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Tecnologias Nomeadas
Aplicação de glutationa reduzida na prevenção
de oxidação de vinhos e mostos
Bactérias láticas citrato negativas
para fermentação malolática
Campo elétrico pulsado (PEF) para estabilização
microbiológica e redução de SO2
Evolução em rolhas com fibras vegetais
e microgranulado de cortiça para espumantes
Nanofiltração e demais usos de nanotecnologia
Recuperadores de Calda (Pulverização Confinada)

www.astronautwines.com

Restaurantes
com vinhos Astronauta

Redução de metais pesados por resinas absorventes
PVP/PVI
Sensores optoelectrónicos para enologia
de precisão em cubas e barricas

Aveiro e Águeda

Teste Typebrett para isolamento das estirpes
de leveduras Brett resistentes ao SO2
Viti-Tunel para controlo de doenças, pulverização
controlada e anti-geada

Uso de drones na viticultura digital.
Prémio W para Tecnologia do Ano em 2019.

Seja Sponsor. Patrocine os Prémios W 2020
Informações: geral@aquiabeira.net

Tecnologia do Ano
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.

Catorze 21 Barrô, Águeda, 961402114
Lourenços Luso, 231939474
Nacional Coimbra, 239829420
Pedro dos Leitões Mealhada, 231209950
Real Seixo, Mira, 231452548
Rest. do Capador Aguada de Cima, Águeda, 964052970
S. Pedro no In Gold Hotel Águeda, 234690170
Santos Torre de Vilela, Coimbra, 239913561
Telhas e Canecos Águeda, 234625011
Vista Alegre Albergaria, 234527758

www.corksupply.com
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