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зали, что исследованные ПАВ подвержены различным преобразованиям в 
процессе выдержки. 

Исходя из полученных результатов и на основе расширения 
исследований о влиянии свободых аминокислот и полисахаридов, именно 
пектина на пенистые и игристые свойства игристых вин, эти соединения 
были введены дополнительно в тиражную смесь. 

Массовая концентрация в опытных кюве варьировали, путем 
добавления определенных количеств метионина, триптофана и пектина в 
тиражной смеси. 

Опыты были проведены на основе производственных купажей №373 и 
№71 Комбината игристых и марочных вин Крикова, а в качестве контроля 
были использованы производственные купажи без добавления аминокислот и 
пектина. 

ВЫВОДЫ: 
Проведенные научные исследования и математическая обработка 

полученных данных, позволили сделать выводы об значительном влиянии на 
пенистые и игристые свойства белых игристых вин при определенных 
содержаниях отдельных аминокислот и пектина. Недостаток же содержания 
вышеперечисленных веществ влияют отрицательно на качество готового 
продукта, а именно на пенистые и игристые свойства. 
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Abstract. The production of pink wines is in a growing also in the R.of Moldova, 
but the variable climate and less expensive technological schemes are applied because of 
variable climate and quality of raw materials. The thermal winemaking with decreased 
alcohol loss represents an alternative of classical method of red grapes processing. The 
disadvantages of the scheme are: the accumulation of polymer colloids, the antocyanes 
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degradation and over oxidation. The ways have been summarized for increasing production 
of natural dry pink wines of the European standard taking into account the general 
tendencies of the world market and OIV demands. 

On the basis of long-term experiments described in the works given in the list of 
references the main factors are provided that determine the quality of pink wines, 
particularly, the ratio of wine leicoantocyanes and antocyanes. It also enables to perform 
the main operation at the initial stages of wine making, crushed grapes maceration, in the 
regime, chosen according to the nomogram, that dependes on the contents of phenol 
complexes in the raw materials and the extraction temperature. 

Cuvinte cheie: struguri roşii, extracţia mustuielii, macerare, vin roz, regimul 
agitării, factorul descărcării, antociani, culoare, produs ecologic. 
 

INTRODUCERE 
Practica vitivinicolă mondială dovedeşte că producerea vinurilor roze are 

perspectivă [1]. Acestea constituie 10 % din producţia globală, cca 20 mln hl, 
primul loc fiind atribuit Franţei. Aici se produce o pătrime, cca 5 mln hl, din care 
44 % purtând semnul de vin cu denumire controlată de provenienţă şi încă 38 % - 
cu denumirea localităţii. Se atestă înviorarea producerii lor şi în Moldova [2]. 
Extinderea fabricării vinurilor roze din soiuri de struguri roz-roşii cu conţinut 
moderat de pigmenţi se argumentează: prioritar faţă de cele albe datorită 
conţinutului de substanţe biologic active, aromatice şi extractive şi comparativ cu 
vinurile roşii – se pot fabrica în orice microzonă din strugurii cu grad de maturare 
redus, după o tehnologie mai ieftină [2]. Potenţialul tehnologic de evaluare a 
culorii, aromei şi extractului în cazul producerii acestor vinuri este bazat pe 
aplicarea operaţiei de macerare a mustuielii [3] şi a preparatelor enzimatice [4]. 

Concomitent, tehnologia şi calitatea vinurilor roze mai depinde de un şir de 
probleme: prelucrarea primară a strugurilor se realizează cu utilaj vechi care 
provoacă pierderi mari, inclusiv energetice, cu roadere excesivă a fazei solide şi cu 
presare mecanică dură, după care mustul devine supraoxidat [5], iar vinul - de 
culoare deviată (nestandardă). Plus la aceasta, schema tehnologică bazată pe 
îmbutelierea vinului termolizat modifică şi mai mult culoarea şi gustul tipic al 
produsului finit. Treptat are loc modernizarea - întreprinderile trec la îmbuteliere 
sterilă. Această modernizare este tocmai necesară la elaborarea tehnologiei de 
producere a vinurilor ecologice care se extinde la noi în republică [10]. 

