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Chips-uri Œnoblend Chic 
Lemnos si condimentat

Chips-uri care se adaptează stilului de vin dorit, cu o justeţe aromatica inegalată. 
Amestec de aşchii de stejar francez din varietăţile Quercus Robur sau Quercus 
Sessiliflora, şi stejar american din varietatea Quercus Alba. Lemnul utilizat este 
selecţionat de experţii noştri şi uscat natural în aer liber.

INERES OENOLOGIC
Amestecul de chips-uri din stejar cu diferite prăjiri şi origini este rezultatul cercetărilor analitice şi senzoriale 
efectuate de echipa noastră compusă din chimişti, aromaticieni şi oenologi.
Profil senzorial: lemnos şi condimentat.

> Chips-urile Œnoblend Chic se utilizează în maturarea de preferinţă a vinurilor roşii dar şi pentru vinurile 
albe şi roze. Ele conferă vinului note lemnoase şi condimentate. 
> Chips-urile Œnoblend Chic se utilizează de asemenea în timpul fermentaţiei alcoolice şi malolactice, pe 
vinuri albe, roşii şi roze. Aducând note lemnoase discrete, Œnoblend Chic întăreşte semnificativ volumul în 
gură şi finalul vinurilor prin interacţiunea microorganismelor din vin cu lemnul.

PIRAMIDA SENZORIALĂ
Piramida senzorială, foarte utilă în parfumerie, permite definirea familiei olfactive şi a notelor percepute. 
Aplicată la crearea de amestecuri de chips-uri, ea permite caracterizarea familiei aromatice cu o precizie 
inegalată, clasificând aromele funcţie de intensitate şi de volatilitate.

DOZA DE UTILIZARE 
> dozajul depinde de obictivul 
produsului dorit, este recomandată 
efectuarea de probe şi urmate 
îndrumările consultantului oenolog.

Vinuri albe şi roze: 
Doza medie 0,5-2 g/L.
Vinuri roşii: 
Doza medie 1-4 g/L.

MOD DE LUCRU ŞI RECOMANDĂRI
Utilizare prin imersia directă a plaselor de infuzare a chips-urilor în vinul sau mustul de tratat. 
> În fermentaţia alcoolică sau malolactică: înainte de umplerea cisternei este recomandată agăţarea sau 
lestarea plaselor de infuzare cu chips-uri la baza cuvei pentru evitarea urcării lor spre suprafaţă.
Timpul de contact variază funcţie de durata fermentaţiei între 10 zile şi 4 săptămâni. 
> În maturare: agitaţi vinul în timpul primelor săptămâni de contact pentru a favoriza extracţia şi 
omogenizarea. Aceste agitări pot fi cuplate cu aport de oxigen. Urmaţi recomandările consultantului oenolog. 
Timp de contact optim: 4-8 săptămâni funcţie de degustarea vinului.
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Œnoblend Chic
boisé et épicé

Note de mijloc

Note de frunte

Cedru,
 note ars-afumat, 

arome de condimente
şi ghimbir proaspăt

arome lactate,
nucă de cocos proaspătă

Vanilie lejeră,
taninuri strânse,

lemn proaspăt
Note de fond

Profil aromatic, evaluat de un juriu de experţi

AMBALARE
> Sac de 18 kg. 
> Disponibil, la cerere, în sac de 18 kg conţinând 3 plase de infuzare de 6 kg fiecare.

DEPOZITARE
Păstraţi în ambalajul original închis ermetic, într-un loc uscat, ferit de lumină, ferit de contact cu produse 
chimice (fungicide, pesticide, produse de curăţenie…), de produse pe bază de clor, de produse de tratare 
a lemnului sau de lemne tratate.
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