
 

 

Sede: 

Rua da Fraternidade Operária 27 A/B 

1950-137 Lisboa 

Telf. : 218681160 

geral.lisboa@afreitasvilar.com 

Laboratório: 

Rua Francisco Artur Martins 2 RC 

5070-050 Alijó 

Telf. : 259095809 

lab@afreitasvilar.com 

 

Características: Dose de utilização: 

Instruções de utilização: 

NUTRIENTE 

YE50 

Apresentação: 
 

Conservação: 

RIQUEZA E VOLUME DE BOCA  
 
O nutriente YE50 é uma mistura de leveduras autolisadas, rico em 
vitaminas (B1 e B2), minerais, aminoácidos e componentes 
essenciais para a levedura. É um nutriente equilibrado, mantém a 
viabilidade máxima e estável do metabolismo da levedura, 
otimizando a fermentação, em qualidade e sabor.  
 
Tem as propriedades seguintes:  
- aumenta o YAN, promove o crescimento e o metabolismo da 
levedura;  
- retarda o envelhecimento prematuro da levedura e os desvios 
aromáticos;  
- melhora a eficiência da fermentação, fazendo vinhos mais frescos 
e redondos;  
- melhora as vias metabólicas da levedura, reduz a produção de 
álcoois superiores e outros subprodutos indesejáveis. 
 
 
 

Certificado de Qualidade: 

Os produtos que comercializamos são para o uso em enologia e estão 
listados na OIV pera diretiva 2008/84/CE conforme o Códex Enológico 
Internacional pelo Reg. CE 606/2009.  

Os materiais usados para a produção do produto final não contêm 
Organismos Geneticamente Modificados (OGM’s) nem sujeito a radiação 
ionizante.   

O produto comercializado não foi produzido com alimentos ou seus 
derivados que representam a maioria das reações alérgicas e intolerâncias 
nos seres humanos conforme listado no Reg. 1169/2011. 

FTYE5021062022 

10 - 20 g/hL 
Mostos brancos, tintos e 

rosés 

10 - 20 g/hL 
Condições adversas / 
fermentações lentas 

 

 Aplicar durante os primeiros dias de 
fermentação enquanto as leveduras têm 
capacidade de absorver aminoácidos, 
vitaminas, oligoelementos e minerais.  
 
- Hidratar em mosto e incorporar durante a 

remontagem.  
- Após a hidratação o produto deve ser 

aplicado no prazo máximo de 1 hora.  
- A fim de evitar contaminações deverá usar 

sempre recipientes limpos. 

Embalagem de 20 Kg            

Armazenar a embalagem num local seco e 
fresco, longe de fontes de calor. 

Uma vez aberta a embalagem deve ser usada 
rapidamente. 
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