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Oak Inside (bile din stejar) 
Bile din inimă de stejar destinate prelungirii duratei de utilizare a baricurilor din stejar. 
Lemnul este selecţionat şi uscat natural 24 de luni în aer liber. Forma sa unică, sferică, 
permite utilizarea facilă şi precisă pentru toate tipurile de butoaie. Funcţie de originea 
stejarului (francez sau american) şi a gradului de prăjire ales, bilele Oak Inside aduc 
vinurilor eleganţă şi complexitate aromatică, dar şi fineţe şi dulceaţă, ca şi la o maturare 
în butoaie noi.

INTERES OENOLOGIC
> Oak Inside se utilizează în maturarea vinurilor albe, roşii şi roze şi conferă vinurilor note lemnoase atât 
întense cât şi complexe.
> Oak Inside se utilizează în acelaşi timp în timpul fermentaţiei alcoolice şi malolactice, pe vinuri albe şi 
roşii. Beneficiind de interacţiunea dintre microorganisme şi lemn, Oak Inside aduce totodată complexitate 
aromatică, sucrozitate şi structură vinurilor voastre.

Utilizarea bilelor Oak Inside este directă şi simplă, fără nici un ecipament necesar; se introduc pur şi 
simplu prin vrana butoiului. 

PRODUSELE
Oak Inside sunt din stejar francez sau american  în 
două variante de prăjire:

DOZA DE UTILIZARE
> doza depinde de mai mulţi parametrii: vârsta 
butoiului, tipul vinului, profilul organoleptic dorit. 
Urmaţi sfatul consultantului oenolog.

> Doza medie pentru baricuri de 3 ani:
Vin alb şi roze: 
10-20 bile Oak Inside/hL
Vin roşu: 
30-40 bile Oak Inside/hL

MOD DE UTILIZARE ŞI RECOMANDĂRI
> Utilizare prin imersiune directă a bilelor "Oak Inside" în vinul sau mustul de tratat. 

> În fermentaţia alcoolică şi malolactică pe vinuri albe şi roşii. Pentru amplificarea efectului bilelor Oak 
Inside, este recomandată lăsarea vinului pe depunerea fină şi efectuarea de batonări.
Timp de contact: 3 luni.
> În maturare pe vinuri albe şi roşii: incorporarea în timpul maturării.
Timp de contact: între 3 şi 10 luni funcţie de obiectivul organoleptic dorit şi profilului vinului la degustări.

AMBALARE
> Sac de 450g, conţine aprox.70 bile. 
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DEPOZITARE
Păstraţi în ambalajul original închis ermetic, într-un loc uscat, ferit de lumină, ferit contact cu produse 
chimice (fungicide, pesticide, produse de curăţenie…), de produse pe bază de clor, de produse de traitare 
a lemnului sau de lemne tratate.
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