
t  pe plan interna ional prin rezolu ia OIV OENO 6/2001 
i OENO 9/2001, adoptate la Congresul OIV din Adelaida 

(Australia). În Moldova folosirea tala ului de stejar a fost 
autorizat  ofi cial odat  cu adoptarea Reglement rii  Teh-
nice „Organizarea pie ei vitivinicole” prin Hot rârea Gu-
vernului nr. 356 din 11 iunie 2015 (publicat  în Monitorul 
Ofi cial al RM nr. 150–159 din 19.06.2015).

La moment tot mai mult  aten ie se acord  producerii 
vinurilor de calitate înalt . De i tehnologia de fabricare 
este destul de difi cil  i costisitoare, aceste vinuri repre-
zint  un segment important în sortimentul stabilit, fi ind 
considerate, din punctul de vedere al calit ii, „cartea de 
vizit ” a unit ii vinicole [4].

O alt  categorie important  din gama vinurilor o 
constituie cele de colec ie. Actualmente tot mai multe 
întreprinderi vinicole dispun de vinoteci, în care sunt 
p strate cantit i impun toare de sticle. Drept exemplu 
poate servi enoteca Combinatului de Vinuri de Calitate  
„Mile tii Mici”, care con ine circa un milion de sticle cu 
vin de diferite categorii. La  acest capitol vom remarca c  
principiul folosit în prezent la selectarea vinurilor apte 
de a fi  trecute în colec ie nu este cel mai reu it. Astfel c  
vinurile cu particularit i organoleptice bune, ob inute la 
maturare, incluse în colec ie, pot s  piard  din calit i-
le sale. În contextul celor men ionate, important este nu 
doar aspectul organoleptic, dar i compozi ia chimic  a 
vinului, ce ine îndeosebi de con inutul compu ilor con-
stituien i ai extractului.

Alegerea just  a sortimentului i a tehnologiilor în 
sezonul vitivinicol este determinat  de doi factori impor-
tan i: vinurile trebuie s  fi e solicitate pe pia a de desface-
re;  întreprinderea trebuie s  dispus  de un poten ial teh-
nico-tehnologic de fabricare a lor. Îns  practica oenologic  
demonstreaz  c  nu întotdeauna sunt respectate aceste 
condi ii. Din cauz  c  nu exist  o  strategie coerent  ce 
ine de „produs → pia a vinicol ”,  unele unit i vinicole 

produc vinuri care nu sunt solicitate de c tre cump r tori 
i r mân acumulate în stocuri. Ulterior calitatea vinurilor 

afl ate în stocuri se diminueaz .
În contextul celor men ionate, scopul acestui material 

este de a familiariza vinifi catorii cu unele aspecte ce in de 
procedeele de producere a vinurilor albe i ro ii cu respec-
tarea corect  a tehnologiilor recomandate.

MATERIALE I METODE

Drept obiect de cercetare au servit diferite tipuri de vi-
nuri albe i ro ii: de soi, cu utilizarea tala ului, de colec ie. 
Calitatea vinurilor respective a fost determinat  prin me-
toda organoleptic .

REZULTATE I DISCU II

 
La moment exist  mai multe procedee tehnologice de 

fabricare a vinurilor albe, schematic acestea fi ind prezen-
tate în fi gura 1. Procedeul clasic, pe larg r spândit în vini-
fi ca ia moldoveneasc , prevede procesarea lejer  a strugu-
rilor i separarea rapid  a mustului de bo tin , limpezirea 
acestuia cu utilizarea unor adjuvan i pentru intensifi carea 
procesului i fermentarea la temperaturi ce nu dep esc 
18°C. Practica demonstreaz  c  fermentarea mustului la 
temperaturi sc zute infl uen eaz  benefi c calitatea vinului, 
îndeosebi substan ele aromatice. Vinul tân r ob inut este 
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SUMMARY. Red and white wine production is a 
priority of the Moldovan oenologists. At the moment 
there are multiple technological processes that ensure 
the manufacture of diff erent types of wine, diff erent by 
organoleptic properties. Besides the classical methods 
of making white as well as reds wines today is of 
tenused oak shavings. Red wines with special features 
are produced by carbonic maceration of the grapes, and 
termovinifi cation is considered an eff ective method to 
processing grapes aff ected by gray rot. Lately it pays 
special attention to the manufacture of red wines of 
out standing quality while maintaining on the sediment 
of yeast, wine maturation in new barrels and use of 
glucosidase enzymes.
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INTRODUCERE

