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œnobois® 3D - Cuburi din stejar

Dati relief vinului vostru

Elaborat pornind de la cel mai bun stejar din pădurile franceze, certificat PEFC, Œnobois® 3D 
permite proiectarea maturării vinului vostru conform criteriilor enologice proprii, cu precizie, 
eficacitate şi fineţe.

AVANTAJ ENOLOGIC
Conferă relief vinului vostru:

> Delicateţea profilului: prăjirea Œnobois® 3D sunt create şi controlate de o echipă de de enologi şi aromaticieni, care 
garantează acurateţea şi reproductibilitatea profilului aromatic.

> Densitatea materiei: forma cubică a Œnobois® 3D favorizează conservarea taninurilor elagice de calitate pe timpul 
prăjirii, care joacă un rol principal asupra structurii şi sucrozităţii vinurilor.

> DReducerea timpului de maturare: dimensiunea Œnobois® 3D (2.2cm x 2.2cm) permit o difuzie rapidă şi progresivă 
a compuşilor din lemn, ceea ce favorizează integrarea lor optimă în vin.

PRODUSELE
Cuburi fasonate din stejar francez de calitate, uscate natural timp de minim 24 luni. Datorită formei lor perfecte şi 
regulată, Œnobois® 3D permit o extracţie în mod special calitativă a compuşilor din lemn.  

PRĂJIREA

HIGHLIGHT MEDIUM MEDIUM+
 « uşor zaharos, vanilat şi « cremos, lactat, uşor 

lemnos »  lejer copt » 
« condimentat, afumat, 

prăjituri coapte »

MOD DE UTILIZARE ŞI RECOMANDĂRI
> Utilizare prin imersie directă a plaselor de infuzare cu Œnobois® 3D în mustul sau vinul de tratat.
> Timp de contact între 2 şi 4 luni, funcţie de tipul de vin şi rezultatul dorit. 

> Vinuri albe: utilizare recomandată de la pornirea fermentaţiei. Utilizare posibilă la maturare, în acest caz, este 
important să lăsaţi vinul pe drojdia fină şi să procedaţi la amestecări uşoare (batonaj).
– Doza: 1-3 g/L funcţie de intensitatea aromatică dorită.
> Vinuri roşii: utilizare posibilă în timpul fermentării cât şi a maturării. Încorporarea timpurie este posibilă şi 
recomandată odată cu urmărirea atentă a efectului.
– În timpul FA pentru a beneficia de efectul structurant şi revelator de arome fructate prin interacţiunea drojdii/lemn.
– În timpul FML pentru optimizarea timpului de contact şi favorizarea interacţiunii dintre bacteriile lactice şi precursorii
de arome de stejar (arome de prăjire şi vanilate, savoare lactată şi zaharoasă).
– În timpul maturării, posibil de la efectuarea primului pritoc. Poate fi cuplat cu oxigenarea sau batonarea, doar cu
recomandarea enologului.
– Doza: 2-6 g/L  funcţie de timpul disponibil şi intensitatea aromatică dorită.

Utilizarea Œnobois® 3D este directă şi simplă, fără nici un echipament necesar, prin imersarea directă a 
plaselor de infuzare în vinul sau mustul de tratat. Plasele pot fi de asemenea agăţate cu legăturile lor în cuvă 
dacă aceasta este prevăzută cu cârlige.

AMBALARE
> Sac de hârtie dublat cu PE certificat alimentar cu două plase de infuzare de 6 kg.

PENTRU UZ ENOLOGIC

Gama Lamothe-Abiet

Pune în valoare frucozitatea vinului şi 
subliniază structura şi sucrozitatea fină.

Aduce un profil aromatic gurmand şi o 
materie catifelată şi netedă în gură.

Contribuie la complexitatea şi persistenţa 
aromatică a vinurilor de calitate.

in România prin GAMA SERV srl, 0214505280; 0720113311; 0723621099 
e-mail: office@gama-serv.ro; www.gama-serv.ro 




