borokhoz
CHIPSEK

Termékcsalád az erjesztéstől az érlelésig

zsák

House
HiVan
Mocha
Complex

A
F
A
F
A
F
A

10 kg-os függesztő zsák

F

10 kg-os függesztő zsák

10 kg-os függesztő zsák
9 kg-os függesztő zsák
9 kg-os függesztő zsák
9 kg-os függesztő zsák

A = amerikai tölgy F= francia tölgy

Az alapanyag
1932 ÓTA FENNTARTOTT FAÁLLOMÁNY
A nagy múltú faipari cégcsoport, a HURFORD családi
vállalkozás hosszú évek tapasztalatának birtokában
választja ki és dolgozza fel az alapanyagokat a vevők
igényeinek kifogástalan teljesítése érdekében.
At OAKWISE márkanév 1986-ban születeA, teljes
ellenőrzése alaA tartja a „borászaC felhasználású
tölgy” termék verCkumot, a fa kiválasztásától a
késztermék kiszálításáig.

AZ ALAPANYAG MINŐSÉGE A LEGFONTOSABB







Francia tölgy: Burgundia, Vogézek, FrancheComté
Amerikai tölgy: Missouri, Virginia,
Pennsylvania
27 mm-es vastagságban felfűrészlet, majd
megfelelően darabolt fa a homogén
kimosódás és érleltés biztosítására.
Tárolás és érlelés kizárólag erre használt
helyszíneken
Teljes nyomon követketőség az erdőtől a
borászaCg.

A fa természetes szabadtéri érlelése
legalább 3 télen át, mesterséges mosatás
vagy szárítás nélkül.

Célunk:
AZ ÖNÖK CÉLJAINAK ELÉRÉSE
A KÜLÖNBÖZŐ PIRÍTÁSI MÓDOK
A tölgyfa pirítása során négy tényezőt kombinálunk: hőmérséklet, időtartam,
nedvességtartalom, légáramlat.
House: 1989 óta alkalmazoA nagyon népszerű pörkölési mód. Hosszú és lassú folyamat,
melynek eredményeképpen a fa mélyen átpörkölődik, mielőA feldarabolják a kívánt méretű
chips-é. Ez a technológia elősegíC a pirítási zamatok gyors kioldódását a borba, ez különösen
hasznos, ha a bort rövidesen forgalomba kívánják hozni.
Aroma jellemzők: pirítoA mogyoró, édes, karamelles, szerecsendió, enyhe kókusz, kissé
füstös.
Hi Van: lassú és ﬁnom pirítás alacsony hőmérsékleten, ami a vaníliás és kókuszos jellegeknek
kedvez. A közepes pirítás hatása olyan boroknak kedvez, ahol az édes jellegeket kivánjuk
kiemelni.
Aroma jellemzők: vaníliakrém, kókusz, méz, kissé fűszeres, kissé füstös.

Mocha: kifejezeAen a mokka Tpusú jelegek kiemelésére fejleszteAék ki; a vörösboroknak
teltséget ad. Magasabb hőmérsékleten készíCk, és több furfurol Tpusú vegyület keletkezik, a
füstöt kizárják, a túl füstös jelleg elkerülésére.
Aroma jellemzők: tejeskávé, mokka, étcsokoládé, édesgyökér, kissé füstös.
Complex: a pirítási módszer speciálisan a gazdag aroma készlet kiemelése, mely illeszkedik a
borok eredeC aroma proﬁljába.
Aroma jellemzők: fűszeres, szerecsendió, pirítoA mogyoró, karamell, kókusz

Alternatívák a középpontban