În ultimul timp se acord  o aten ie sporit  diversifi -
c rii sortimentului de vinuri moldovene ti, acesta fi ind 
completat cu noi tipuri, multe dintre ele fi ind preluate 
din practica oenologic  interna ional . Conform opiniei 
lui I. Prida [1], din actualul sortiment stabilit la unit ile 
vinicole din Republica Moldova se bucur  de succes vi-
nurile tinere albe i ro ii, vinurile roze, vinurile selecte 
cu nuan e de stejar nobil, vinurile de înalt  calitate (de 
gard ), vinurile naturale dulci, iar de perspectiv  sunt 
considerate cele organice i „virgine”. Acest sortiment 
poate fi  completat cu vinuri cu indica ie geografi c  i cu 
denumire de origine protejat , fabricarea c rora la ziua 
de azi este deja ofi cializat .

De men ionat c  în ultimii ani multe unit i vinicole 
au implementat tehnologia fabric rii vinurilor albe i ro ii 
cu folosirea tala ului/fragmentelor de stejar denumite i 
cipsuri [2, 3]. Utilizarea tala ului de stejar a fost legifera-
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men inut o perioad  scur-
t  pe sedimentul de droj-
die, îns  acest proces este 
de dorit s  se realizeze la 
temperaturi ce nu dep -
esc 12°C. La temperaturi 

mai ridicate apare riscul 
de oxidare a vinului sau 
de îmbog ire a acestuia 
cu substan e ce redau un 
iz nepl cut de drojdie des-
compus .

În tehnologia vinuri-
lor albe este bine cunos-
cut faptul c  calitatea 
acestora depinde mult de 
su a (tulpina) de levuri 
utilizat  la fermentarea 
mustului. Su a de levuri 
trebuie s  fi e aleas  în 
corespundere cu tipul de 
vin. S-a dovedit c  unele 
levuri modifi c  esen ial aroma soiului sau particularit ile 
specifi ce podgoriei de unde provin strugurii. Este vorba de 
anumite condi ii climato-pedologice destul de importante 
pentru calitatea strugurilor i a vinului. Acele su e de le-
vuri destinate vinurilor de larg consum nu pot fi  folosite 
la producerea vinurilor de soi. Cu alte cuvinte, pentru vi-
nurile de valoare trebuie s  fi e folosite levuri ce nu mo-
difi c  compozi ia aromei strugurilor din care este produs 
vinul. Astfel, procedeele tehnologiei clasice aplicate corect  
infl uen eaz  mai pu in compozi ia chimic  a mustului i 
vinului i permit ob inerea unor vinuri native. La matura-
re aceste vinuri î i îmbog esc calit ile organoleptice, pot 
fi  p strate timp îndelungat, mai ales când sunt inute în 
ambalaj de sticl .

Tehnologia clasic  este recomandat  pentru fabrica-
rea vinurilor tinere de soi i a vinurilor ce se eviden iaz  
în anumite podgorii (vin cu tipicitate de areal viticol). La 
producerea vinurilor cu personalitate remarcant , cu nu-
an e pronun ate de soi, este folosit  macerarea mustului 
pe bo tin  de scurt  durat , realizat  la o temperatur  nu 
mai mare de 20˚C, sau la valori sub 10˚C. Aici se au în 
vedere soiurile aromate Sauvignon, Chardonnay, Muscat, 
Traminer etc. De i criomacera ia este costisitoare, din 
punctul de vedere al calit ii acest procedeu este justifi cat. 
Calitatea vinurilor personalizate mai este infl uen at  de 
gradul de maturare i calitatea strugurilor, fermentarea 
mustului limpezit la temperaturi sc zute cu su e de levuri 
speciale i folosirea unor adjuvan i la tratarea vinului tâ-
n r pentru a elimina substan ele fenolice – catalizatori ai 
transform rilor oxidative. În unele cazuri vinul tân r este 
men inut pe sedimentul de drojdie cu folosirea enzimelor 
glucozidazice.

O abordare aparte ine de utilizarea tala ului de stejar 
la producerea vinurilor albe. Tehnologia respectiv  a ap -
rut pentru prima dat  în rile vitivinicole din lumea nou , 
fi ind  preluat  de oenologii din alte ri, inclusiv din cele 
europene. Îns  aplicarea tehnologiei respective în practica 
oenologic  trebuie realizat  cu mare aten ie din mai multe 
considerente.

