


Barricas Carbonizadas
As barricas de carvalho americano carbonizadas 

são a base do uísque Americano, enriquecendo com 

sabores de baunilha e caramelo que se desenvolvem 

no destilado. Os barris carbonizados também 
produzem notas de frutas por meio da esterificação,

desenvolvem a cor e adicionam um elemento de 

amadurecimento da camada de carvão.
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Smoke 1
Notas doces de defumado 
que aparecem rapidamente 
durante a maturação e que 
gradualmente adicionam essas 
características de forma mais 
profunda ao destilado.

Barris Tostados 
Tostar o barril antes de carboniza-lo promove uma 

transformação mais profunda das suas aduelas, criando 

extrativos mais saborosos. Esses extrativos adicionais 

aumentam a complexidade das bebidas alcoólicas 

envelhecidas em barris. Como o calor é aplicado na 

superfície interna do barril, há um gradiente natural de 

temperatura na madeira do interior para o exterior. Isso 

cria diferentes nuances de extrativos saborosos através da 

profundidade da tosta.

Medium
Esta opção sutil de tosta é caracterizada 
por aromas delicados de pão assado, 
caramelo e um toque de carvalho tostado.

Medium Plus
Um favorito em nossas opções de tosta, 
a opção Medium Plus produz uma gama 
complexa de sabores derivados dos barris 
mais comerciais, como baunilha e caramelo.

Heavy
A mais ousada de nossas opções, Heavy é 
a nossa opção de especiarias, com notas 
subjacentes de fumaça, lactona e chocolate.

e testados.

Spice 1
O outono inspirou notas de 
especiarias para acentuar 
com intensidade moderada 
as características do destilado 
envelhecido nesta opção.

Sweet 2
Os taninos do carvalho francês 
adicionam complexidade 
e dulçor que transforma o 
destilado com cor e sabor.

Sweet 1
Um barril que constrói ao longo 
do tempo um sensorial intenso 
das matérias primas naturais 
do destilado contra um fundo de 
carvalho doce.

  
Desenvolva sua própria 
tosta para se adequar ao 
seu destilado e regime de 
envelhecimento. Oferecemos 
consultoria individual para 
testes de laboratório.

Tostas sob medida

Tostados Small Batch

Tostas Tradicionais



ISC Barrels está empenhada em 
fornecer consultoria especializada e 

suporte aos nossos clientes.

Saiba mais sobre nossa pesquisa 
e desenvolvimento contínuos, 

inscrevendo-se em nosso blog:   
iscbarrels.com/blog

Representante e distribuidor no Brasil: Premier Pack

Contato: Marcelo Falcão | Cel.: +55 11 97320-6274

Email: marcelofalcao@premierpack.com.br


