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SO.FRUITY  
 

Levedura para a elaboração de vinhos tintos frescos e frutados 

 

CARACTERİSTICAS  
 

SO.FRUITY é uma levedura natural selecionada nos vinhedos do Beaujolais pelo IFV (Instituto Francês 

da Vinha e do Vinho) sob o código L1414. SO.FRUITY enquadra-se perfeitamente nos processos 

enológicos destinados à elaboração de vinhos tintos jovens, frescos, frutados e aveludados na boca. 
 

PROPRIEDADES ENOLÓGICAS  
 

Características de fermentação: 

 Espécie: Saccharomyces cerevisiae  

 Fenótipo Killer: Killer K2 

 Cinética de fermentação: muito boa implantação, cinética rápida 

 Faixa ideal de temperatura de fermentação: 18 a 32°C 

 Tolerância ao álcool: até 14 % Vol. 

 Produção de acidez volátil: baixa 

 Necessidade de azoto: baixa 

 Produção de SO2: baixa 

 Produção de H2S: baixa 

 Produção de acetaldeído: média 

 Produção de ácido pirúvico: média 

 Produção de glicerol: média 
 

Características organolépticas: 

 Revelação do caráter frutado varietal de uvas tintas. 

 Expressão intensa e estável de notas de pequenas frutas vermelhas (framboesa, cereja, 

groselha, etc.).  

 No Gamay, sua variedade de uva selecionada, amplifica a expressão de aromas florais 

(peônia, rosa). 

 Boa extração de antocianinas e de taninos (Boisson R. e Lempereur V., 2012, Les Entretiens du 

Beaujolais), o que beneficia a obtenção de vinhos tintos de cor intensa e de estrutura fundida, 

macia. 
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Levedura B 

Levedura C 
Intensidade da cor 

Qualidade geral Intensidade 
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Figura: comparação dos perfis 
organolépticos de 3 vinhos 
elaborados com leveduras 
utilizadas nos vinhedos do 
Beaujolais. Teste Sicarex 
Beaujolais no AOC Beaujolais 
Village Blacé 2010. 
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APLICAÇÕES  

 Elaboração de vinhos tintos frescos, frutados e macios, aveludados na boca. 
 Maceração curta a média (5 a 15 dias) conduzidas por maceração tradicional (remontagem, 

délestage, pigeage), maceração carbônica ou termo-vinificação.  
 Convém perfeitamente aos processos de vinificação com co-inoculação levedura-bactéria. 

DOSAGEM  

Dose recomendada: 20 g/hL 

INSTRUÇÕES DE USO  
 

Dispersar a levedura seca ativa (LSA) em 10 vezes o seu peso numa mistura de água e de mosto em 

proporções equivalentes, em uma temperatura entre 35 e 40°C. Exemplo: 500 g de LSA, numa 

mistura composta de 2,5 L de água e 2,5 L de mosto a 37°C.  

Deixar repousar 20 minutos, em seguida, homogeneizar delicadamente a levedura. Se acaso a 

diferença de temperatura entre o fermento e o mosto não excede 10°C, incorporar diretamente o 

fermento no mosto. Caso contrário, duplicar o fermento com mosto, esperar 10 minutos, 

homogeneizar delicadamente e incorporar ao mosto. 
 

Precauções de utilização: 

Produto para uso enológico e exclusivamente profissional. 

Utilizar conforme a regulamentação em vigor. 

 

EMBALAGEM  
 

Saco a vácuo de 500 g, Caixa de 20 x 500g. 

CONSERVAÇÃO  

Conservar em lugar fresco e seco, em sua embalagem de origem. 
Utilizar imediatamente após abertura. 

As informações contidas acima correspondem ao estado atual do nosso conhecimento. São indicadas sem compromisso ou garantia na medida 
em que as condições de utilização estão fora do nosso controle. Elas não isentam o usuário do respeito da legislação e normas de segurança em 
vigor. Este documento é propriedade da SOFRALAB e não pode ser alterado sem o seu consentimento. 
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