
Tuttifrutti®: Valorização do carácter frutado dos vinhos 

A investigação tem hoje claramente estabelecido, que uma única intervenção, não é capaz de for-
necer ao enólogo por si só, o resultado exigido. Este tem de ser alcançado através de um procedi-
mento de trabalho que tenha em conta todo o processo. 

Neste relatório apresentamos os resultados e observações sobre procedimentos biotecnológicos 
e de vinificação, para a plena expressão do caráter frutado, aos quais foi dado o nome Tuttifrutti®.
 
O departamento de Investigação e Desenvolvimento do Vason Group tem, durante estes últimos 
anos, concentrado a sua atenção nas diferentes fases de vinificação (reidratação, nutrição, sinergia 
levedura/bactéria, adição de enzimas, gestão redox…) o que permitiu sintetizar procedimentos es-
pecíficos para a extração e produção de aromas. A atualização legislativa CE 53/2011 veio alargar 
a possibilidade de utilizar enzimas específicas para a valorização do quadro aromático. Os proce-
dimentos são obviamente completados pela gestão redox, de forma a poder manter no tempo o 
potencial aromático.

Técnicas enológicas de membrana pelo respeito da identidade territorial dos vinhos 

Nas últimas duas décadas, houve grandes progressos no campo enológico, no que diz respeito às 
técnicas de separação por membrana. O objetivo principal, da utilização das técnicas membrana-
res, é a obtenção de uma boa limpidez e sobretudo da estabilidade microbiológica. A investigação 
foi determinante, para uma melhoria contínua e consistente dos materiais utilizados na produção 
das membranas, que se tornaram cada vez mais eficientes, possibilitando processos sempre mais 
respeitosos da Qualidade do vinho e uma sustentabilidade ambiental e económica. 

O atual desafio, na nossa opinião, é avaliar a ética deontológica, não tanto pelas diferentes fases 
do processo implementado, mas pelos objetivos atingíveis; entre estes é considerado o ponto de 
vista estratégico e perspetiva real da garantia da identidade territorial. 

Portanto, serão consideradas as técnicas membranares mais interessantes e atuais, apresentan-
do resultados de pesquisas recentes, destinadas a atingir o objetivo de salvaguardar a identidade 
territorial.


