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SIMILIOAK TOASTED                                                              

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΙΝΟΥΣ ΜΕ ΨΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΙΚΑΝΤΙΚΕΣ 

ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΤΕΣ  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Το SIMILIOAK TOASTED αναπτύχθηκε συγκεκριμένα για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

των οινοποιών που επιθυμούν να κάνουν διορθώσεις σε μοντέρνους λευκούς, ερυθρούς και 

ροζέ οίνους γρήγορα και νωρίς στην διαδικασία οινοποίησης για να αποκτήσουν όγκο και 

γλυκύτητα στο στόμα. 

Το SIMILIOAK TOASTED είναι πολύ εύκολο στη χρήση και δεν παράγει υπολείμματα μετά 

την εφαρμογή. 

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

• Το SIMILIOAK TOASTED είναι πλούσιο σε ξηρές ανενεργές ζύμες, φυσικά αμινοξέα και 

βιταμίνες που διευκολύνουν τη διαδικασία της ζύμωσης. 

• Οι δραστικές ενώσεις του SIMILIOAK TOASTED είναι άμεσα διαθέσιμες σε αντίθεση με 

τα φρέσκα τσιπ δρυός που χρειάζεται να μουλιάσουν για αρκετές μέρες, και έτσι επιτρέπουν 

την προστασία των αρωμάτων και την αύξηση της απόχρωσης των λευκών και ροζέ οίνων 

πολύ νωρίς στη διαδικασία της οινοποίησης.  

• Ένα μέρος από ταννίνες δρυός ψήνεται προσεκτικά προκειμένου να αυξηθεί η αίσθηση του 

όγκου στο στόμα χωρίς την προσθήκη έντονες αρωματικές νότες ξύλου, ενώ ταυτόχρονα 

διατηρείται η τυπικότητα του οίνου. 

• Το SIMILIOAK TOASTED προσφέρει αυξημένη αρωματική πολυπλοκότητα στους οίνους. 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

• Το SIMILIOAK TOASTED προτείνεται για ερυθρού, λευκούς και ροζέ οίνους. 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
 

Συνιστώμενη δοσολογία σε ερυθρούς οίνους: από 150-500 g/tn ανάλογα με την αρχική φαινολίκη 

δομή και το τελικό επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Συνιστώμενη δοσολογία για λευκούς και ροζέ οίνους: από 50-200 g/tn ανάλογα με την αρχική 

φαινολίκη δομή και το τελικό επιθυμητό αποτέλεσμα. 
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ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 

Διασπείρετε απευθείας το SIMILIOAK TOASTED σε δεκαπλάσια του βάρους του ποσότητα 

χλιαρού νερού. Ενσωματώστε κατά τη διάρκεια μιας ανακύκλωσης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική οινολογική χρήση.  

Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

 

 

Συσκευασία: 500g και 5Kg. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

 

 

Συσκευασία γεμάτη, σφραγισμένη από τον κατασκευαστή, διατηρείται σε μέρος ξηρό και 

προστατευμένο από το φως, μακριά από έντονες οσμές. 

Συσκευασία ανοικτή, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός σύντομου χρονικού διαστήματος 

Να χρησιμοποιηθεί κατά προτίμηση πριν από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη 

συσκευασία. 

Οι πληροφορίες που παρατίθενται παραπάνω ανταποκρίνονται στις µέχρι σήµερα γνώσεις µας. Παρατίθενται χωρίς 

υποχρέωση εφαρµογής ή εγγύηση αποτελέσµατος όταν οι πειραµατισµοί διεξάγονται εκτός ευθύνης µας. Η συµµόρφωση µε 

τη νοµοθεσία είναι επιβεβληµένη και αποτελεί ευθύνη του χρήστη.   Το παρόν έγγραφο αποτελεί ιδιοκτησία της ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ 

ΙΚΕ και δεν µπορεί να τροποποιηθεί χωρίς την έγγραφή άδειά µας. 
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