
 

 

 

 

 

SIMILIOAK TOASTED 
 

Mistura única   

para vinhos que possuem notas torradas e de especiarias 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

SIMILIOAK TOASTED foi formulado para atender às expectativas dos vinificadores que desejam realizar 

uma proteção precoce e rápida dos vinhos brancos, tintos e rosés modernos.  

O volume na boca e a doçura são 2 características procuradas. Os componentes ativos de SIMILIOAK 

TOASTED permitem atender a estes objetivos preservando o volume na boca e as notas aromáticas 

levemente aquecidas e torradas sem madeiras. Além disso, SIMILIOAK TOASTED é de utilização simples e 

não produz resíduo algum depois da utilização. 
 

PROPRIEDADES ENOLÓGICAS  
 

 SIMILIOAK TOASTED, rico em leveduras inativadas, contém naturalmente aminoácidos e vitaminas. 

Portanto facilita o desenrolar das fermentações. 

 Os componentes ativos de  SIMILIOAK TOASTED são imediatamente disponíveis contrariamente às 

aparas de madeira frescas que requerem deixar de molho durante vários dias. Isto permite uma 

ação imediata para proteger muito precocemente os aromas e evitar o aumento da coloração 

dos vinhos brancos e rosés. 

 A parte dos taninos extraídos de madeira de carvalho permite conservar a tipicidade do vinho. 

 SIMILIOAK TOASTED permite valorizar toda a complexidade aromática e a nitidez dos vinhos. 
 

APLICAÇÕES 
 

 Recomendado para os vinhos tintos, brancos e rosés. 
 

DOSE DE EMPREGO 
 

No vinho tinto: 0,15 a 0,5 g/L (= 15 a 50 g/hL) em função da estrutura inicial e do impacto desejado. 

No vinho branco: 0,05 a 0,2 g/L (= 5 a 20 g/hL) em função da estrutura inicial e do impacto desejado. 
 

MODO DE EMPREGO 
 

Dispersar SIMILOAK TOASTED em água morna (1 kg/10 litros). Incorporar durante uma remontagem. 

Precauções de utilização: 

Produto para uso enológico e exclusivamente profissional. 

Usar em conformidade com a regulamentação em vigor. 
 

ACONDICIONAMENTO 
 

500g e 5 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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