
 

 

 

 

ORIGIN FRESH 
 

Auxiliar de vinificação para preservar o potencial 

e assegurar a longevidade dos vinhos brancos e rosés 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

ORIGIN FRESH é um produto de colagem de última geração. A sua composição à base de 

PVI/PVP permite visar e eliminar os elementos perturbadores contidos no mosto (metais pesados, 

polifenóis oxidados/oxidáveis e quinonas) e preservar o seu potencial. A presença de leveduras 

inativas específicas ricas em elementos redutores proporciona um efeito protetor adicional, 

atuando como um tampão nos mecanismos de oxidação-redução. A sinergia de ação entre 

este copolímero e este derivado de levedura específica garante uma melhor longevidade dos 

vinhos. 
 

PROPRIEDADES ENOLÓGICAS  
 

ORIGIN FRESH é formulado com vários ingredientes ativos que funcionam em sinergia para 

proporcionar um efeito 3 em 1: 

 

 DESINTOXICAÇÃO 

ORIGIN FRESH assegura a desintoxicação do meio, eliminando os metais pesados que 

favorecem as reações de oxidação e causam uma diminuição da intensidade 

aromática, como é o caso, por exemplo, do cobre que reage com as funções SH dos 

tióis e provoca a sua precipitação. 

 

 CLARIFICAÇÃO TOTAL 

ORIGIN FRESH fixa e precipita os ácidos fenólicos e as quinonas (moléculas que reagem 

mais rapidamente com o O2), evitando assim a oxidação que pode levar à casse 

oxidásica.  
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O2 
Cu 

ácidos 
fenolicos  

Quinonas  

OPP Fenómenos de polimerização 

Casse oxidásica: precipitação  

+ 

Polifenóis 

Glutationa 

GRPII: incolor  

Forma simplificada 
 



 

 

 

 

 

 PROTEÇÃO 

ORIGIN FRESH protege os aromas contra a oxidação e assegura a sua longevidade 

graças ao seu forte poder redutor. 

 

APLICAÇÕES 
 

 Vinificação de castas ricas em precursores voláteis de tiol para a produção de vinhos 

brancos (Sauvignon Blanc, Colombard, Petit Manseng), rosés ou tintos (Cabernet, Syrah ...) 

 Utilizar no mosto imediatamente antes de adicionar as leveduras.  
 

DOSAGEM 
 

Doses recomendadas: 10 a 50 g/hL 

Dose máxima legal de acordo com a regulamentação europeia em vigor: 250 g/hL 

 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

 

Diluir ORIGIN FRESH em 10 vezes o seu peso de mosto e, em seguida, adicionar ao mosto depois 

a defecação.  Homogeneizar bem após a adição com uma remontagem de um volume do 

tanque. 

 

Precauções de utilização: 

O tratamento deve ser inscrito no registo da cave. 

Efetuar o tratamento sob a responsabilidade de um enólogo ou de um técnico qualificado.  

Produto para uso enológico e exclusivamente profissional. 

Utilizar de acordo com a regulamentação em vigor. 

 

ACONDICIONAMENTO 
 

Sacos de 5 kg. 
 

CONSERVAÇÃO 

 

Embalagem completa e fechada de origem: proteger da luz e conservar num local seco e 

isento de odores. 

Embalagem aberta: utilizar rapidamente. 
As informações apresentadas acima 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 normas de segurança em vigor. Este documento 
é propriedade da SOFRALAB e não pode ser modificado sem o seu consentimento. 
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