
NUTRICELL® MIDFERM

Acrescentar em caso 

de abrandamento 

da FA

Acrescentar a meio da 

FA como medida 

preventiva aos mostos 

em condições difíceis

Nutriente complexo 

sem sulfatos

Nutriente complexo, para o controlo perfeito do fim da fermentação alcoólica 

em caso de carência de azoto. 

OBJETIVOS ENOLÓGICOS 

• Assegurar a realização bem-sucedida 

do fim da fermentação alcoólica de 

mostos com carências de azoto (YAN < 

100 mg/L).

• Liberta no meio azoto mineral que, 

associado a uma adição de oxigénio, 

permite a síntese dos esteróis 

necessários à levedura para assegurar 

uma boa resistência da membrana ao 

aumento de etanol no meio

• Liberta azoto orgânico, que intervém na 

síntese de proteínas transportadoras de 

açúcares através da membrana para 

permitir a sua assimilação

• Efeito desintoxicante das paredes 

celulares de levedura, graças à 

adsorção de inibidores tal como os 

ácidos gordos de cadeia média (C6, C8, 

C10).

DOSAGEM

Dose recomendada: 20 a 60 g/hL 

Dose máxima legal de acordo com a regulamentação 

europeia em vigor: 200 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.

040/2022 - 1/2

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.

040/2022 - 2/2

Dispersar NUTRICELL® MIDFERM em 10 vezes o seu peso em água ou mosto (1kg por 10L).

Água 
ou 
Mosto

Preparação

Adicionar a meio da fermentação, após 

a fase de multiplicação das leveduras

Homogeneizar bem!

1 2

Pré-diluição e homogeneização Incorporação

RESULTADOS DE TESTES

Impacto de NUTRICELL® MIDFERM na cinética da FA

Testemunha

NUTRICELL® MIDFERM a meio da FA a 20g/hL


