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Sticks Inside 

Chit gata de utilizare, compus din segmente din stejar franţuzesc de calitate superioară, 
destinat prelungirii duratei de viaţă a butoaielor. Lemnul utilizat este selecţionat şi uscat 
natural în aer liber timp de 24 de luni. Segmentele paralelipipedice (22mm x 30cm) care 
compun Stick-urile Inside sunt studiate pentru a obţine o extracţie lentă şi progresivă, în 
sinergie cu maturarea tradiţională în butoi de stejar. Aportul aromatic si densitatea 
taninoasă al maturării sunt amplificate ca în cazul maturării în butoaie noi.

INTERES OENOLOGIC
> Sticks Inside se utilizează în maturarea vinurilor albe şi roşii pentru întărirea aromelor maturării în butoi 
de stejar pentru a conserva fineţea şi supleţea densităţii taninoase.
> Sticks Inside se utilizează în timpul fermentaţiilor alcoolice şi malolactice pe vinuri albe şi roşii. 
Beneficiind de interacţiunea dintre lemn şi microorganismele din vin, Sticks Inside aduce în acelaşi timp 
sucrozitate şi bogăţie vinului contribuind la complexitatea aromatică cu respectarea fructului.

Utilizarea Stick-urilor Inside este directă şi simplă, fără 
niciun echipament necesar, introduse uşor prin vrana 
butoiului. Are un fir de fixare şi poate fi retras în orce 
moment fără a goli vinul din butoi.

PRODUSELE
Stick-ul Inside este compus din 12 segmente de 
dimeniune 22mm x 30cm. Utilizate pe un baric de 225L, de 
3 vinuri, aportul lemnos este echivalent cu 60% din aportul 
lemnos al unui baric nou. 

Trebuie ţinut cont de vârsta baricului, tipul vinului, profilul 
organoleptic dorit. Cereţi sfatul consultantului oenolog.

Pentru uz oenologic

Chauffe MEDIUM Chauffe MEDIUM +

MOD DE UTILIZARE ŞI RECOMANDĂRI
Utilizare prin imersare directă a Stick-urilor Inside în vinul sau mustul de tratat.
> În fermentaţiile alcoolică sau malolactică pe vinuri albe sau roşii. 
Pentru a amplifica efectul Stick-urilor Inside este recomandată lăsarea vinului pe depunerea fină şi a se 
efectua batonaje.
Timp de contact: 4 luni.
> În maturare pe vinuri albe şi roşii: încorporare în timpul maturării.
Timp de contact între 3 şi 10 luni funcţie de obiectivul organoleptic doritşi de profilul vinului la degustare 
Stick Inside dans le vin ou le moût à traiter.

AMBALARE
> Carton netratat conţinând 3 şiraguri Sticks-uri Inside, ambalate în blister individual.

CALITATE ŞI TRASABILITATEA STICKS-urilor Œnobois
Stejarul franţuzesc selecţionat pentru Sticks Inside provin exclusiv din păduri franceze din speciile Q.Robur 
şi Q.Petraea. Trasabilitatea pusă la punct de Lamothe-Abiet Œnobois permite garantarea originii precise a 
stejarului utilizat precum şi uscarea sa naturală în aer liber timp de 24 de luni.

DEPOZITARE
Păstraţi în ambalajul original ermetic închis înstr-un spaţiu climatizat şi uscat, ferit de lumină şi ferit de 
contactul cu produse chimice (fungicide, pesticide, produse de curăţire…), de produse pe bază de clor, de 
produse pentru tratarea lemnului, etc.

DOZA MEDIE RECOMANDATĂ
Vin alb: 1-2 şiraguri Sticks Inside/hL.
Vin alb: 2-3 şiraguri Sticks Inside/hL.
Cereţi sfatul consultantului oenolog.
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