Focusându-ne viziunea spre cunoscutele mărci de vinuri naturale roze ale 
ţărilor apusene, observăm că acestea sunt preparate prin metoda maceraţiei 
mustului pe boştina soiurilor roşii de struguri [1; 3]. Teoretic, vinul roz se poate 
obţine la cupajarea unui vin alb cu cel roşu, numai cu condiţia (Hotărâre OIV din 
1984) să fie amestecate în proporţia necesară sepajul strugurilor sau musturile 
cupajate până la fermentarea alcoolică [6]. 

Reieşind din acestea, am reuşit să investigăm metode şi operaţii speciale din 
tehnologia prelucrării strugurilor soiurilor roşii, inclusiv cele de selecţie nouă, cu 
rezerva substanţelor fenolice moderată, sub 2200 mg/dm3, s-au propus scheme 
tehnologice modernizate cu elemente de optimizare a procesului de macerare a 
mustuielii la producerea vinurilor roze [7]: aparat pentru extracţia mustuielii şi 
separare a mustului (Brevet US, C 12 G, 1989, bul.22); schema modernizată de 
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fabricare a vinului roz prin presare directă a strugurilor; s-a obţinut brevet la 
metoda raţională pentru obţinerea vinului de culoare programată [9]. Totuşi rămâne 
actuală [8] problema perfecţionării tehnologiei producerii vinurilor roze ecologice. 

 
MATERIALE ŞI METODE 

Experienţele s-au executat în condiţii de microvinificaţie şi de producere cu 
strugurii soiului Cabernet-Souvignon din zona centrală (INVV, a.1992-1996; 
CNVV, a.1998-2002) la zaharitatea de 185-195 g/dm3. A fost evoluat factorul 
tehnologic în partide echivalente de materie primă zdrobită, sulfitată (50 mg/l), 
urmată de extragerea boştinei prin macerare. Operaţia de bază în investigaţia dată – 
macerarea s-a realizat la temperatură obişnuită, timp de 18-24 h, cu 4 agitări a câte 
15 min fiecare, modelând variantele: a) omogenizare cu palete metalice în cuve-
reactoare; b) recircularea mustului cu pompe pentru extracţia fazei solide în cuve 
fără palete; c) rotovinificare dinamică în regim atenuat. În primele variante 
instalaţia, neavând perforaţia de selectare a răvacului, descărcarea s-a efectuat la 
mustuială, iar la ultima variantă – a boştinei scurse. După presare mustul a fost 
fermentat, determinând în continuare indicii fizico-chimici al vinurilor conform 
STAS-lor în vigoare; antociani prin colorimetrare (G.Valuiko); intensitatea culorii 
după densitatea optică (P.Sudraud); suspenzia în must la centrifugare (10 min la 1,5 
mii rot/min); calitatea produsului prin degustare (după 10 puncte). 
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Mustul şi vinul căpătat prin macerare cu diverse metode de omogenizare pe 

parcursul extracţiei au fost analizate, rezultatele fiind expuse în tabelul 1. În 
varianta agitării cu palete mustul avea concentraţia avansată de suspenzie, culoarea 
intensivă, greu se limpezea. Mostra a doua conţinea suspenzie redusă, dar nuanţa 
culorii brunificată a diminuat nota degustativă. Mustul variantei cu rotovinificare 
se caracteriza prin cel mai mic conţinut de suspenzie, culoare vie naturală de rodie 
tipică vinului roz. Produsul primelor două variante poate fi recomandat pentru 
fabricarea vinurilor roşii de consum curent. Metoda rotovinificării este potrivită 
pentru vinul roz şi după conţinutul de antociani, iar nota degustativă a vinului 
obţinut se caracteriza prin aromă fină şi gust armonios. 

Tabelul 1 
Indicii fizico-chimici şi calitativi ai musturilor  

după macerare cu diferite agitări 

nr 
Metoda 

omogenizării 
fazelor 

Suspenzie, 
g / dm3 

Antociani, 
mg / dm3 Culoarea Nota orga-

noleptică 
Recomandat 
pentru vin 

1 Palete mecanice    61    127 Intensivă roşie, 
tulbure 

   7,8 Roşu consum 
curent 

2 Recircularea 
mustului 

   49    101 Slab –roşie, 
brună şi mult 
opalescent 

   7,9 Roz consum 
curent 

3 Rotovinificarea 
fazelor 

   28    110 Originală roză 
cu nuanţe de 
rodie 

   8,2 Roz de calitate 
superioară 



 167 

Metoda de rotovinificare propusă pentru macerare asigură tehnologic 
condiţii perfecte ale schimbului de substanţe dintre fazele „solid-lichid”, 
îmbogăţind mustul cu componente extractive aromatice şi colorante, evitând 
roaderea fazei solide. 

