
CARACTERÍSTICAS

Spirit NATURE, Spirit ESTRUCTURE e Spirit ELEGANCE são 
chips e  dominós de carvalho da Península Ibérica (Quercus 
Pyrenaica). As características estruturais de grão fino, 
elevada porosidade e permeabilidade e a composição 
química tornam-no ideal para a sua utilização em Enologia.

Spirit NATURE, Spirit ESTRUCTURE e Spirit ELEGANCE 
contribuem para melhorar as qualidades organoléticas do 
vinho, devido à cedência de compostos interessantes a nível 
olfativo e gustativo.
Na madeira sem tosta, são características as elevadas 
concentrações de tanino elágico, apreciado antioxidante 
natural. Após a tosta, aparecem compostos voláteis de 
grande interesse enológico.

A utilização de Spirit NATURE, Spirit STRUTURE e Spirit 
AROME, procedentes de madeira de poda de Quercus 
pyrenaica,  contribuiu para a manutenção sustentável dos 
bosques de carvalho peninsular. 

QUALIDADES ORGANOLÉTICAS

Spirit NATURE, utilizado em fermentação alcoólica, por ser 
carvalho natural sem tosta e apesar da prolongada secagem 
natural ao ar livre, potencia os aromas florais e varietais do 
vinho. A sua elevada capacidade antioxidante respeita a 
fruta e participa na estabilização da cor. A sua elevada 
concentração em elagitanino supõe um importante reforço 
tânico em boca incrementando untuosidade e volume.

Spirit STRUCTURE, de tostado médio, aumenta o perfil 
especiado do vinho devido ao incremento de eugenol, 
aparecendo subtis aromas a baunilha e coco, produzidos 
pelas lactonas. Melhora a complexidade em nariz e a 
estrutura em boca.

Spirit ELEGANCE; com um tostado intenso e elegante, o 
carvalho ibérico aporta máxima complexidade organolética 
ao vinho. Aparecem interessantes compostos voláteis como 
piranonas (caramelo), 4-metilguaiacol (café ou fumado) e 
compostos fenólicos que aportam um agradável aroma a 
regaliz. Aumento do perfil especiado e equilíbrio em boca.
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ELEGANCE

NATURE

ESTRUCTURE Médio

Sem tosta

Médio Plus

Chip

Chip

Dominós

Durante a FAL 0,5 - 2 g/l

1 - 4 g/l

2 - 6 g/l

FML/Estágio

Estágio

Chip

Dominós

1 - 4 g/l

2 - 6 g/l

FML/Estágio

Estágio

TOSTA FORMATO APLICAÇÃO DOSES

Carvalho Ibérico
NATURE
STRUCTURE
ELEGANCE

mg elagitanino/g madeira

50

10

15

20

25

30

Madeira sem tosta

Madeira tostada

AMERICANO FRANCÉS IBÉRICO

Concentração de elagitanino em diferentes 
carvalhos antes e depois de tostado.



PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Espécie botânica [Quercus pyrenaica] [%]

Densidade aparente [g/ml]

Humidade [%]

Fe [mg/kg]

As [mg/kg]

Metais pesados  [mg/kg]

2,4,6 -TCA [ng/g]

Cloroanisóis totais [ng/g]

Clorofenóis totais [ng/g]

Granulometria <2 mm [%]

> 98

0,19-0,29

< 5

< 1,8

< 2,8

< 9

< 0,5

< 10

< 10

< 5

DOSES

Mosto / Vinho   0,5 - 6 g/l

Tanto a dose como a duração do tratamento depende do 
formato utilizado (ver tabela) e da intensidade das 
características desejadas. Spirit NATURE, Spirit ESTRUCTURE e 
Spirit ELEGANCE, pela sua particular granulometria permite 
períodos de tratamento curtos e médios. 

A duração do tratamento pode oscilar entre 1 e 4 semanas, 
dependendo do vinho de partida e do efeito que se  pretenda 
conseguir. Aconselha-se efetuar ensaios prévios para definir 
doses e provas frequentes para determinar o tempo ótimo de 
tratamento.
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MODO DE UTILIZAÇÃO

Aplicar a dose desejada de Spirit dispondo os sacos perfurados de 
forma que fiquem submersos no vinho. 

Para facilitar a cedência dos benefícios da madeira ao vinho de 
forma ótima, aconselha-se distribuir os sacos de chips e dominós 
a diferentes alturas no depósito. Recomenda-se movimentar os 
sacos, no mínimo, semanalmente.

APRESENTAÇÃO

Chips e dominós: saco de polietileno alimentar perfurado de 
10 Kg.

ASPETO FÍSICO

Chips e dominós de cor castanha de diferente intensidade 
em função da tosta.

CONSERVAÇÃO

Conservar na embalagem de origem, em lugar fresco e seco, 
ausente de odores.

Uma vez aberto deve utilizar-se rapidamente.

Consumo preferencial: antes de 5 anos a partir do 
embalamento.

IMPORTANTE: O tratamento de mostos e/ou vinhos com 
derivados de carvalho não está permitido em algumas 
denominações de qualidade; Agrovin declina toda a respon-
sabilidade pela utilização de Quercus pyrenaica  que não seja 
conforme a regulamentação de cada zona.

COMPOSIÇÃO

Quercus pyrenaica.
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