
Resultante de muitos anos de pesquisa em colaboração com o INRA (Institut National de 
Recherche en Agronomie), a Lallemand desenvolveu uma ferramenta biotecnológica 100% 
natural e de elevada eficácia GO‑FERM® PROTECT para  proteger e estimular as leveduras secas 
ativas.  O processo de otimização da proteção e nutrição na água de reidratação recebeu o nome 
NATSTEP (NATural STErols Protection)TM, estando patenteada a sua forma de aplicação na água de reidratação 
patente (Europa 1395649, Austrália 2002317228).

PROTEÇÃO E ESTÍMULO DA LEVEDURA ATIVA
GO‑FERM® PROTECT é produzido utilizando o processo exclusivo da Lallemand - NATSTEP que permite:

 5 Níveis ótimos de microprotetores e micronutrientes biodisponíveis.
 5 Melhor difusão e atividade dos seus compostos dentro da água de reidratação.
 5 Otimização da assimilação dos nutrientes pela levedura.
 5 Maximiza a viabilidade, vitalidade e capacidade de sobrevivência da levedura
 5 Permite uma fermentação mais fácil e segura mesmo nas condições de fermentação mais exigentes:

• Álcool provável elevado,
• Temperaturas de fermentação extremas (baixas ou elevadas), 
• Condições de fermentação em condições mais redutoras (com baixos níveis de oxigénio)
• Mostos mais pobres nutricionalmente, entre outras. 
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PROTETOR DE LEVEDURA PARA UTILIZAÇÃO NA ÁGUA DE REIDRATAÇÃO 

PROTECT

GO‑FERM® PROTECT ASSEGURA A FERMENTAÇÃO
 5 Melhora a resistência da levedura a condições de stress.
 5 Aumenta a tolerância da levedura ao álcool.
 5 Aumenta a taxa de sobrevivência da levedura durante 

e especialmente nos finais de fermentação, mantendo 
elevadas viabilidades até ao final dos açucares redutores.

GO‑FERM® PROTECT pode ser utilizado:
 5 Com todas as estirpes de leveduras enológicas.
 5 Para a elaboração de vinhos tintos, brancos, rosés e licorosos.
 5 Em todas as técnicas de vinificação.
 5 Em todos os estilos de vinho.

Impacto da proteção na segurança da fermentação alcoolica (Viognier 2005, 16ºC, NFA: 122mg/L, Turbidez: 6NTU)

Composição
 5 Autolisado de levedura com uma elevada concentração em microprotetores - esteróis específicos e ácidos gordos polinsaturados;
 5 Levedura inativa especifica rica em micronutrientes: Vitaminas e minerais.

APLICAÇÃO E RESULTADOS
Os mostos são muito distintos, variando de acordo com 
a(s) casta(s), a sua maturação, condições edafoclimáticas, 
fertilizações, etc. Contrariamente ao azoto, as carências de 
esteróis, vitaminas e minerais são raramente previsíveis 
no momento de inoculação. A biodisponibilidade destes 
microprotetores e micronutrientes nem sempre está garantida. 
A utilização de GO‑FERM® PROTECT, deve ser considerada 
sempre que as condições de fermentação sejam consideradas 
difíceis ou quando se suspeita que os mostos tenham 
deficiências na biodisponibilidade de microprotetores ou 
micronutrientes, especialmente em situações como:

 5 Vindimas muito maduras (elevado nível de açúcares e 
polifenóis).

 5 Mostos muitos clarificados e/ou sulfitados.
 5 Condições de fermentação muito redutivas.
 5 Vindimas atacadas por Botrytis cinerea.
 5 Preparação do pé-de-cuba para mostos amuados.
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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 reidratação é prejudicial à levedura. Para optimizar os resultados é recomendada a utilização complementar de produ-
tos da gama FERMAID® durante a FA, como forma de fornecer nutrição azotada às leveduras.

GO‑FERM® PROTECT permite reduzir a Acidez Volátil.

GO‑FERM® PROTECT MANTÉM O PERFIL ORGANOLÉTICO DOS VINHOS REDUZINDO RISCOS
 5 Reduz produção de defeitos, incluindo acidez volátil e redução.
 5 Reduz atividade de leveduras indesejáveis presentes no mosto.

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 autolisadas e leveduras inativas específicas (ambas 
Saccharomyces cerevisiae) 
Azoto orgânico nas leveduras(% de material seca em N equivalente):
Autolizadas < 11,5 e nas Inativas < 9,5 
Aminoácidos nas leveduras (% de material seca em Glicina equivalente):
Autolizadas - 10 a 20 e nas Inativas < 9,5
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; Fungos < 103 ufc/g; Leveduras < 102 ufc/g; 
Chumbo < 2 mg/kg; Mercurio < 1 mg/kg; Arsénio < 3 mg/kg; Cádmio < 1mg/Kg

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
2,5Kg
Embalagem fechada e selada de origem: Local fresco e seco. A uma temperatura ≤ 20ºC o GO‑FERM® PROTECT 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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