
TONNELLERIE DE L'ADOUR ... " OAK BARRELS " 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

▪ Κάμψη (λύγισμα) της δούγιας με ατμό ή φλόγα 

▪ Παραδοσιακό κάψιμο 

(Light - Medium – Medium +) 

▪ "Adour" Toasting : για κρασιά μεγάλης συμπύκνωσης, αρμονικά, μεστά και με βελούδινο στόμα 

Προαιρετικά χαρακτηριστικά - ADDITIONAL OPTIONS : 

▪ Κάψιμο των κεφαλών - Toasting of Heads 

▪ Χάραξη με Laser του λογότυπου/σήματος του οινοποιείου 

 

LIMITED – Αμερικάνικη δρυς ((Missouri), μεσαίο πορώδες, επιλεγμένο ξύλο πάχους 27mm 
Χωρητικότητα : 225-228-300-400-500 Lt 
Ιδανικά για τυπική ωρίμανση (παλαίωση) 10 – 12 μηνών, αυξάνει την αρωματική πολυπλοκότητα 
Μαλακή και βελούδινη αίσθηση ξύλου και βανίλιας. Φυσική ξήρανση στον αέρα επί 24 μήνες, στη Γαλλία. 

 

GASCOGNE – Δρυς Gascogne, μεσαίο πορώδες, επιλεγμένο ξύλο πάχους 27mm 
Χωρητικότητα : 225-228-300-400 Lt 
Βαρέλια από το Armagnac, ιδανικά για ωρίμανση αποσταγμάτων (brandys) 8 -10 μηνών. 
Προσθέτουν χρώμα, δομή και ισορροπούν την δριμύτητα της αλκοόλης, χάρη στις ταννίνες του  
συγκεκριμένου ξύλου. Φυσική ξήρανση στον αέρα επί 24 μήνες. 

 

CLASSIC – Γαλλική δρυς, μεσαίο – λεπτό πορώδες, επιλεγμένο ξύλο πάχους 27mm 

Χωρητικότητα : 225-228-500 Lt 
Διατήρηση του φρουτώδη χαρακτήρα, ταννίνες με ελαφρώς spicy χαρακτήρα και μια καλά δομημένη  
επίγευση. Ιδανικά για την ωρίμανση (10 – 12 μηνών) της πλειονότητας των οίνων. Φυσική ξήρανση στον αέρα 
επί 24 μήνες. 

 
 

PREMIUM - Γαλλική δρυς, λεπτό πορώδες, επιλεγμένο ξύλο πάχους 27 & 22 mm 
Χωρητικότητα : 225-228-300-400-500-600-700 Lt 
Φίνες και διακριτικές ταννίνες οι οποίες συνεισφέρουν σε γεμάτα και στρογγυλά κρασιά με έντονη γεύση και 
χαρακτήρα, με απόλυτο σεβασμό στα χαρακτηριστικά του οίνου. Ιδανικά για μεσαία – μακρά περίοδο 
ωρίμανσης (12 – 16 μήνες). Φυσική ξήρανση στον αέρα επί 30 μήνες. 

 
 

GRAND CRU – Γαλλική δρυς, λεπτό πορώδες, ειδικώς επιλεγμένο ξύλο πάχους 27 & 22 mm 
Χωρητικότητα : 225-228-300-400-500-600-700 Lt 
Απόλυτος σεβασμός της «ταυτότητας» του κρασιού, η ωρίμανση αποκαλύπτει και εξισορροπεί τα κρασιά. 
Το πάχος, η ισορροπία, οι βελούδινες ταννίνες και το μακρύ τελείωμα στον ουρανίσκο, είναι χαρακτηριστικά των 
οίνων που παλαιώνουν σε αυτά τα βαρέλια. Ιδανικά για μακρά περίοδο ωρίμανσης (14 – 18 μήνες). Φυσική 
ξήρανση στον αέρα επί 36 μήνες 

 

 


