ESTACIÓN DE VITICULTURA E ENOLOXÍA DE
GALICIA (EVEGA)
Ponte San Clodio s/n - 32428 Leiro - Ourense
Tlf: 988 788 085 / 988 788 090 – Fax: 988 788 099
e-mail: evega.medio-rural@xunta.es

SOLICITUDE ANALÍTICA
Datos do SOLICITANTE
NOME OU RAZÓN SOCIAL:

DNI/NIF:

ENDEREZO:

(rúa, lugar, núm, piso, etc.)

CP:

CONCELLO:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

NOME REPRESENTANTE:

DNI/NIF:

ENDEREZO PARA ENVÍO DO INFORME:

Presenta [

](nº de mostras) de

VIÑO

BEBIDAS ESPIRITUOSAS

MOSTO / UVA

□ Branco

□ Xove

□ Augardente

□ Mosto branco

□ Tinto

□ Barrica

□ Augardente de oruxo

□ Mosto tinto

□ Rosado

□ Crianza

□ Augardente de herbas

□ Uva branca

□ Escumoso

□ Licor café

□ Uva tinta

□ Doce

□ Licor de herbas

□ Tostado

□ Licor

OUTROS

□ Crema

Referencias das mostras

Análises solicitadas
Por agrupamentos
□ Agrupamento 1 □ Embotellado

□ Viño tostado

□ Agrupamento 2 □ Completo informativo □ Escumosos

□ Básico exportación

□ Augardentes □ Seguimento ML

□ Exportación Asia

□ Licores

Individuais
□ Masa volúmica

□ Dióxido de xofre libre

□ Índice Polifenois Totais

□ Potasio

□ Magnesio

□ Extracto seco total

□ Dióxido de xofre total

□ Intensidade Colorante

□ Calcio

□ Cobre

□ Grao alcólico

□ Ácido Sórbico

□ Parámetros CIELab

□ ºBrix

□ ºProbable

□ Azucre (G+F)

□ Ácido Cítrico

□ Antocianos

□ Ácido Glucónico

□ Azucre (G+F+S)

□ Ácido Málico

□ Taninos

□ Ácido Acético

□ Acidez total

□ Ácido Láctico

□ Etanal

□ Glicerol

□ pH

□ Ácido Tartárico

□ Acetato de Etilo

□ N Amoniacal

□ Acidez volátil

□ Quebra proteica

□ Metanol

□ N Amínico

□ Sobrepresión

□ Estabilidade tartárica

□ Alcoholes superiores

□ Maduración fenólica

Observacións do cliente

NOTA: Existe unha oferta de análises a disposición do cliente, onde se detallan as determinacións, os métodos de
análise e os prezos. Pode consultarse en https://evega.xunta.gal/gl/servizos/laboratorio-de-analises
G0703-4
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ACORDOS XERAIS CO CLIENTE:
1. Os ensaios realizaranse preferentemente por técnicas acreditadas.
Na matriz viño e para os ensaios: grao alcólico, acidez total, acidez volátil e pH utilizarase
preferentemente a técnica FTIR; para sulfuroso fluxo continúo segmentado e para ácido sórbico
HPLC. Se os resultados obtidos por FTIR están fóra dos rangos de validación ou fóra dos lindeiros
legais, utilizaranse métodos OIV ou procedementos baseados en métodos OIV.
Utilícese o apartado observacións deste documento para solicitar un método analítico concreto.
O cliente aceptará, agás indicación contraria pola súa parte, que o laboratorio use os
procedementos que considere tecnicamente máis adecuados e que permitan emitir os resultados
no menor prazo de tempo.
A sinatura desta solicitude implica a aceptación dos método analíticos utilizados.
2. Na determinación de acidez volátil por volumetría non se realiza a corrección debida á posible
presenza de ácido sórbico polo que os resultados emítense sen dita corrección. Se a mostra
presentada foi tratada ou hai indicios de que fose tratada con ácido sórbico, indicar tal
circunstancia no apartado observacións desta solicitude. Neste último caso, os resultados
informaranse tendo en conta esta corrección.
3. O ensaio de sobrepresión só se realiza en botellas con tapón de cortiza e bozo.
4. Os informes emítense en Galego. Utilícese o apartado observacións para solicitar a súa emisión
en Español ou Inglés. Unicamente os informes con sinatura dixital teñen valor de certificado.
Comuníquese con Evega para solicitar certificados.
5. Confidencialidade: Evega comprométese a xestionar toda a información de forma que se asegure
a confidencialidade. Comunicarase ao solicitante toda transferencia de información que, por
imperativo legal, se faga a outros Organismos ou Institucións.
6. Está a disposición do cliente o procedemento de xestión de queixas.
Coa sinatura da presente solicitude o cliente declara ter lido a totalidade da mesma e aceptados os
seus termos.
________________________, a ____ de ____________ de _____
Sinatura do cliente

ESPAZO RESERVADO PARA A EVEGA
OBSERVACIÓNS

REFERENCIAS LIMS

NOTA: Existe unha oferta de análises a disposición do cliente, onde se detallan as determinacións,
os métodos de análise e os prezos. Pode consultarse en
https://evega.xunta.gal/gl/servizos/laboratorio-de-analises
G0703-4

