
A alternativa ao SO2 para a estabilização 
microbiológica de vinhos.

CARACTERÍSTICAS

Microstab é um polissacárido natural de origem fúngico 
não alérgeno, não animal e não OGM que permite reduzir a 
carga microbiana de vinhos. É composto por fibras de 
quitosana que fixam os microrganismos sobre a sua 
superfície, interacionando eletrostaticamente com as suas 
paredes e membranas, provocando a lisis celular.

•Diminui eficazmente as populações de leveduras e 
bacterias lácticas. (*)

•Reduz substancialmente ou elimina populações de 
Brettanomyces (**), diminuindo o risco de alterações, 
devido à presença desta levedura contaminante.

(*)Como qualquer outro antimicrobiano, a redução das 
populações depende da carga microbiológica inicial.

•Atrasa o início da fermentação alcoólica pelo que pode 
utilizar-se para o transporte de mosto (***).

•Tem alguma ação antioxidante, mantem e  prolonga a 
vida do vinho, melhorando a sua evolução no tempo.

APLICAÇÃO

Microstab é aplicado em mosto ou vinho depois da 
fermentação alcoólica ou maloláctica, dependendo do efeito 
desejado.

Permite diminuir a dose de sulfuroso para atrasar o início da 
fermentação de mosto ou parar a fermentação em 
elaboração de vinhos doces. 

Estabilizantes Ficha técnica

MODO DE UTILIZAÇÃO

1. Aplicar em 5 ou 10 vezes o seu peso em água ou vinho 
agitando suavemente.

2. Incorporar ao volume total do vinho assegurando a 
homogeneização. Assegurar que a temperatura do vinho >12ºC.

3. Trasfegar no mínimo, aos dez dias de tratamento. No caso 
de ser aplicado em barrica, pode manter-se em contacto 
com o vinho até se esvaziar a mesma. 

COMPOSIÇÃO

Quitosano de origem fúngico 
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DOSES

Mosto     10 g/hl

Vinho terminado   4-10 g/hl

Dose máxima legal: 10 g/hl.
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(*) Gráfico-1. -Efeito antimicrobiano de Microstab em vinho branco 
natural aos dez dias de tratamento. (variedade Xarello pH 3,48, SO2 
total: 4 mg/l, SO2 livre: 2 mg/l, %v/v: 12,77 , glu+fruc: 0,4 g/l, ácido 
málico: 0,01 g/l, ácido láctico: 1,02 g/l.
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(**) Gráfico-2. Efeito de Microstab sobre as leveduras Brettanomyces 
em vinho tinto aos dez dias de tratamento. (Variedade Tempranillo, 
pH 3,59, SO2 total: 45 mg/ l, SO2 libre: 27 mg/l, %v/v: 13,7, gluc+fruc: 
0,4 g/L.

(***) Tabela 1.- Atraso da FA. A adição de 5g/hl de Microstab atrasa 
2,5h o  início da fermentação alcoólica em mosto tinto sem refrigerar e 
sem corrigir os níveis de sulfuroso (variedade Ull de Lebre, pH 3.68, SO2 
total: 18mg/l, SO2 livre: 6mg/l, ºBaumé: 12.2, acidez total: 3.80 g/l)
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PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS

Humidade (%)

Grau de acetilação

Metais pesados (mg/kg)

Pb (mg/kg)

As (mg/kg)

Hg (mg/kg)

Cd (mg/kg)

Especificações microbiológicas

Contagem total (UFC/g)

E. coli (UFC/g)

Salmonella (UFC/25g)

Listeria monocytogenes (UFC/25g)

Estabilizantes Ficha técnica

APRESENTAÇÃO

Embalagem de 100 g e 1 kg.

ASPETO FÍSICO

Pó fino de cor creme. Inodoro.

CONSERVAÇÃO

Conservar na embalagem de origem em lugar fresco e seco, 
ausente de odores.

Uma vez aberto deve utilizar-se o quanto antes.

Consumir de preferência antes de: 3 anos a partir da data de 
embalamento.
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Produto conforme com Codex Enológico Internacional e o 
Regulamento CE 606/2009  
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