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Tecnologias Nomeadas
x Aplicação de caulino para proteção
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das videiras contra a queima da folha.

x Aplicação de glutationa reduzida
na prevenção de oxidação de vinhos e mostos.

x Bactérias láticas citrato negativas
para fermentação malolática.

x Estabilização de vinhos com poliaspartato
de potássio, evitando o consumo de frio.

x Evolução em rolhas com fibras vegetais
e microgranulado de cortiça para espumantes.

Tecnologia do Ano

x Nanofiltração.

Este prémio W pretende destacar um avanço
tecnológico com implicações práticas e de fácil
generalização ao trabalho anual da fileira vitivinícola.
A tarefa não é fácil visto tratar-se de uma ciência
madura e com excelentes empresas de ciência de
base e aplicada a trabalhar muito estreitamente com
os seus representantes (e estes com os produtores e
enólogos). Também as universidades estão a caminhar
para o desenvolvimento de investigação patenteável
com maior sentido utilitário. A tecnologia científica
gera maior empregabilidade em vários cursos
técnicos, com destaque para a Engenharia Alimentar,
a Bioquímica e a Enologia.

x Recuperadores de Calda.
x Sensores optoelectrónicos para enologia
de precisão em cubas e barricas.

x Teste Typebrett para isolamento das estirpes
de leveduras Brett resiatentes ao SO2.

x Viti-Tunel para controlo de doenças,
pulverização controlada e anti-geada.

Jacinto, Lisboa
Meating Steak House, Cacilhas
Casa Antero, Caldas da Rainha
Galeria, Cova da Piedade
Estrela da Bica, Lisboa
Tempero Gaúcho, Lisboa
Novo Manjar, Amadora
Alentejo.come (ex-Fialho),
Casal de S. Brás, Amadora
Banu, Algés
Churrasqueira D. Pedro, Odivelas
Les Astronautes ont bien
atteri au Québec sur:
Albacore Québec
Café Massawippi Sherbrooke
Casa Minhota Montréal
Chez Fabien Terrebonne
Club de Golf Le Mirage Terrebonne
Kraken Québec
L’Affaire est Ketchup Québec
L’Entrecôte Saint-Jean Québec
Le Graffiti Québec
Patente et Machin Québec
The Forest & Stream Club Montréal
Tournebroche Québec

