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Παραλαβή, χρήση και συντήρηση πιθαριών οίνου από 
αμμόπετρα 

Η αμμόπετρα είναι ένα κεραμικό υλικό που χαρακτηρίζεται από άριστη ανθεκτικότητα σε 
χημικές ή κλιματικές αντιξοότητες. 

 

Προφυλάξεις χειρισμού: 

Η κυκλική παλέτα από ανοξείδωτο ατσάλι που παραδίδεται μαζί με τα πιθάρια θα σας 
επιτρέψει να τα μετακινείτε με ένα παλετοφόρο. Ορισμένα μοντέλα παραδίδονται σε 
ατσάλινη παλέτα, σε ξύλινο κουτί ή σε ειδική στήριξη από ανοξείδωτο ατσάλι. 

Η μετακίνηση του πιθαριού να γίνεται πάντα από δυο άτομα. 

Μην μετακινείτε το πιθάρι όταν είναι γεμάτο. 

Προσέξτε να μην τοποθετήσετε το πιθάρι σας σε πλαστική παλέτα, η αντοχή του 
πλαστικού είναι ανεπαρκής! 

 

Σφράγισμα του πιθαριού, ειδικά χαρακτηριστικά για το καπάκι: 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ελέγξετε το πιθάρι για πιθανές διαρροές πριν από τη χρήση, 
μόλις κλείσει το καπάκι. 

Όταν σφραγίζετε το καπάκι μην ασκήσετε υπερβολική δύναμη στους σφιγκτήρες καθώς 
μπορεί να σπάσετε το πιθάρι σας. 

 

Εκκίνηση χρήσης μετά την παραλαβή του νέου σας πιθαριού: 

Με τη βαλβίδα κλειστή, γεμίστε το πιθάρι σας μέχρι την υπερχείλιση. 

Τοποθετήστε το λευκό παρέμβυσμα στεγανοποίησης από σιλικόνη. Τοποθετήστε 
προσεκτικά το καπάκι, σταδιακά σφίξτε τα άγκιστρα ασφάλισης το ένα μετά το άλλο. 
Ολοκληρώστε γεμίζοντας το με νερό μέχρι το στόμιο του καπακιού. Αν έχετε γυάλινο 
στόμιο, μπορείτε να γεμίσετε μέχρι το όριο του στομίου. 

Αφήστε το για τρεις μέρες. 

Ελέγξτε την κάτω βαλβίδα, το σύστημα ασφάλισης και το σύνολο του πιθαριού για 
διαρροές. 

Σας συνιστούμε να καθαρίζετε το λάστιχο σφράγισης του καπακιού (λευκό παρέμβυσμα 
σιλικόνης), με ένα προϊόν χωρίς χλωρίνη, κατά προτίμηση με αλκοόλη ή διοξείδιο του 
θείου (SO2). 
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Όταν γεμίζετε το δοχείο με νερό ή οίνο, να βεβαιώνεστε ότι το πιθάρι βρίσκεται σε επίπεδη 
και όχι κεκλιμένη επιφάνεια. Αλλιώς η πίεση του υγρού θα ασκηθεί σε ένα συγκεκριμένο 
σημείο το οποίο, σε βάθος χρόνου, ενδέχεται να προκαλέσει διαρροή σε αυτό το σημείο. 

 

Θέση μέσα στο κελάρι 

Όταν φτιάχνετε τον οίνο σας (οινοποίηση και ωρίμανση) τοποθετήστε προσεκτικά το πιθάρι 
σας στο κελάρι: 

• Σε μια δροσερή και επαρκώς υγρή ατμόσφαιρα** (όχι πάνω από 18°C, σε σχετική υγρασία 
70-80%). 

• Αποφύγετε να τοποθετήσετε το πιθάρι σας στον διάδρομο ή σε σημείο που υπάρχει 
ρεύμα αέρα. 

• Βεβαιωθείτε ότι η ατμόσφαιρα του κελαριού παραμένει υγιής (χωρίς ξένες οσμές και 
μολυσματικούς παράγοντες). 

** Η παρουσία μούχλας στην εξωτερική πλευρά του πιθαριού είναι πιθανή και αναμενόμενη αν η ατμόσφαιρα 

μέσα στο κελάρι είναι υγρή. Συστήνεται σχετική υγρασία 70% με 80% για την παραγωγή και συντήρηση των 

οίνων σας στο πιθάρι ώστε να μην υπάρξει εξάτμιση του οίνου η οποία θα μπορούσε να βλάψει την ποιότητα. 

 

Οινολογική παρακολούθηση: 

Στην αρχή της ωρίμανσης, παρακολουθήστε την εξάτμιση, η οποία θα πρέπει να είναι 
χαμηλή. Γεμίστε τακτικά μέχρι πάνω για να διατηρήσετε το επίπεδο. 

Παρακολουθήστε τακτικά την ωρίμανση. Ανάλογα με την ποικιλία σταφυλιού, τα 
χαρακτηριστικά του σταφυλιού, τη συγκέντρωσή του και τους στόχους σας, ο οίνος θα 
εξελιχθεί στο πέρασμα του χρόνου. Είναι δική σας υπόθεση να το εξευγενίσετε και να 
αποφασίσετε πώς θα το διαχειριστείτε στη συνέχεια. 

 

Καθαρισμός του πιθαριού: 

Μόλις αδειάσει το πιθάρι, το εσωτερικό του πρέπει να καθαριστεί, διασφαλίζοντας την 
αφαίρεση όλων των υπολειμμάτων από μούστο, οινολάσπη, τρυγία, κλπ… ακόμα και από 
τα πιο δυσπρόσιτα σημεία του πιθαριού. 

