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- Limpeza olfativa por adsorção de Off-Flavours de

origem microbiana

- Impede o crescimento de microrganismos indesejáveis

no vinho

- Proteção microbiológica em vinhos com açúcares

residuais

- Controlo microbiológico de vinhos com baixo SO2

- Tratamento preventivo pré-estágio de afinamento em

barricas
- Melhoria da clarificação e filtrabilidade
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Brettanomyces bruxellensis é

a levedura responsável pela
deterioração microbiana do
vinho tinto;

Responsável por odores
indesejáveis como suor a
cavalo, couro, estrebaria, off-
flavours.

O QUE É A "BRETT" ?

Brettanomyces bruxellensis. Science Direct

FORMULAÇÃO

- À base de quitosano com origem no fungo Aspergillus
Niger
- Pré ativado de forma a aumentar a carga e superfície

de contacto

Fonte: www.enartis.com - StabMicro

APLICAÇÃO

geral@xistoazul.pt  



A dose a aplicarA dose a aplicar
depende dosdepende dos

resultadosresultados
laboratoriaislaboratoriais
previamentepreviamente
realizados -realizados -

Veriflow BrettVeriflow Brett
  

Veriflow PCR

Simples e preciso

Resultados em 4H

Intervalos de resultados de 50células/mL até 1000células/mL

Método aprovado pelo AOAC (Association of official analytical

Chemists)

Quantificação de células vivas e células viáveis mas não

cultiváveis

Diluir a água/vinho. Rácio 1:20

Agitar bem, evitando a formação de grumos

Adicionar ao vinho com remontagem em

circuito fechado. Tubo VENTURI (preferência)

Manter em suspensão durante 30m      

Após 5-8 dias transfegar/filtrar

Realizar ensaio laboratorial de verificação de

presença/ausência de "brett" 
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MODO DE APLICAÇÃO

geral@xistoazul.pt  

Obtenção de resultados de quantificação células Brett



Tratamento com StabMicro de acordo com os resultados obtidos

no ensaio laboratorial

Tratamento com 

MODO DE APLICAÇÃO

Dispersar em água ou vinho q.b.

Adicionar uniformemente ao vinho a tratar

Fazer remontagem

Manter em contacto durante 48-72H 

Transfegar ou filtrar

CONTACTE-NOS PARA MAIS INFORMAÇÕES.

LABORATORIO@XISTOAZUL.PT

259957040        EXTENSÃO 3

Departamento Comercial

ADELAIDE.PEREIRA@XISTOAZUL.PT

- Coadjuvante para a eliminação

de fenóis voláteis

- Carvão enológico ativado

geral@xistoazul.pt  

Positivo... E agora?
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