
VIN 13 
Saccharomyces cerevisiae híbrida

Uma levedura para a produção de Vinhos Brancos e Rosés, frescos e frutados 

ORIGEM
VIN 13 é um produto do programa de hibridação de levedura do Departamento de Microbiologia e do 
Instituto de Biotecnologia do Vinho, Universidade de Stellenbosch, África do Sul.    

APLICAÇÃO
O VIN 13 eleva os aromas de tióis voláteis (maracujá, toranja, framboesa silvestre e goiaba) e produz ésteres 
(salada de fruta tropical, citrinos, ananás, e pessego floral). Recomendado para vinificar, Fernão Pires, Mosca-
tel, Loureiro, Malvasia, Cercial. O VIN 13 é igualmente ideal para a produção de Rosés aromáticos a partir de 
todas as castas tintas.  

CINÉTICA DA FERMENTAÇÃO
Um fermentador muito forte:  aconselha-se uma fermentação a frio
Factor de conversão1:   15.87 - 17.24   

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tolerância ao frio:   10°C
Temperatura média óptima:  12 - 16°C 
Osmotolerância2:   270 g/l de açúcar
Tolerância ao álcool3 a 15°C: 17%
Produção de espuma:  baixa 

CARACTERÍSTICAS METABÓLICAS
Produção de glicerol:  5 - 7 g/l
Produção de acidez volátil:  normalmente abaixo de 0.3 g/l
Produção de SO2:   nenhuma a muito baixa
Necessidades de azoto:  baixa

FENÓTIPO
Killer:     positivo
Actividade da cinamil decarboxilase: negativo (POF-) 

DOSAGEM
20 g/hl　    

EMBALAGEM
Anchor VIN 13 vem embalada em embalagens a vácuo de 1 kg. Deve ser mantida 
em lugar fresco (5 - 15°C), seco, vedado 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. A 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. 

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 
que pretende fazer dos mesmos.

DISTRIBUIDOR:


