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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 
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flavonoide, obţinându-se polimeri condensaţi [4]. Astfel, culoarea vinului se va 
măsura în dependenţă de structura acestor molecule şi de gradul saturării lor cu 
cromofori – ioni metalici, bisulfit sau chiar fracţii organice. Dacă cationul metalic 
înlocuieşte hidrogenul din inelul aromatic al polifenolilor, culoarea se schimbă din 
roşu în violet sau altă nuanţă [5]. 

Ţinând cont şi de relatările anterioare [6], în struguri persistă până la 16 
pigmenţi şi fiecare antocian poate lua trei forme : A-H+ (flaviliu roşu) şi A-OH- 
(chinoid bazic albastru), la fel şi La-OH- (leicoantocianid incolor) – fiecare 
predispuşi spre oxidare, condensare sau formare a unor săruri. Putem concluziona 
că, în dependenţă de mediul pH, formarea şi menţinerea culorii roze vie şi pură cu 
anumită intensitate-tonalitate este destul de dificil. Calitatea vinurilor roze, 
analogic cu alte categorii, este dependentă de complexul următorilor factori: -soi, -
climă, -agrocultură, -sol, - tehnologie şi factorul uman [7]. Prezenta lucrare verifică 
indicii culorii în dependenţă de factorul tehnologic. 

 
MATERIALE ŞI METODE 

În condiţii echivalente al partidei de materie primă (Cabernet) s-au modelat 
variante de extragere a culorii: 1).presare directă; 2).maceraţie 12-18 h; 
3).fermentaţie 36-48 h cu sulfitare (50 mg/l) şi după presare din mustul răvac plus 
primul teasc au fost pregătite vinuri seci. S-au determinat în continuare indicii 
fizico-chimici conform STAS-lor în vigoare, iar concentraţia de antociani şi 
compuşi fenolici la colorimetrare (G.Valuiko,1976), intensitatea culorii (I) – la 
sumarea densităţilor optice(D) (P.Sudraud,1968 şi Y.Glories,1984). 

Determinarea caracteristicilor cromatice concordate la CIElab [9] sau 
calitatea culorii mostrelor de vin roz bine filtrat a fost analizată la spectrofotometru 
la lungimile de undă 625, 550, 495 şi 445 nm (cuva, grosime b=0,5cm), raportând 
densitatăţile optice citite (Dc) la 1 cm din formula D = 1 / b · Dc. Componentele 
tricromatice X, Y şi Z se calculează corespunzător acestor lungimi de undă: din 
tabelă găsim valorile transmisiei Vt respectivei D, se înmulţesc cu coeficienţii 
stabili la X (0,42; 0,35; 0,21), la Y (0,20; 0,63; 0,17), la Z (0,24; 0,94) pentru sursa 
luminoasă standardă C, aplicându-le în sistemul de ecuaţii după cum urmează: 

X = 0,42 · Vt625 + 0,35 · Vt550 + 0,21 · Vt445  (1); 
Y = 0,20 · Vt625 + 0,63 · Vt550 + 0,17 · Vt495  (2); 
Z = 0,24 · Vt495 + 0,94 · Vt445              (3); 
Diagrama spectrală se construieşte în triunchi cu extreme A, K şi B care 

reprezintă culorile verde, roşie şi albastru (corespunzător), iar punctul C este 
incolor (Fig.2). Pe diagramă identificăm punctul E – după coordonatele 
tricromatice ale vinului (x*, y*). Aceste coordonate se calculează reeşind din 
formulele [7;8]: x* = X / X+Y+Z; y* = Y / X+Y+Z (4). 

Punctul E permite verificarea altor caracteristice cromatice: luminozitatea – 
(L) va fi la intersecţia orizontalei dusă spre coordonata y (·100, %); lungimea de 
undă dominantă (λd) se verifică cu dreapta dusă prin punctele C şi E la intersecţie 
cu diagrama; puritatea culorii (Pc) se calculează prin raportul segmentelor E-Qλd şi 
C-Qλd înmulţit la 100, %; intensitatea – 
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I = D420 + D520 + D620 şi tonalitatea T =D420 / D520. Au fost analizate vinuri roze seci 
pentru a calcula coordonatele tricromatice şi a stabili indicii cromatici tipici pentru 
vinurile autohtone. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Vinurile roze seci filtrate, obţinute în zona centrală din strugurii Cabernet 

Sovignon (z=18,4%), prelucraţi după 3 scheme tehnologice denotă rezultatele 
analizelor expuse în tabelul 1, având ca martor proba de vin italian Rossato 
Toscana. 

Tabelul 1 
Indicii fizico-chimici a vinurilor roze conform schemei: 

1- presare directă; 2-maceraţie; 3- fermentaţie; M- martor 
Indicii fizico-chimici 1 2 3 Martor 

Alcool, % vol.    11,1    11,0    10,9     11,4 
Aciditate titrabilă, g/dm3    8,4    8,6    8,7      6,6 
Substanţe fenolice, (F) g/dm3    0,45    0,7    1,2     0,46 
Leicoantocianidine, (L) mg/dm3    95    124    360     100 
Antociani, (A) mg/dm3    15    56    190     57 
Raportul L / A     6,3    2,2    1,8     1,75 
Raportul A / F x 100 %    3,3     8,0    15,5     12,4 
Intensitatea culorii (I), 1 cm    0,66       1,08    1,66     0,5 
Tonalitatea (T)    0,32     0,6    0,52     1,0 
Ind. polimer.(I.p.)=[D520 –D420 / D420]x100 %     50     76    86     44 
Nota degustativă (10)     8,0     8,4    8,2     8,5 

 
Datele I ; T ; I.p. din tabelul 1 au fost verificate din spectrograma (Fig.1). 

Rezultatele permit să constatăm că primele două variante de vin au o compoziţie 
mai aproape de martor şi de datele investigaţiillor din alte ţări (J.Ribereau-
Gayon,1976; V.Begliţa, 1987; M.Castino,1988). Prima variantă denotă un conţinut 
redus de antociani, prin urmare, raportul L/A şi I.p. sunt excedenţi şi nota 
degustării – modestă. Raportul A/F este mai mic comparativ cu martorul care 
reprezinta vin tratat. Vinului variantei trei demonstrează conţinutul de leicoanto-
cianide, substanţe fenolice şi antociani în exces ce nu corespunde unui vin roz tipic 
şi schema ce prevede fermentaţia nu poate fi acceptată. 

Indicii obiectivi ai culorii variantei doi a vinului roz se măsoară prin metoda 
spectrometrică: valorile densităţilor optice (D), corespuzătoare lungimilor de undă, 
apoi se convertesc în transmisie (Vt) cu ajutorul tabelului anexei CIE. În sistemul 
de ecuaţii (1,2,3) se calculează componentele tricromatice X, Y şi Z după care se 
determină (4) coordonatele x* şi y* care ajută să găsim pe diagrama culorilor 
spectrale (Fig.2) punctul E, iar mai departe spre curba culorii roşu-albastru (în 
dreapta) marcăm punctul Q – lungimea de undă dominantă λd. În tabelul 2 sunt 
oglindite principalele caracteristici cromatice ale vinului roz sec obţinut prin 
maceraţie obişnuită timp de 18 h. 

Conform datelor din tabelul 2 lungimea de undă dominantă pentru vinuri 
roze este între 609 şi 617, luminozitatea relativă se reduce la macerare, puritatea 
culorii creşte de la 16 la 32 %, raportul cationilor flavilium descreşte din cauza 
sopigmentării şi asocierii cu alţi monomeri. Prelucrarea programată a indicilor 
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cromatici ale acestor probe de vin demonstrează conţinutul predominant a 
componentei culorii roşii (58-62 %), culoarea galbenă în jurul la 32 % şi mult mai 
puţin cea albastră (6-8 %). 

 

 
 

Fig.1. Spectrograma vinurilor roze pregătite din soiul Cabernet-Sovig. În 
regim:1-presare directă a strugurilor; 2 –macerarea mustuielii sulfitate,18 h; 

3 –fermentaţia mustuielii, 36-48 h.; m –martor (vin italian). 
                                                
 

 

 
 

Fig.2. Diagrama culorilor spectrale în lungimile de undă 400-700 nm şi 
coodonatele tricromatice x* şi y*: A-culoare verde; K-culoare roşie; B-culoare 

albastră; C – incolor; É-coordonata vinului; Q λd – lungimea undei dom.;  
L-luminozitatea, % 
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Tabelul 2 
Caracteristicile cromatice ale vinului roz fabricat după schema:  

