
Rapidase® Proteostab 
Esta protéase ácida fúngica é produzida mediante uma 
fermentação controlada de uma estirpe de Aspergillus niger 
selecionada, sendo capaz de reduzir o conteúdo da proteína 
instável no mosto e atuar tanto sobre as quitinases como sobre 
as proteínas de tipo taumatinas que existem em vinhos brancos 
e rosé. 
O uso correto de Rapidase Proteostab permite alcançar a 
estabilidade proteica no vinho, evitando qualquer tratamento 
posterior com bentonite.

Dose e instruções de uso 
n   Adicionar ao mosto (clarificado ou não) antes do 

tratamento térmico (flash-pasteurização: 75 °C durante 
1-2 min) para separar as proteínas instáveis e permitir 
que sejam hidrolisadas pela preparação enzimática. 
Seguidamente, arrefecer o mosto o mais rápido possível 
e seguir o protocolo standard de vinificação. 

n   A estabilidade proteica pode ser comprovada através de 
um teste de calor habitual). No entanto, se tratamentos 
com CMC ou PAK a posteriori, forem previstos, deve ser 
realizado um teste mais rigoroso (teste de tanino) visto que 
estes tratamentos podem interferir com outras proteínas 
(estáveis). Neste caso, e de acordo com o resultado do teste, 
poderá ser necessário um tratamento com bentonite para 
conseguir completar a desproteinização.

n   De acordo com os regulamentos locais, Rapidase 
protease também pode ser usada em vinhos tintos e sem 
aquecimento. O uso em mosto ou no vinho sem realizar 
qualquer tratamento térmico pode ser uma mais valia, 

visto que pode melhorar a estabilidade proteica. Neste caso, 
será necessário um tempo de contacto maior (durante a 
fermentação alcoólica no mosto ou durante + de 2 semanas 
no vinho) e com uma dose mais elevada. Uma adição de 10 
g/hL de bentonite irá inativar a enzima após o tratamento. 

n   Dose: 2,5 - 5 mL/hL.
n   Ativo no intervalo de pH do vinho e na presença de 

concentrações standard de SO
2
.

Testado e validado
Para uma melhor eficácia, a formulação de cada enzima na 
gama Rapidase foi desenvolvida e testada em cooperação 
com vários centros de investigação de renome e foi validada 
sob condições reais de produção em adega. As nossas vendas 
e equipa técnica estão à sua disposição para disponibilizar 
resultados de ensaios, assim como assistir na avaliação das 
especificações de desempenho de produção, de acordo com 
os seus requisitos particulares.

Embalagem e conservação
n   Disponível em embalagens de 1 Kg.
n   Armazenar numa local refrigerado entre 4 e 8 °C.

*  À data desta publicação, esta prática enológica ainda está a ser avaliada e em discussão na OIV e, 
como tal, ainda não se encontra autorizada pelos regulamentos da OIV e da UE. Para o seu uso, 
remeter aos regulamentos da sua localização.

Enzima para a degradação das proteínas instáveis do vinho 
Rapidase® Proteostab é uma formulação enzimática líquida que contém atividade proteásica específica para a 
degradação das proteínas instáveis responsáveis pela formação da turvação nos vinhos*.

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 
que pretende fazer dos mesmos.

Estável5 ml/hL de Rapidase Proteostab 
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As enzimas DSM trazem-nos a tranquilidade 
de espirito
Enzimas Rapidase são produzidas pela DSM um dos poucos líderes 
mundiais em enzimas alimentares. DSM usufrui a mais antiga 
história na produção de enzimas enológicas e se compromete 
através do lema Quality for lifeTM. Este compromisso garante 
que qualquer ingrediente DSM adquirido, é seguro em termos 
de qualidade, confiabilidade, reprodutibilidade e rastreabilidade 
mas também é produzido de uma forma segura e sustentável. 
Qualquer especificação do produto, Ficha de Segurança, alergénio 
e não OGM, fichas de produto e certificados estão disponíveis 
mediante solicitação.

 -
 c

om
et

e-
co

.c
om

 -
 0

5/
20

21

OENOBRANDS SAS
Parc Agropolis II - Bât 5
2196 Boulevard de la Lironde
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