
 
 

 

 

 

 
 

GOMMEFF® 
 

Goma de Acácia Seyal microfiltrada e parcialmente hidrolisada, ideal para 

melhorar a qualidade da espuma. 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

A goma arábica é de extrema importância para a estabilidade coloidal. 

Nos espumantes, melhora a persistência e estabilidade da espuma, tornando-a mais fina e elegante. 

GOMMEFF® é uma solução de goma de acácia Seyal totalmente purificada, microfiltrada e 

pasteurizada. 
 

PROPRIEDADES ENOLÓGICAS  
 

   GOMMEFF®  

• melhora a estabilidade coloidal de todos os vinhos espumantes e é, portanto, favorável à boa 

qualidade da espuma  

• confere redondez e harmonia gustativa, sobretudo em caso de acidez acentuada  

• deve ser adicionado ao vinho base, pronto para engarrafamento, tanto nos vinhos produzidos 

em cuba fechada como no método tradicional. 

• não causa obstrução nem aumenta o índice de filtrabilidade. 

 

APLICAÇÕES 
 

A goma arábica é especificamente concebida para vinhos espumantes, tanto no método de cuba  

fechada como no método tradicional. Melhora a qualidade da espuma e ajuda a equilibrar as  

sensações gustativas, sobretudo na presença de acidez acentuada. 

 

DOSAGEM 

 

Doses médias: 5 a 10 cL/hL. 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 

Em cuba fechada, incorporar e homogeneizar com um misturador elétrico para vinho base, antes do 

engarrafamento. 

Com o método tradicional, dosear na preparação do licor da expedição. 

 

Precauções de utilização: 

Produto para uso enológico e exclusivamente profissional. 

Utilizar de acordo com a regulamentação em vigor. 

 

ACONDICIONAMENTO 
 

Bidão de 20 L.  

1000L a pedido. 
 

CONSERVAÇÃO 
. 

Embalagem completa e fechada de origem: proteger da luz e conservar num local seco e isento de 

odores. Embalagem aberta: utilizar rapidamente. 
As informações aqui apresentadas correspondem ao estado atual do nosso conhecimento. São facultadas sem compromisso ou garantia, na 

medida em que as condições de utilização estão fora do nosso controlo. Não dispensam o utilizador de respeitar a legislação e as normas de 

segurança em vigor. Este documento é propriedade da SOFRALAB e não pode ser modificado sem o seu consentimento. 
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