
 Instrukcja przygotowania i użytkowania beczki w skrócie: 
 
Bezpośrednio przed zalaniem docelowym alkoholem beczkę koniecznie proszę zalać wodą w celu usunięcia 
ewentualnych zanieczyszczeń produkcyjnych oraz uszczelnienia. Proces płukania proszę przeprowadzić najlepiej 
w ciągu max 6-8 tygodni od zakupu. 
Koniecznie odpakuj beczkę z folii zabezpieczającej. Następnie Beczkę napełniamy letnią wodą ok. 50 st.C 
pozostawiamy na min. 48-36 godzin aby dębina „napiła się” i napęczniała, a sama beczka lepiej się uszczelniła. 
Jeśli jednak po tym czasie zauważymy jakiekolwiek łezki wody w miejscu łączenia klepek proces powtarzamy po 
zalaniu beczki świeżą wodą na dodatkowe 24h. Beczka pęcznieje napełniona wodą, nie alkoholem. 
Podczas procesu płukania nie zatykamy beczki korkiem/szpuntem. Brudną wodę wylewamy górnym otworem 
wlewowym „otwierając” kranik. 
Czasami po procesie płukania górna powierzchnia beczki po kontakcie z wodą wymaga przetarcia oliwką w celu 
konserwacji powierzchni i uzyskania ciemniejszego koloru. 
Beczka powinna być zawsze napełniona w min. 50% pojemności trunkiem gdyż wtedy naturalnie się uszczelnia. 
Powierzchnię zewnętrzną należy co kilka miesięcy przecierać olejem lnianym, olejem spożywczym do drewnianych 
blatów kuchennych lub nawet zwykłą oliwką. Beczkę przechowywać w zacienionych miejscach. W miejscu 
nasłonecznionym i suchym drewno traci swoja naturalna wilgoć. 
Do konserwacji beczki nie używamy jakichkolwiek środków chemicznych lub oliwki nie dopuszczonej do spożycia! 
Korek w otworze wlewowym powinien być luźnie włożony w otwór gdyż wciśnięty może blokować dopływ 
powietrza przy rozlewaniu trunków.  
Kranik drewniany wymaga konserwacji oliwką z zewnątrz tak jak powierzchnia całej beczki.  
Kranik drewniany ( jego obrotowa część) wymaga czasami przy pierwszym użyciu „doszlifowania” bardzo drobnym 
papierem ściernym ponieważ drewno pęcznieje. 
Kranik mosiężny złocony nie wymaga konserwacji. Ewentualnie delikatnej regulacji siły obrotu dolną nakrętką. 
 
Pamiętaj 
Należy dbać o zawartość beczki aby klepka była zawsze wilgotna. Beczka przez dłuższy czas pozostanie pusta może 
ulec rozeschnięciu, a obręcze mogą się „zluzować”. 
Przy przechowywaniu alkoholu w beczce należy pamiętać, że moc spirytusu maleje przy leżakowaniu w 
pomieszczeniach wilgotnych tj. wilgotności względnej 70-80 % i niskiej temperaturze 6-12 °C. Moc wzrasta w 
pomieszczeniach suchych tj. o wilgotności względnej 20-30 % i temperaturze powyżej 12°C. 
Zjawisko to tłumaczy się większą lotnością alkoholu niż wody w pomieszczeniach o dużej wilgotności. Natomiast 
w pomieszczeniach suchych woda dyfunduje szybciej przez pory klepek niż alkohol (wobec czego moc wzrasta). 
Leżakowanie wina w dębowej beczce przyspiesza jego dojrzewanie, a także dodaje unikalnego smaku i zapachu. 
Najważniejsze jednak, że dostarcza tanin, które chronią wino przed jego utlenieniem, a więc przedłużają mu życie 
i zmniejszają ryzyko występowania nieprzyjemnych aromatów towarzyszących utlenianiu, uwydatniają także 
pozostałe aromaty występujące w winie. Beczka dębowa pogłębia i stabilizuje kolor wina. Proszę pamiętać jednak 
że przy przechowywaniu wino nie powinno mieć dostępu do powietrza z zewnątrz gdyż może skisnąć, podobnie 
jak wino pozostawione na kilka dni w otwartej butelce. Dąb jest mocnym i trwałym drzewem o jednorodnej 
strukturze. Wina przechowywane w beczkach dębowych nabierają szlachetnego, garbnikowego smaku, a z czasem 
zyskują na aromacie. W przeciwieństwie do szklanych pojemników beczka dębowa "oddycha" co powoduje, że 
zawartość jej jest stale wzbogacana tlenem co sprzyja wytwarzaniu substancji aromatycznych tworzących z 
czasem jeszcze bogatszy bukiet wina. Dąb jest zalecany nie tylko do wina ;) 
 
Do konserwacji beczek osobiście używam oliwki spożywczej z sieci sklepów IKEA: 
http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/00046786/ 
 
Zapraszam do naszego sklepu internetowego 
 
Życzę miłego użytkowania. 


