
Tendance
Provence

A vinificação do rosé tem passado por uma evolução constante ao longo dos últimos 20 anos, 
em busca da cor mais “na moda” e dos aromas mais expressivos para oferecer ao mercado 
o estilo «Rosé de Provence», fácil de beber, de cor pálida e com um perfil aromático intenso. 

Os vinhateiros que desejem produzir este estilo de vinho devem ter em conta que a vinificação 
rosé depende muito dos mecanismos de oxidação que se produzem durante a fase 

de pré-fermentação, uma vez que afetam diretamente os compostos responsáveis pela 
cor e pelos aromas. Gerir a oxidação significa proteger o mosto, 

controlando-a em todas as fases do processo.
Após 30 anos de experiência na Provença com 15 enólogos e mais de 500 
vinhateiros, incluindo algumas das marcas mais icónicas, a Martin Vialatte® 

acumulou uma sólida perícia na vinificação do vinho rosé e propõe 
um kit Provença que oferece uma solução fácil para maximizar 

o potencial das suas uvas.
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Uma combinação sinérgi-
ca de proteínas vegetais e 
derivados de quitina, KTS® 
FLOT assegura a rápida 
e completa estabilização 
do mosto, com melhor 
compactação do chapéu 
durante a flotação. Ajuda 
ainda a proteger contra 
a oxidação, atuando nos 
ácidos fenólicos, e reduz 
o tom amarelado dos mos-
tos antes da fermentação 
alcoólica.

FLOTAÇÃO DOS MOSTOS

Um nutriente composto 
exclusivamente de deriva-
dos de leveduras específi-
cas ricas em aminoácidos, 
NUTRICELL® AA facilita a 
boa gestão da fermentação 
alcoólica e otimiza o perfil 
aromático do vinho, pro-
movendo a produção de 
ésteres superiores e ace-
tatos de álcoois superiores 
(derivados da degradação 
de aminoácidos). Também 
revela os tióis, promoven-
do a assimilação de pre-
cursores de tióis e a ativa-
ção da produção de b-liase 
pela levedura 

ORIGIN FRESH é um pro-
duto de colagem que de-
sintoxica o meio, eliminan-
do metais pesados, e colar 
completamente os mostos, 
fixando e fazendo precipi-
tar os ácidos fenólicos e 
as quinonas. Protege os 
aromas contra a oxidação 
e assegura a sua longevi-
dade.

PROTECÇÃO DOS 
MOSTOS E DOS 

AROMAS PRIMÁRIOS

NUTRIÇÃO

SO.DELIGHT® é uma leve-
dura de S. cerevisiae se-
lecionada pela sua capa-
cidade de produzir vinhos 
brancos e rosés aromáti-
cos de estilo fresco e fru-
tado. O perfil aromático re-
sulta complexo, com notas 
varietais de tiol e fermen-
tativas.

FERMENTAÇÃO 
ALCOÓLICA

PRODUZIR UM VINHO ROSÉ MODERNO




