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Sticks Œnobois 

Sticks-urile Œnobois sunt referinţa în alternativa baricurilor. Bazate pe un concept 
care uneşte inovaţia formei (22 mm x 90 cm) şi tradiţia prăjirii, Sticks-ul Œnobois 
permite obţinerea de rezultate organoleptice foarte apropiate de cele obţinute prin 
maturarea în butoaie noi.
INTERES OENOLOGIC
> Aport progresiv şi durabil: forma unică, paralelipipedică, favorizează difuzia progresivă a compuşilor 
din lemn şi cresc reacţiile de polimerizare dintre lemn şi vin. Efectele asupra vinului sunt mai armonioase şi 
mult mai stabile în timp.
> Contribuţie precisă şi balansată: geometria şi prăjirea sa graduală conferă Stick-ului Œnobois o largă 
paletă aromatică, unind aroma lemnului proaspăt cu note intense de ars-prăjit. Aceste criterii tehnice permit 
conservarea taninurilor elagice de calitate care joacă un rol primordial asupra structurii şi şi sucrozităţii 
vinurilor.
> Un rrzultat comparabil cu maturarea în butoi: Aport lemnos armonios, echilibrat în gură, cu respectul 
fructuozităţii.

PRODUSELE 
Stejar franţuzesc.
Lungime 90 cm - Secţiune pătrată cu latură de 2,2 cm.
Găurit la ambele extremităţi cu un orificiu de 8 mm în 
diametru.
În două variante de prăjire: 
     - medium - note de caramel şi de vanilie dulce.
     - medium plus - amandină coaptă, moka, intensă.

MOD DE ACŢIUNE: 
Vinul conţinut în baric penetrează doagele câţiva 
milimetrii. Se constitue astfel o zonă în care se 
produce un schimb de substanţe aromatice şi de 
variate taninuri provenind de la suprafaţa şi din 
profunzime. Acest ansamblu garantează 
complexitatea şi eleganţa. Prin prăjirea şi forma sa 
Stick-ul Œnobois reproduce aceeaşi schemă dar 
permite extracţia pe toate cele 4 laturi (în suprafaţă) 
şi mai ales tot volumul de lemn disponibil (în 
profunzime). Se poate evalua uşor eficacitatea 
crescută a Stick-urilor Œnobois din tabelul 
următor:

Pentru uz oenologic

Prăjire MEDIUM Prăjire MEDIUM +

În inimă: prăjire 
uşoară cu protejarea 
taninurilor elagice 

La suprafaţă: prăjire precisă,
cu aport aromatic intens. 

Impregnarea medie a vinului în lemn
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Volumul de lemn utilizat este un parametru cheie pentru obţinerea unei prăjiri progresive a lemnului. 
Dimensiunile Stick-lui Œnobois sunt ideale pentru o coacere precisă şi graduală în acelaşi timp: 
răspunsul la ardere diferenţează suprafeţele (mai prăjită) de inima Stick-ului Œnobois.
Aportul aromatic bogat şi variat este în acord cu nivelul de prăjire ales. Difuzia taninurilor se 
efectuează puţin câte puţin în timp ceea ce permite obţinerea unei structuri taninică elegante şi 
suplă şi în acelaşi timp o mare sucrozitate.

MODE DE UTILIZARE ŞI RECOMANDĂRI
> Utilizare prin imersare directă a Stick-urilor Œnobois în must sau în vinul de tratat.

> Timp de contact între 4 şi 10 luni. Timp de contact mediu optim: 6 luni.

> Vinuri albe: Utilizare recomandată la începutul fermentaţiei. Utilizare posibilă în timpul maturării, în acest 
caz este important ca vinul să fie lăsat pe depunerea fină şi efectuarea de batonări. 
– Doza medie: 1-2 Stick-uri Œnobois/hlL.

> Vinuri roşii: aplicare posibilă în timpul fermentaţiei cât şi în timpul maturării. Incorporarea cât mai 
precoce posibil este recomandată atunci când se doreşte un efect de mascare a unor defecte. 
– Utilizare posiblă în FA pentru a beneficia de efectele structurale şi de revelare a fructuozităţii a interacţiunii 

dintre drojdii şi lemn.
– Utilizare posibilă în FML pentru optimizarea timpului de contact şi favorizarea interacţiunii dintre bacterii 

bacteriile lactice şi precursorii de arome de stejar (arome prăjite şi vanilate, savoare lactată şi dulceagă). 
– Utilizare în maturare, posibilă de la primul pritoc efectuat. Poate fi cuplat cu cu aport de oxigen şi de 

amestecare, funcţie de sfatul consultantului oenolog.
– Doze medii: 2-3 Stick-uri Œnobois/hL funcţie de timpul disponibil şi de intensitatea aromatică dorită.

AMBALARE
> Carton netratat conţinând 36 Sticks-uri, cu protecţie a lemnului cu un film din material plastic certificat 
alimentar. La cerere se pot livra în pachete de 12 Sticks-uri unite în evantai cu sârmă certificată alimentar.

CALITATEA ŞI TRASABILITATEA STICKS-urilor Œnobois
Stejarul franţuzesc selecţionat pentru Sticks-urile Œnobois provine exclusiv din păduri franceze din speciile 
Quercus Robur şi Quercus Petraea. Trasabilitatea certificată de Lamothe-Abiet permite garantarea originii 
precise a stejarului utilizat cât şi a uscării naturale a lemnului în aer liber cu durată de minim 24 de luni.
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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.




