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Taninos 

ENARTIS TAN XC 

TANINO ENOLÓGICO PARA A ESTABILIZAÇÃO DA COR POR CO-PIGMENTAÇÃO 

 

COMPOSIÇÃO  

Formulação de taninos condensados de baixo peso molecular, extraídos da madeira de 

espécies exóticas e de madeira de carvalho não tostado. 

 

CARATERÍSTICAS GERAIS 

Aspeto: grânulos de cor castanha, com ligeiro odor de madeira. 

 

ENARTIS TAN XC é uma mistura selecionada de taninos para aumentar a estabilidade da 

matéria corante em vinhos tintos jovens e rosados. Aplicado durante toda a fase de 

maceração, favorece a formação de co-pigmentos, entre a fração de catequinas monoméricas 

extraídas a álcool e a fração antociânica do mosto. Os complexos corantes desta forma 

formados são mais resistentes à oxidação, mais solúveis no mosto/vinho e disponíveis para as 

reações de condensação com os taninos endógenos da uva ou do próprio ENARTIS TAN XC. 

 

Por seu lado, os taninos de carvalho não tostado, para além de promoverem a formação de 

complexos antocianas/taninos (via ponte de acetaldeído), realçam uma estrutura suave e doce 

do futuro vinho. 

 

A forma granular permite a sua rápida dissolução em água ou vinho, e reduzir a formação de 

poeiras que podem ser irritantes aos utilizadores. 

 

APLICAÇÕES 

Aplicar ao longo das fases de maceração/fermentação de uvas tintas com o objetivo de 

favorecer a estabilização das antocianas via co-pigmentação.  

Indicado na produção de vinhos tintos jovens e de curto-médio estágio de afinamento, assim 

como na vinificação de vinhos rosados. 

 

OTIMIZAÇÃO DOS RESULTADOS  

É aconselhável fracionar a aplicação de ENARTIS TAN XC em duas partes: a primeira na fase 

de maceração pré-fermentativa das uvas (ao primeiro ou segundo dia da encuba) ou no mosto 

rosado após decantação; a segunda adição no dia seguinte. 

A aplicação sinérgica combinada com ENARTIS PRO AROM permite incrementar a proteção 

antioxidante dos aromas e da cor (para o processo de co-pigmentação) e garante uma 

frescura mais duradoira.  

 

DOSES 

Maceração de uvas tintas: 8 - 40 g/100 Kg. Dose média: 20 g/100 Kg  

Mostos rosados: 2 - 15 g/hL 

 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

Dissolver ENARTIS TAN XC em água ou mosto na razão de 1:10 e adicionar ao volume total 

a tratar durante uma remontagem, preferencialmente utilizando um tubo de Venturi.  

 

 

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO 

Embalagem: 1 Kg 

 

Embalagem fechada: Manter o produto num local fresco, seco e bem ventilado. 

Embalagem aberta: Selar cuidadosamente a embalagem e manter como acima indicado. 

   

Produto aprovado para ser utilizado em enologia de acordo com: 

Regulamento CE 606/2009  
 


