
NUTRICELL® FULLAROM

Controlo da evolução 

da fermentação 

alcoólica

Produção importante 

de aromas em uvas 

neutras ou diluídas

Fonte de azoto assimilável 100% orgânico, especificamente formulado para fornecer às 

leveduras os nutrientes necessários para aumentar a produção de aromas fermentativos

OBJETIVOS ENOLÓGICOS 

• Composto exclusivamente de autolisatos 

de leveduras, leveduras inativadas 

selecionadas e tiamina

• Tiamina: multiplicação otimizada das 

leveduras

• Autolisatos e LSI libertam aminoácidos, 

bem como vitaminas e oligoelementos 

necessários para o metabolismo adequado 

das leveduras

• Fornece um conjunto de aminoácidos, 

precursores da formação de ésteres pela 

via de Ehrlich, levando à formação de 

acetatos de álcoois superiores com 

agradáveis notas frutadas e florais

• Intensifica o potencial aromático das castas 

relativamente neutras, ou de uvas diluídas 

ou provenientes de parcelas de alto 

rendimento

DOSAGEM

Dose recomendada: 20 a 40 g/hL, dependendo das 

necessidades nutricionais da levedura e do teor de 

azoto assimilável do mosto.

Dose máxima legal de acordo com a regulamentação 

europeia em vigor: 40 g/hL. 

ACONDICIONAMENTO

CONSERVAÇÃO

Embalagem completa e fechada de origem: proteger da 

luz e conservar num local seco e isento de odores.

Proteger do congelamento. 

Embalagem aberta: utilizar rapidamente.

As informações aqui apresentadas correspondem ao estado atual do nosso conhecimento. São facultadas sem compromisso ou garantia, na 

medida em que as condições de utilização estão fora do nosso controlo. Não dispensam o utilizador de respeitar a legislação e as normas de 

segurança em vigor. Este documento é propriedade da SOFRALAB e não pode ser modificado sem o seu consentimento.
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1 KG

10 KG



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Precauções de utilização:

Produto para uso enológico e exclusivamente profissional. 

Utilizar de acordo com a regulamentação em vigor.
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Dispersar NUTRICELL® FULLAROM em 10 vezes o seu peso em água ou mosto (1kg por 10L)

Água 
ou 
Mosto

Preparação

Acrescentar à cuba no momento da

adição de levedura

Homogeneizar bem!

Acrescentar ao mosto no momento da

adição de levedura

1 2

Pré-diluição e homogeneização Incorporação

Vinho branco - Vale do Loire 

EXEMPLO DO IMPACTO NA COMPOSIÇÃO DE ÉSTERES 

APÓS A ADIÇÃO DE NUTRICELL® FULLAROM

laurato de etilo

decanoato de etilo

caprilato de etilo

succinato de dietilo

acetato de hexilo

hexanoato de etilo

acetato de isoamilo

isobutirato de etilo

acetato de etilo

desaminação

Reação de Ehrlich

descarboxilação

redução

Adaptado de: Traité d'œnologie Ribereau Gayon Vol. 1 p. 92

aminoácido ácido a-

cetónico

Acetato de álcool superior

Álcool

Variação comparativamente à testemunha

aldeído


