QUESTIONÁRIO DE ANÁLISE SENSORIAL
Edição nº ___________________
Código do provador:

Data:_______________________



Atenção! O Código do provador deve corresponder, obrigatoriamente, a 8 caracteres com
combinação de letras e números (por exemplo A345Y97F), em que o primeiro caracter tem
que ser obrigatoriamente uma letra. Este código será criado pelo próprio provador e será com
ele que se irá reconhecer no relatório ALABE. Não deve ser enviado à ALABE o nome do
provador, mas apenas o código de 8 caracteres que deverá ser mantido em cada uma das
edições.

Composto A
Cada sequência de cada composto deverá ser provada isoladamente. Após finalização da
análise olfativa da 1ª sequência retire-se a mesma e apresenta-se a sequência nº 2 e assim por
diante.
Em cada uma das sequências de três amostras, uma das amostras é diferente das outras
duas.
O limiar sensorial do provador corresponde à concentração mais baixa em que este identifica
correctamente a amostra diferente, sem que erre nas outras concentrações superiores.

EXECUTE UM ENSAIO EXCLUSIVAMENTE OLFACTIVO
Assinale (x) a amostra diferente.
Não deixe de fazer a escolha em todas as sequências.
Prove da sequência 1 para a sequência 4.
Identifique o nome do composto.
Sequência 1

A.1.1.


A.1.2.


A.1.3.


Sequência 2

A.2.1.


A.2.2.


A.2.3.


Sequência 3

A.3.1.


A.3.2.


A.3.3.


Sequência 4

A.4.1.


A.4.2.


A.4.3.


Nome do composto (ver lista anexa): _________________________________
Este questionário serve apenas para a recolha dos dados individuais. Deve ser entregue ao
elemento que coordenar o ensaio, assim que terminar.
Este questionário NÃO DEVE ser remetido à ALABE
ALABE – Associação dos Laboratórios de Enologia
(Edifício IVDP)
Rua de Ferreira Borges, 27, 4050-253 PORTO - PORTUGAL

QUESTIONÁRIO DE ANÁLISE SENSORIAL
Edição nº ___________________
Código do provador:

Data:_______________________



Atenção! O Código do provador deve corresponder, obrigatoriamente, a 8 caracteres com
combinação de letras e números (por exemplo A345Y97F), em que o primeiro caracter tem
que ser obrigatoriamente uma letra. Este código será criado pelo próprio provador e será com
ele que se irá reconhecer no relatório ALABE. Não deve ser enviado à ALABE o nome do
provador, mas apenas o código de 8 caracteres que deverá ser mantido em cada uma das
edições.

Composto B
Cada sequência de cada composto deverá ser provada isoladamente. Após finalização da análise
olfativa da 1ª sequência retire-se a mesma e apresenta-se a sequência nº 2 e assim por diante.
Em cada uma das sequências de três amostras, uma das amostras é diferente das outras
duas.
O limiar sensorial do provador corresponde à concentração mais baixa em que este identifica
correctamente a amostra diferente, sem que erre nas outras concentrações superiores.

EXECUTE UM ENSAIO EXCLUSIVAMENTE OLFACTIVO
Assinale (x) a amostra diferente.
Não deixe de fazer a escolha em todas as sequências.
Prove da sequência 1 para a sequência 4.
Identifique o nome do composto.
Sequência 1

B.1.1.


B.1.2.


B.1.3.


Sequência 2

B.2.1.


B.2.2.


B.2.3.


Sequência 3

B.3.1.


B.3.2.


B.3.3.


Sequência 4

B.4.1.


B.4.2.


B.4.3.


Nome do composto (ver lista anexa): _________________________________
Este questionário serve apenas para a recolha dos dados individuais. Deve ser entregue ao
elemento que coordenar o ensaio, assim que terminar.
Este questionário NÃO DEVE ser remetido à ALABE

ALABE – Associação dos Laboratórios de Enologia
(Edifício IVDP)
Rua de Ferreira Borges, 27, 4050-253 PORTO - PORTUGAL

SENSORIAL-ALABE (versão 3)
Telemóvel: 932334092
Email: sensorial@alabe.pt

versão 3

Tabela de aromas SENSORIAL‐ALABE

Composto (A/B)

Assinalar opção com X

Molécula

Descrição aromática

Não identificado

Não identificado

1‐Hexanol

erva cortada, folhas verdes ou secas; óleo de linhaça etéreo frutado verde doce alcoólica

2,3 ‐ Butanedione (DIACETILO)

manteiga

2,4,6‐trichloroanisole (TCA)

mofo, húmido, cartão molhado

2‐Fenil‐Etanol

rosa

2‐Mercaptoetanol

aromas de redução (gás, ovos podres, etc)

2‐MetilIsoborneol

bolor; água mofenta terrosa e suja

4‐Etil‐Fenol

suor de cavalo, couro

Benzaldeído

amêndoa amarga

Citral

casca de limão, com uma nuance verde

Cumarina

baunilha e amêndoa em simultâneo

Eucalyptol

eucalipto

Eugenol

cravinho‐da‐índia

Guaiacol

fumo; queimado; cinza; cinzeiro

Limoneno

aroma forte a citrinos

Linalol

cítrico, laranja, floral, terpénico, cera e rosa

Vanilina

baunilha