1. Εκπλύσεις με νερό 

• σε θερμοκρασία δωματίου και/ή με πιεστικό ζεστού νερού (πχ. Karcher): Ναι, αλλά 
χρειάζεται προσοχή: με σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας του νερού και χωρίς να 
ξεπεράσει τους 65°C, αλλιώς το πιθάρι μπορεί να σπάσει. 

!!!Επίσης να είστε προσεκτικοί με τον εξοπλισμό από ανοξείδωτο ατσάλι, του οποίου ο 
συντελεστής θερμικής διαστολής διαφέρει από αυτόν της αμμόπετρας, γεγονός που 
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μπορεί να προκαλέσει ρωγμή στο κεραμικό δοχείο λόγω θερμικής καταπόνησης (θερμικό 
σοκ). 

2. Αποκαθαλάτωση και αφαίρεση οργανικής ύλης (οργανικά οξέα, φαινολικές ενώσεις, 
πολυσακχαρίτες, πολυπεπτίδια κλπ…). 

• Χρήση υπεροξειδίου του υδρογόνου* (H2O2) διαλυμένο σε νερό (10% συγκέντρωση): 
ισχυρό οξειδωτικό που αφαιρεί την οργανική ύλη, θα καθαρίσει και θα αφαιρέσει τα όποια 
υπολείμματα. Αφήστε το να δράσει για 20 λεπτά, τρίψτε και ξεπλύνετε με άφθονο, καθαρό, 
μη χλωριωμένο νερό. 

• Χρησιμοποιήστε διττανθρακική σόδα* (1 μέρος) + κιτρικό οξύ* (2 μέρη) σε συγκέντρωση 
10%. Για παράδειγμα, προσθέστε 66 γρ. κιτρικού οξέος σε 33 γρ. διττανθρακικής σόδας, 
έπειτα ρίξτε το μίγμα σε 1 λίτρο νερό και ανακατέψτε. 

Οι σκόνες αναμειγνύονται σε ξηρή μορφή και διαλύουν τα άλατα. 

!!Πρόκειται για εξαιρετικά αφρώδες μείγμα!! 

Η αναβράζουσα αντίδραση ξεκινά με την επαφή με το νερό. Η διττανθρακική σόδα έχει το 
πλεονέκτημα να απορροφά τις ανεπιθύμητες οσμές, ενώ το κιτρικό νάτριο που παράγεται 
είναι χημικός συμπλεκτικός παράγοντας. Αυτός ο συνδυασμός θα αφαιρέσει τα άλατα σε 
ζεστό νερό και θα εμποδίζει την ανάπτυξη μούχλας. Εφαρμόστε με ψεκαστήρα, αφήστε για 
20 λεπτά, βουρτσίστε και ξεπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό. 

3. Αφού ξεπλυθεί, βρεθεί σε κατάσταση ουδέτερου pH και αποστραγγιστεί, το πιθάρι σας 
μπορεί να γεμίσει ξανά με μούστο ή οίνο. 

*Φυσικά και βιοδιασπώμενα, που δεν βλάπτουν το περιβάλλον. 

Προσοχή: Δεν συστήνουμε τη χρήση σόδας (NaOH), η οποία μπορεί να έχει διαβρωτική 
δράση ακόμα και στην αμμόπετρα σε βάθος χρόνου. 

 

Για να αποφύγετε τον σχηματισμό φυσαλίδων αέρα κατά το γέμισμα  

Βήμα 1: 

• Εγκαταστήστε το σύστημα σύσφιξης του στομίου στο καπάκι, 

• Κλείστε ερμητικά το καπάκι 

• Γεμίστε στο μέγιστο δυνατό το πιθάρι. 

Βήμα 2: 

• Εγκαταστήστε την ασηπτική τάπα στο στήριγμά της  

• Γεμίστε το στόμιο 
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Αποθήκευση του πιθαριού σας: 

Αν σκοπεύετε να αφήσετε άδειο το πιθάρι σας: τότε θα πρέπει να λάβετε ορισμένες 
προφυλάξεις. 

• Αφού το καθαρίσετε όπως είδαμε προηγουμένως 

• Στραγγίστε το 

• Τοποθετήστε το σε ένα ξηρό μέρος, χωρίς να το κλείσετε καθόλου (αφαιρέστε το καπάκι). 

• Μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε έναν μόνιμο ανεμιστήρα. Βεβαιωθείτε ότι η 
ατμόσφαιρα παραμένει υγιής, ουδέτερη, χωρίς ασύμβατες οσμές. 

Αν το πιθάρι παραμείνει άδειο για κάποιο διάστημα, επαναλάβετε τη διαδικασία 
καθαρισμού, έπειτα υγράνετε ελαφρώς το πιθάρι, ψεκάζοντας με νερό τα εξωτερικά 
τοιχώματα πριν το γεμίσετε με μούστο ή οίνο. 

 

Σημείωση: Η Vin et Terre διασφαλίζει και πιστοποιεί ότι τα δοχεία της είναι συμβατά για 
επαφή με τρόφιμα. Ενθαρρύνει τον χρήστη να διασφαλίζει ότι το προϊόν είναι συμβατό με 
τα μέγιστα αποδεκτά όρια για προϊόντα που ορίζονται στα παραρτήματα του ισχύοντος 
Διεθνούς Κώδικα Οινολογικής Πρακτικής του ΔΟΑΟ (OIV). 


