
NEO® CRISPY
● Produto de levedura rico em 
peptídeos redutores.
● Proteção dos compostos 
aromáticos e da cor contra a 
oxidação.

SUBLISTAB®
● Mistura de taninos elágicos e 
proantocianídicos.
● Proteção e estabilização 
definitiva por ligação com 
antocianinas.
● Manutenção de um potencial 
de oxidação-redução ideal.

Os taninos têm propriedades enológicas 
diferentes, dependendo da sua origem 
e estrutura química. Os taninos 
proantocianídicos de madeiras 
exóticas (como o quebracho) têm a 
capacidade de proteger a cor, limitando 
a degradação oxidativa da cor: trata-
se da copigmentação. Por outro lado, 
os taninos proantocianídicos provêm 
das uvas e formam ligações covalentes 
com as antocianinas: trata-se da 
estabilização da cor.

A adição controlada de oxigénio é 
complementar à utilização de taninos 
de uva para a estabilização da cor. 
Provoca a oxidação dos polifenóis 
(taninos) a quinona com a geração 
de uma molécula de peróxido de 
hidrogénio (H2O2). Este oxida uma 
molécula de álcool a uma molécula 
de etanal, que será então fixada pelos 
taninos para formar pontes de etanal. 
Estas pontes favorecem as ligações 
covalentes com as antocianinas, o que 
resulta na estabilização da cor.

Os produtos de levedura são 
naturalmente ricos em peptídeos 
redutores. Estas moléculas permitem 
bloquear a oxidação de compostos 
fenólicos a ortoquinonas e formam 
compostos estáveis, insolúveis e 
incolores.

OS TANINOS O OXIGÉNIO OS DERIVADOS DE LEVEDURA

TANIXEL®
● Taninos elágicos de castanheiro.
● Altamente reativo com as proteínas 
do mosto e as polifenoloxidases, 
permitindo assim proteger a cor.
● Forte capacidade para consumir 
oxigénio dissolvido e manter um 
elevado potencial de oxidação-
redução.

VITANIL® VR
● Taninos proantocianídicos.
● Proteção contra a precipitação 
das antocianinas / matéria 
corante por copigmentação.

TANIPEPIN
● Taninos proantocianídicos de 
grainha de uva.
● Ideal para mostos 
desequilibrados na sua relação 
tanino/antocianina.
● Estabilização definitiva da 
cor.

OENO2
● Dose de O2 personalizada (mgL/L).
● O recurso à micro-oxigenação no final 
da FA ajuda a estabilizar a cor, visando a 
formação do etanal.
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ESTABILIZAÇÃO DA COR 
DOS VINHOS TINTOS

A qualidade organolética de um vinho tinto não se resume aos seus aromas ou à sua 
estrutura tânica; a cor também é um parâmetro importante para o consumidor. A 

qualidade da matéria corante varia, pois depende do potencial polifenólico da casta 
vinificada, de fatores ambientais (condições climáticas e sanitárias da vindima, 

maturidade das uvas) e do processo de extração utilizado. Proteger a cor 
obtida e estabilizá-la para garantir a sua longevidade é um verdadeiro desafio 

enológico. Existem vários instrumentos que se podem utilizar para cumprir 
estes objetivos, em função da fase do processo enológico em que se 

pretende agir.IT
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