Un aspect interesant al problemei date îl constituie practicarea metodei 
descărcării masei din vasele de macerare [6]. În lipsa utilajului performant, de 
obicei vasele sunt descărcate prin transvazarea masei întregi a mustuielii, ceea ce 
duce iarăşi la pierderi, roadere excesivă, oxidare, etc. În acest context, au fost 
modelate două variante: descărcarea mustuielii fără selectarea răvacului şi cu 
separarea lui. Reieşind din datele obţinute în cazul doi, cu descărcarea boştinei 
scurse, a permis o reducere: a suspenziei în must de 3 ori, a gradului oxidării, a 
majorat productivitatea utilajului cu 20 % şi nota degustării de la 7,8 la 8,2. În vin 
dispare astringenţa excesivă, care nu este tipică vinului roz, în continuare acesta se 
limpezeşte perfect şi mai rapid. 

Regimul presării boştinei la presele mecanice la fel crează probleme de 
roadere a fazei solide, formând din rebej deşeul masiv. Acest aspect la fel se afle în 
vizorul specialiştilor [7; 8]. 

În această direcţie se iau măsuri de substituire a preselor mecanice cu cele 
rotopneumatice cu utilizarea fracţiilor de must ce corespunde cerinţelor de 
preparare a vinului roz ecologic. 

CONCLUZII 
În condiţiile noastre, cu calamităţi ale climei şi varietatea calităţii materiei 

prime şi a soiurilor, lipsa utilajului de ultimă generaţie şi alţi factori impun 
diversificarea schemelor tehnologice [9]. Dar aplicarea lor în practică e dificilă în 
lipsa investiţiilor pentru modernizarea tehnică şi a implimentării principiului „roto” 
la cuve şi prese în care se separă fracţii de must pentru vinuri roze ecologice. 
Producerea unor asemenea vinuri este costisitoare şi din punct de vedere că 
necesită monitoringul complex [10]. 

În scopul susţinerii reconstrucţiilor se propune crearea unui fond de 
dezvoltare al întreprinderilor prin alocarea 1,5 % din venitul realizării producţiei 
sau a unei părţi din contul accizelor. Progresul tehnic ar diminua pierderile, 
consumul de energie şi sinecostul producţiei vis-a-vis de competitivitatea ei pe 
piaţă. 
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Abstract. This article contain the last data in technology of pink wines preparation 
and their colour quality indicators. In addition, it is presented a complex of factors required 
for tipic colour formation on the primary stage of winemaking and extraction of antocyanes 
components obtained from red grapes. On the basis of new gentle technology were 
proposed technological lines for grape processing with low and high spare of phenolic 
components. Are formulated the technological requirements for clean-pink colour making 
and. On the basis of long-term experiments described in the works given in the list of 
references the main factors are provided that determine the quality of pink wines, 
particularly, the ratio of wine leicoantocyanes and antocyanes. 

Cuvinte cheie: must, extracţie, antociani, indici cromatici, lungimea de undă 
dominantă, intensitatea culorii, tonalitate, puritate, luminiscenţa. 

 
ÎNTRODUCERE 

Intensitatea şi tonalitatea culorii vinurilor roze şi roşii se formează în 
perioada prelucrării primare a strugurilor când se extrage din pieliţă şi seminţe 
compuşii antociani-flavonoidali, în prealabil, aceştea fiind protejaţi contra oxidării 
de prezenţa taninului şi de doza dioxidului de sulf [1]. Însă se cunoaşte că în 
compoziţia vinurillor roze nu poate întra mult tanin, de aceia se recurge la alte 
procedee tehnologice [2]. În acest context, deosebirea dintre maceraţie şi 
fermentaţie pe boştină a devenit mai pronunţată, de alt fel, primul procedeu a 
devenit unul de bază în tehnologia vinurilor roze [3]. 

După părerea lui V. Singleton, 1969, confirmat de R.Timberleic,1981, în vin, 
la anumit nivel pH, are loc asocierea ionilor antocianici şi copigmentarea lor cu alte 


