
 

 

 

 

 

NUTRICELL® AA 
 

Nutriente orgânico para a otimização da produção de aromas durante a fermentação alcoólica 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

NUTRICELL® AA é um nutrimento formulado exclusivamente a base de leveduras inativadas 

específicas selecionadas pela sua riqueza em aminoácidos.  NUTRICELL® AA permite 

compensar qualitativamente uma carência azotada média e favorece a produção de aromas 

pelas leveduras. 
 

PROPRIEDADES ENOLÓGICAS  
 

NUTRICELL® AA permite um aporte qualitativo e quantitativo em nutrientes para as leveduras 

por intermédio de leveduras inativadas específicas: aminoácidos, vitaminas minerais e 

oligoelementos e fatores de sobrevivência. 

Estes nutrientes, libertados a medida do avanço da fermentação alcoólica, asseguram uma 

nutrição regular e completa das leveduras. NUTRICELL® AA evita assim as carências ou os 

excessos de azoto, responsáveis pela produção de H2S e outros componentes enxofrados.  

Por fim, NUTRICELL® AA permite otimizar o perfil aromático dos vinhos favorecendo a produção 

de ésteres superiores e de acetatos de álcoois superiores (provenientes da degradação dos 

aminoácidos) bem como a revelação dos tióis durante a fermentação alcoólica (Sublileau M. 

et al., 2008, FEMS Yeast Res, 8, 771-780). 

 

APLICAÇÕES 
 

 Adição na introdução de leveduras nos mostos brancos, rosés ou tintos. 

 Regulação da fermentação alcoólica dos vinhos brancos, tintos e rosés com o objetivo de 

maximizar a produção dos aromas fermentativos e otimizar a revelação dos tióis 
 

DOSE DE EMPREGO 
 

Dose recomendada: 20 a 40 g/hL. 

Dose máxima legal : 400 g/hL. 

 

MODO DE EMPREGO 
 

Dispersar NUTRICELL® AA  em 10 vezes seu peso de água ou de mosto. 

Incorporar ao volume a ser tratado. Homogeneizar bem. 

Precauções de utilização: 

Produto para uso enológico e exclusivamente profissional. 

Usar em conformidade com a regulamentação em vigor. 

 

ACONDICIONAMENTO 
 

Sacos de 1 kg e 10 kg 
 

CONSERVAÇÃO 
. 

Embalagem cheia, selada na origem, ao abrigo da luz num lugar seco e isento de odor. 

Embalagem aberta: a ser utilizada rapidamente. 
As informações que figuram aqui acima correspondem ao estado atual dos nossos conhecimentos. Elas são dadas sem compromisso nem garantia à medida 
que as condições de utilização estão fora do nosso controlo. Elas não dispensam o utilizador de respeitar a legislação e os dados de segurança em vigor. Este 
documento é propriedade da SOFRALAB e não pode ser alterado sem o seu consentimento. 
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