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Benefícios de leveduras selvagens sem ter riscos

Origem
Anchor Exotics SPH é um  
produto do programa de hibridação 
de leveduras do Instituto de       
Biotecnologia Vinho, Universidade 
de Stellenbosch, África do Sul.

Aplicação
Anchor Exotics SPH é um híbrido 
entre S. cerevisiae e S. paradoxus.
S. paradoxus é o parente mais 
próximo de S. cerevisiae e é 
naturalmente encontrado nas 
uvas. Este híbrido herdou as 
capacidades aromáticas de ambos 
os seus progenitores, ampliando 
o potencial aromático e 
complexidade que uma pura 
S. cerevisiae tem para oferecer. 
Os vinhos brancos produzidos por 
esta levedura são descritos 
como tendo sabores e aromas 
exóticos. Anchor Exotics SPH é 
recomendado para a produção 
de Fernão Pires, Malvasia, 
Chardonnay e Viognier fermentado 
em barril. Aumenta a goiaba, 
maracujá, salada de frutas 
tropicais, aromas e sabores 
de frutos de caroço. É sensível 
ao frio e fermenta a uma taxa 
constante em barricas, produz-
indo boa sensação na boca.

Cinética de fermentação
Fator de Converção1:   16.39 - 17.86 

Características técnicas
Tolerância ao frio:    18°C 
Intervalo temperatura ótimo4: 18 - 20°C 
Osmotolerancia2:    250 g/l de açúcar  

Tolerância ao Alcohol3 a 20°C:  15.5%

Características metabólicas
Produção de Glicerol:   geralmente 9 - 10 g/l
Produção de acidez Volátil:  geralmente inferior a 0.4  g/l
Produção de SO2:    nenhuma a muito baixa
Necessidades Azotadas:   médias
Degradação do ácido Málico:  não foi observado em   
     vinhos brancos
Atividade pectolítica:   sim

Fenótipo
Killer:     positiva

Dosagem
30 g / hl  

Acondicionamento
Anchor Exotics SPH é embalado a vácuo em 
pacotes de 250 g. Deve ser armazenado 
em local fresco (5 - 15°C), seco e selado na 
sua embalagem original. 

1.  O factor de conversão de açúcar (gr.) em álcool (% v/v) depende da concentração de açúcar inicial do mosto da uva, 
o açúcar residual no vinho final, da temperatura de fermentação e por fim do tipo de tanque de fermentação.
2.  O Osmotolerância é a maior concentração de açúcar que uma levedura pode fermentar até secar, se usada de acordo 
com as recomendações da Anchor Yeast em mosto de uva saudável.
3.  A tolerância do álcool dependerá da temperatura de fermentação. Quanto maior a temperatura de fermentação, 
tanto maior o efeito tóxico do álcool nas membranas da célula da levedura e daí a tolerância inferior ao álcool.
4.  Não são aconselháveis temperaturas elevadas no início da fermentação (>25ºC) porque podem prejudicar a 
gemolação levedura, quando se atingir 10% do álcool, prejudica as membranas célulares da levedura.

DISCLAIMER: Foi prestada atenção para garantir que as informações contidas neste documento sejam precisas. As aplicações e condições de uso 
específicas do produto pelo utilizador estão fora do nosso controlo, não garantimos nem fazemos qualquer declaração quanto aos resultados que possam 
ser obtidos pelo utilizador. Incumbe ao utilizador determinar a adequada utilização dos nossos produtos para as suas finalidades específicas, bem como 
o estatuto legal da utilização 
.

exotics SPH
Uma nova levedura exótica e complexa, para vinhos brancos icónicos, fermentados em barrica. 


