
A finalidade do GO-FERM® é adicionar vitaminas e minerais (micronutrientes) antes da inoculação da levedura no mosto. 
Desta forma aumenta a sua concentração e biodisponibilidade promovendo uma maior absorção e beneficiando a estirpe de 
levedura selecionada.

 5 GO-FERM® é uma levedura inactiva 100% biológica produzida através de um processo específico de autólise da 
biomassa de levedura, obtendo níveis elevados de certas vitaminas essenciais (acido pantoténico, biotina), minerais 
(magnésio, zinco e manganês) e aminoácidos.

 5 GO-FERM® foi desenvolvido como uma ferramenta para evitar fermentações lentas e paradas. Fermentações 
lentas e paradas podem causar contaminações bacterianas e/ou fúngicas no vinho com consequentes problemas 
económicos e de qualidade.

GO-FERMNUTRIENTES
E PROTETORES 

PROTETOR DE LEVEDURA PARA UTILIZAÇÃO NA ÁGUA DE REIDRATAÇÃO

APLICAÇÃO E RESULTADOS
 5 O efeito do GO-FERM® é mais evidente no final da 

fermentação, onde os riscos para a qualidade são 
mais elevados. GO-FERM® promove uma viabilidade 
significativamente maior nas células das leveduras e 
portanto, um consumo mais rápido e completo de açúcares 
residuais mesmo em mostos de uvas de alta graduação 
alcoólica.

 5 O GO-FERM® fornece uma pequena quantidade de  
α aminoácidos.

 5 É recomendada a utilização complementar de um suplemento 
nutricional azotado (gama Fermaid) em mostos com níveis 
médios-baixos de azoto facilmente assimilável no inicio e/ou 
a 1/3 da fermentação alcoólica.

Proteção sensorial:
 5 GO-FERM® reduz os riscos de aparecimento de compostos 

enxofrados (redução) e de aumento da acidez volátil.
 5 Uma elevada maturação da uva e contaminações 

microbiológicas dos mostos podem causar desequilíbrios de 
micronutrientes, o que pode levar à produção de defeitos 
pelos microrganismos presentes, mesmo em mostos com 
elevados níveis de azoto. GO-FERM® favorece o aumento das 
reservas de vitaminas e cofatores das leveduras a inocular 
evitando metabolismos desequilibrados devidos a carências 
de micronutrientes.

GO-FERM® fornece micronutrientes biodisponíveis:
 5 Micronutrientes como sais minerais e vitaminas são 

extremamente importantes para assegurar à levedura um 
metabolismo equilibrado. Quando um destes micronutrientes 
esta em falta o metabolismo da levedura pode ficar 
condicionado, havendo um estado de stress muitas vezes 
responsável pela produção de compostos associados a 
defeitos organolépticos (tais como componentes enxofrados, 
acidez volátil, etc). Nestes casos a adição simples de azoto 
inorgânico (DAP) pode acentuar os problemas.

 5 Apesar da concentração de micronutrientes presentes 
nas uvas ser considerada elevada para as necessidades 
das leveduras. Investigações recentes mostram que a 
contaminação microbiológica das uvas e processos pré-
fermentativos podem levar frequentemente a situações de 
mostos carentes nestes micronutrientes. A simples adição de 
micronutriente ao mosto é no entanto ineficaz. Os cofatores 
enzimáticos essenciais tais como Mg, Mn e Zn estão 
fortemente ligados por quelatos a aniões inorgânicos, ácidos 
orgânicos, polifenóis e polissacarídeos.  
Antes que a levedura os possa incorporar, estes são 
rapidamente consumidos pela microflora indígena ou 
inactivados pelo SO2.

A abordagem do GO-FERM® é adicionar micronutrientes antes da inoculação da levedura ao mosto. Adicionar vitaminas e minerais 
à água de reidratação aumenta os teores e biodisponibilidade desses compostos, resultando numa maior absorção e beneficio da 
levedura selecionada. 

Efeito do GO-FERM® na cinética fermentativa. Levedura Uvaferm CEG a 25g/hL em meio MS70 - evolução de CO2 a 24ºC. O maior declive final 
corresponde a um final de fermentação mais rápido e seguro. 

g Vencedor da Medalha de ouro em na Intervitis 2004 para Inovação em Enologia
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GO-FERM

DOSAGEM E MODO DE UTILIZAÇÃO
Recomendada - 30g/hL
ATENÇÃO: Ver recomendações de aclimatização da temperatura na Ficha Técnica da levedura. A utilização de sais inorgânicos ou 
de DAP na água de rehidratação é prejudicial à levedura. Para optimizar os resultados é recomendada a utilização complementar de 
produtos da gama Fermaid® durante a FA, como forma de fornecer nutrição azotada às leveduras. 

QUALIDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR
 5 Alergénicos - Ausência de substâncias ou produtos que causam 

alergias ou intolerâncias, referidos no anexo II do Regulamento UE 
1169/2011.

 5 OGM – Ausência de Organismos Geneticamente Modificados, não foi 
produzido a partir dos mesmos e não inclui substâncias com origem 
nos referidos organismos. 

 5 Ionização - Não tratado por radiação.
 5 Nanomateriais - Não foi produzido utilizando nanotecnologia e 

portanto não contém nanomaterais, de acordo com o Regulamento UE 
1169/2011. 

 5 Codex Enológico Internacional (COEI) e Legislação Europeia: Está 
conforme o COEI versão em vigor e Regulamento Delegado (UE) 
934/2019.

ESPECIFICAÇÕES
Aparência e Odor: Pó de cor beje com cheiro caraterístico a levedura.          
Ingredientes: Leveduras inativas específicas (Saccharomyces cerevisiae)
Azoto orgânico nas leveduras inativas < 9,5 % de materia seca (N equivalente) 
Matéria Seca > 93 %; Bactérias Lácticas < 103 ufc/g; Bactérias Acéticas < 103 ufc/g; 
Coliformes < 100 ufc/g; E. coli - Ausente/g; S. aureus - Ausente/g;
Salmonella - Ausente/25 g; Bolores < 103 ufc/g ; Leveduras < 102 ufc/g
Chumbo < 2 mg/kg; Mercurio < 1 mg/kg; Arsénio < 3 mg/kg; Cádmio < 1 mg/kg

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
2,5Kg
Embalagem fechada e selada de origem: Local fresco e seco. A uma temperatura ≤ 20ºC o GO-FERM mantém a sua eficácia pelo menos 
durante 4 anos após fabrico.
Evitar exposição a humidade e temperaturas elevadas.
Após abertura utilizar rapidamente.

Garantimos a qualidade deste produto na sua embalagem de origem e utilizado de acordo com a data de validade e condições de armazenamento. A informação presente neste documento é 
verdadeira e baseada no nosso conhecimento atual, no entanto não deverá ser considerada como uma garantia expressa ou uma condição para venda deste produto.
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