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ÁCIDO DL-MALICO  

Dose de utilização: 
O ÁCIDO DL-MÁLICO existe nas uvas em quantidades consideráveis e a sua 
concentração vai diminuindo durante a maturação das uvas ou quando se 
realiza a fermentação malolática.  
 
O ÁCIDO DL-MÁLICO é um ácido forte, adstringente de sabor ácido, e 
encontra-se na forma de um pó cristalino branco com um elevado grau de 
pureza. É utilizado em diversas aplicações e em numerosos produtos 
alimentares. Na enologia é utilizado como estabilizante e acidificante para 
corrigir a acidez dos mostos e vinhos. 
 
A utilização do ÁCIDO DL-MÁLICO confere ao mosto e vinho uma sensação 
de frescura pelo aumento da acidez real e a diminuição do pH, 
contribuindo para a elaboração vinhos mais equilibrados realçando as 
caraterísticas organoléticas dos mesmos. 
 
Quando o mosto e o vinho são acidificados, com outros ácidos orgânicos 
além do ÁCIDO DL-MÁLICO é necessário ter em atenção que a quantidade 
máxima total não deve exceder os 4 g/l expresso em ácido tartárico. O 
ÁCIDO DL-MÁLICO, o ácido lático e o ácido L (+) tartárico são os únicos 
ácidos que podem ser usados para essas acidificações. 
 
 

Certificado de Qualidade: 
Os Produtos que comercializamos são para uso enológico e estão listados na OIV 
conforme o Códex Enológico Internacional pelo Reg. 2019/934. 
 

O material usado para a produção do produto final não contém Organismos 
Geneticamente Modificados (OGM’s). 
 

O produto comercializado não foi produzido com alimentos ou seus derivados 
que representam a maioria das reações alérgicas e intolerâncias nos seres 
humanos conforme referido no Reg. 1169/2011. 

 

 

ESTABILIZANTE DE BEBIDAS 

 

Características: 

Instruções de utilização: 

0,5 – 2,5 g/hl Mostos e vinhos 

4 g/hl Dose máxima legal 
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Apresentação: 
 

Conservação: 

O ÁCIDO DL-MÁLICO é muito solúvel, pelo 
que pode ser dissolvido diretamente no 
vinho.  

Deve só assegurar a homogeneização do 
produto adicionado por intermédio de uma 
remontagem. 

 
Utilizar de acordo com a legislação em vigor. 

 

Embalagem de 25 Kg 

 

Armazenar a embalagem num local 
seco e fresco livre de odores. 

Após aberta, a embalagem deve ser 
fechada e armazenada corretamente. 
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