Pd-pesare; M- macerare 
Varianta I T λd L , % Pc, % Flavilium,% D420 % D520 % D620 % 
  Pd  0,66   0,32  609   54,2  16,0   75,2  33,3  58,9  7,8 
  M  1,08   0,60  617   35,8  32,0   63,3  32,8  61,2  6,0 
 

CONCLUZII 
-  Procesul difuziei la macerare trebuie reglat astfel ca să se extragă rezerva 

necesară de flavonoide, dar nu mai mult de 600 mg/dm3 – compuşi fenolici (F), nu 
mai mult de 100 mg/dm3 – substanţe colorante (A), nu mai mult de 120 mg/dm3 – 
leicoantociane (L), care vor persista în raportul: L/A = 1,7...2,2, la fel – (A/F) x100 
= 4...8 %; acestea vor asigura culoarea standardă naturală roză cu indicii cromatici : 
I = 0,6-1,0; T = 0,3-0,6; L =35-55 %; λ d = 609-617 nm ; Pc = 16-32 %. 

-  În prezenţa polifenoloxidazei, brunificarea negativă parţial e prevenită de 
acidul ascorbic, dar după dehidratare mediul începe să se îmbogăţească cu chinoni 
şi radicali de semichinoni condensaţi cu compuşi azotaţi, de aceia se limitează 
transferul azotului în must şi vin, păstrarea se face în atmosfera de CO2, limpezirea 
mustului de realizat cu bentonită < 1g/l; 

-  Accesul oxigenului în mustul proaspăt se va limita < 20 mg/l, 
redoxpotenţialul Eh <300mV, conţinutul metalelor grele < 10 mg/dm3 şi pH < 3,2, 
iar ciclul recoltare-prelucrare a strugurilor să nu întreacă – 4 h; 

- Operaţiile de stabilizare a vinului se organizează la etapa timpurie, 
urmărind avantaje precum eliberarea vinului de: enzime oxidative, metale-
catalizatori, microflora streină, iar filtrarea prin diatomită asigură absorbţia 
coloizilor activi şi a piroxizilor şi ca rezultat produsul obţine echilibrul fizico-
chimic. 
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Abstract. One of the specific criterions of the aromatic wins estimation is 
determined by the terpenic alcohols content. There were disclosed the specific yeasts rfom 
the Microorganisms National Collection of Winemaking Industry, wich is kept in the 
laboratory ”Sparkling Wins and Microbiology” of the National Institute of the Viticulture 
and Winemaking (INVW) and which ensures to obtain aromatic wines. 

The perspective of using of these yeasts for the production of wines with high 
aromatic properties, wich is due to the expressed aromas of a grape varieti, has been shown 
experimentally. 

Cuvinte cheie: suşa de levuri, alcooli terpenici, vinuri cu proprietăţi aromatice. 
 

INTRODUCERE 
Actualmente, una din sarcinile principale ale oenologiei Republicii Moldova 

este producerea vinurilor calitative, care sunt caracterizate prin proprietăţile 
organoleptice înalte, prin indicii fizico-chimici şi biochimici corespunzătoare 
vinurilor de calitate superioară şi extinderea exportului lor pe piaţa mondială. 

La formarea vinurilor calitative o deosebită importanţă i se atribuie 
procesului de fermentare a mustului. Pentru realizarea acestei etape tehnologice 
întreprinderile vinicole din Republică în perioada campaniei de vinificaţie 
întîmpină anumite greutăţi. Utilizarea levurilor active uscate obţinute prin import 
deseori duce la dificultăţi de obţinerea vinurilor cu anumite proprietăţi. 

Aroma strugurilor şi vinurilor obţinute din soiuri aromatice se datoreăte 
prezinţei unor compuşi terpenici ca: geraniol, neralol, α-terpinol, linalol, limonen, 
citronelol, dintre care în cantităţi considerabile se găsesc numai primele trei, 
celelalte aflîndu-se sub forma de urme. 

Conţinutul în derevaţi terpenici variază în struguri proaspeţi astfel: 0,5-3,5 
mg/1 la soiurile aromate,0,3-0,5 mg/1 la soiurile discret aromate (Sauvignon, 


