e 1 Kg

Armazenamento
Embalagem fechada: manter em local fresco, seco e
bem ventilado.
Embalagem aberta: selar cuidadosamente e armazenar
como indicado anteriormente.
anteriormente
Produto para uso enológico,
enológico de acordo com:
Regulamento (CE) N. 606/2009.
606/2009
Produto fabricado com matérias
matéri primas em conformidade
com as seguintes especificações:
especificaç
Codex Enológico Internacional.
Internacional

Intensidade

Oxidação

Redução

Adstringência

Acidez
Doçura

Controlo
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As indicações fornecidas são baseadas no nosso conheciment
ento e experiência atuais, mas não dispensam o utilizador de adotar ass pprecauções de segurança necessárias ou da
responsabilidade pelo seu uso adequado.

