
ΣΑΚΧΑΡΟΜΥΚΗΤΕΣ 

ΧΑΛΚΗΣ 32, ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΠΥΛΑΙΑΣ • ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ : Τ.Θ. 60810, 57001 ΘΕΡΜΗ • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛ.: 2310 – 383222, 2310-476 244 • FAX: 2310-383223 • E-mail: info@ampelooeniki.gr 
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SUBLI’OAK                                                             

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΑΝΝΙΝΩΝ ΔΡΥΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΥΣΤΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΝΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Το SUBLI’OAK είναι κατασκευασμένο από Γαλλική δρυ επιλεγμένη από τα δάση Limousin and 

Tronçais. Η δρυς που χρησιμοποιείται για το SUBLI’OAK προέρχεται από τις ίδιες δούγιες που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βαρελιών. 

Η δρυς ξηραίνεται στον αέρα για αρκετούς μήνες και έτσι χάνει την φυσική της στυπτικότητα 

και πικράδα. Η φινέτσα και η κομψότητα του SUBLI’OAK είναι το αποτέλεσμα ενός τέλειου 

μείγματος μεταξύ δύο διαφορετικών ποιοτήτων ταννινών. 

Το SUBLI’OAK διατίθεται σε μικροσκοπικούς κόκκους. 

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Εκτός από τις ιδιότητες του για διευκόλυνση στη διαυγαση, το SUBLI’OAK: 

• Αναδεικνύει τον όγκο και την ισορροπία στο στόμα των λευκών οίνων.  

• Συμβάλλει στην φρεσκάδα στους μη ισορροπημένους γλυκούς οίνους.  

• Αναδεικνύει την αρωματική ένταση του φρουτώδη χαρακτήρα ενώ ταυτόχρονα αφαιρεί 

φυτικούς και χορτώδεις αρωματικούς χαρακτήρες. 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

• Το SUBLI’OAK χρησιμοποιείται για παλαίωση λευκών και ερυθρών οίνων. 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
 

Συνιστώμενη δοσολογία: από 10-300 g/tn. 

Μέγιστη επιτρεπόµενη δοσολογία, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία: Δ/Υ 
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 Στην αρχή της 

διαδικασίας παλαίωσης 

Στο τέλος της διαδικασίας 

παλαίωσης 

Ξηροί Λευκοί Οίνοι 20-100 g/tn 10-50 g/tn 

Γλυκείς Λευκοί Οίνοι 50-150 g/tn 10-50 g/tn 

Ερυθροί Οίνοι 50-300 g/tn 20-200 g/tn 

Οινοπνευματώδη 80-500 g/tn 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 

Διασπείρετε απευθείας το SUBLI’OAK σε δεκαπλάσια του βάρους του ποσότητα οίνου. 

Οµογενοποιήστε πολύ καλά. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική οινολογική χρήση.  

Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας.  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

 

 

Συσκευασία: 500g. 

Κιβώτιο: 12 x 500g. 

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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