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Vinigel ORO é uma gelatina altamente purificada em 
lâminas com excelentes propriedades clarificantes, obtida a 
partir de substâncias coláginas. O respeito da fração 
polifenólica e da cor do vinho faz com que Vinigel ORO seja 
apropriada para vinhos de alta gama, onde o respeito pela 
expressão aromática é fundamental durante os tratamentos 
de clarificação. 

CARACTERÍSTICAS

Proteína de origem bovina.  Alto peso molecular

COMPOSIÇÃO

Vinigel ORO respeita a expressão aromática e a estrutura 
tânica do vinho.

QUALIDADES ORGANOLÉTICAS

Clarificação de vinhos tintos de alta carga polifenólica e 
vinhos tintos com estágio em barrica.

APLICAÇÃO
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FICHA TÉCNICA

Lâminas de cor âmbar transparentes.

ASPETO FÍSICO

Embalagem de 500 g.

APRESENTAÇÃO

Conservar na embalagem de origem, em lugar fresco e seco.

CONSERVAÇÃO

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS
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DOSES

Vinhos tintos   5 - 15  g/hl

Atenção: Recomenda-se realizar ensaios de laboratório para 
determinar a dose ótima de utilização, pois depende em 
grande medida das características próprias de cada vinho.

Produto conforme com o Codex Enológico Internacional e o 
Regulamento CE 606/2009.

REGISTRO: R.G.S.A: 31.00391/CR

A utilização de Vinigel ORO é feita em forma de solução; 
podendo esta realizar-se de dusa maneiras: 

1. Manter as lâminas de gelatina durante várias horas em 
água fria. Terminar de dissolver aquecendo a 30ºC a 
dissolução.

2. Colocar água num recipiente e adicionar as lâminas de 
Vinigel ORO. Levar a banho-maria, agitando até completa 
dissolução.

Incorporar a dissolução ao volume total de vinho a clarificar 
e agitar.

Precauções de trabalho:

Preparar a dissolução de Vinigel ORO no momento de 
utilização. Não utilizar se tiverem passado 24 horas após a 
sua preparação.

MODO DE UTILIZAÇÃO
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