FICHA TÉCNICA
STICKS BARRICA PARA USO ENOLÓGICO

Gama Inspiration - #20.5iN
Impacto enológico
•
•
•
•

Adiciona notas fumadas
Aumenta a intensidade aromática
Aumento da concentração e do volume em boca
Aumenta a persistência aromática.

Uso
•
•
•

•

Características técnicas
Composição: Quercus sp. de origem francês
Sticks para barrica segundo um processo específico na

Condições e tempo de conservação
•
•

seleção de madeira com base num conjunto de
marcadores analíticos.
Dimensão (Lxlxe em mm): 200 x 20 x 20 p/stick
Superfície de contacto: 0,35 cm² para grupo de 16 sticks

Condicionamento
Embalagem de 850g no qual contém: 16 sticks,
braçadeiras de plástico de uso alimentar e um gancho

•

Produto de qualidade alimentar sensível às
condições de armazenamento
Conservação na sua embalagem de origem e
selado, sem contacto direto do saco com o solo,
num lugar temperado (5 a 25 ºC); isento de odores
e produtos químicos
Uso possível até 3 anos depois da sua produção
caso seja conservada nas condições indicadas

Regulamento e qualidade
•
•
•
•

de aço inoxidável.

•
•
É um produto de I&D Vivelys.

Um grupo de 16 sticks adiciona aproximadamente
30% do conteúdo de madeira de uma barrica nova de
225L.
Tempo mínimo de contato de 6 meses durante 12
meses para uma extração completa dos
compostos da madeira.
Dose recomendada segundo as características do
vinho e dos objetivos de perfil desejados: 1 a 2 grupo
de 16 sticks por barrica para vinhos tintos e a
variedade Chardonnay; 1 grupo de 16 sticks por
barrica para outros vinhos brancos.
Para a utilização do grupo de sticks é necessário que
o batoque da barrica contenha um gancho de aço
inoxidável.

Denominação regulamentar: Troços de madeira
100% Carvalho francês
Certificação ISO 22000, PEFC, Kosher
Respeita os regulamentos e os seguintes despachos:
• Regulamento CE nº1507/2006 de 11/10/2006
• Despacho nº03/2005 e nº430/2010 do códex
enológico
• Regulamento UE nº2019/934 de 12/03/2019
Rastreabilidade completa de origem da madeira
até ao lote final
FDS, certificados de conformidade e alimentar como
exigido.
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