Calitatea vinurilor albe fabricate cu tala ul de stejar 
depinde, în primul rând, de calitatea materialului utili-

Fig. 1. Procedee tehnologice de producere a diferitor tipuri 
de vinuri albe

zat. Pentru vinurile albe sunt benefi ce fragmentele de 
stejar, slab tratate termic, stejarul fi ind de provenien  
american . Ca urmare a contactului cu fragmentele de 
stejar, vinul cap t  nuan e fi ne de lemn de stejar (boi-
se), îns  particularit ile de soi sau de podgorie nu mai 
prevaleaz  în arom . Pe lâng  aceasta, trebuie s  se in  
cont i de faptul c  astfel de vinuri pot fi  consumate în 
decurs de câ iva ani. În urma degust rii multor mostre 
s-a constatat c  vinurile produse prin contact cu frag-
mentele de stejar i p strate timp îndelungat î i modi-
fi c  compozi ia chimic , iar compu ii rezulta i în urma 
transform rilor înr ut esc însu irile organoleptice. 
Culoarea devine brun , iar în arom  i gust apare un 
iz de madeira (oxidativ). Evident c  astfel de vinuri nu 
pot fi  p strate în colec ie, oricât de bune ar fi  calit ile 
organoleptice ini iale. În contextul celor men ionate, se 
poate concluziona c  procedeul de fabricare cu utiliza-
rea fragmentelor din lemn de stejar poate fi  aplicat doar 
pentru producerea vinurilor albe, ce nu pretind la mari 
valori de soi sau podgorie i sunt puse în comercializare 
f r  a fi  maturate.

Procedeul de producere, care prevede men inerea pe 
sedimentul de drojdie fi n  în butoaie noi, asigur  ob i-
nerea unor vinuri albe ce se disting prin calit i înalte. 
Datorit  transform rilor ce au loc la contactul cu lemnul 
de stejar al butoiului, vinul cap t  nuan e fi ne de cocos 
sau fri c . În afar  de aceasta, în timpul men inerii vi-
nului pe sedimentul de drojdie, acesta se îmbog e te 
suplimentar cu substan e aromatice ce apar în urma 
scind rii precursorilor afl a i în sediment. Acest proces 
are loc sub ac iunea enzimelor glucozidazice ce se afl  
în vin sau care se adaug  în scopul intensifi c rii trans-
form rilor. Evident, tehnologia respectiv  de producere 
a vinurilor albe este costisitoare din cauza folosirii bu-
toaielor noi. Vinurile sunt cu mult mai scumpe, îns  ca-
litatea înalt  a produsului ob inut justifi c  cheltuielile. 
Aceste vinuri cu personalitate remarcant  servesc drept 
carte de vizit  a produc torului. Ele î i amelioreaz  la 
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maxim propriet ile organoleptice la o maturare de cel 
pu in un an în sticle.

Vinurile ro ii, ca i cele albe, se produc de mai multe 
tipuri, în func ie de procedeul tehnologic aplicat (fi g. 2). 
Cel mai frecvent procedeu utilizat în produc ia vinicol  la 
vinifi ca ia în ro u este macerarea-fermentarea mustului 
pe bo tin . În ultimul timp se consider  c  semin ele, ce 
se depun la fundul vasului, infl uen eaz  calitatea vinului. 
Din acest motiv, ele sunt periodic înl turate din vasul de 
fermentare prin purjare. Îns  procedeul de separare par i-
al  este mai mult justifi cat în cazul când o parte din se-
min e este  zdrobit , fapt ce conduce la îmbog irea vinu-
lui cu compu i care redau acestuia un iz am rui. Ca proce-
deu obligatoriu la fabricarea vinurilor ro ii este aplicarea 
ferment rii malolactice. Metabolizarea acidului malic în 
vinurile ro ii este mai u or realizabil  i cu anse mai mari 
de succes în cazul efectu rii acesteia la etapa de fi nalizare 
a ferment rii alcoolice i men inerii vinului pe sedimen-
tul de drojdie. Re inerea procesului biologic de reducere a 
acidit ii titrabile poate înr ut i calitatea vinului, iar de-
clan area ulterioar  a acestuia este destul de anevoioas  
i necesit  cheltuieli mai mari.

Tehnologia clasic  este aplicat  la producerea vinurilor 
ro ii de soi, native, care pot fi  puse în consum de timpuriu 
sau dup  o maturare în vase de stejar de cel pu in doi ani. 
Dup  maturare i tratare, în scopul stabiliz rii, i îmbute-
lierea în sticle, vinul î i îmbun t e te calitatea. P strarea 
de lung  durat  a lor este benefi c  pentru ob inerea unui 
produs de înalt  calitate.

Vinurile ro ii ob inute prin macera ia carbonic , care 
în ultimul timp este tot mai frecvent utilizat  la unit ile 
vinicole, se disting prin gust rond, lejer, moderat taninos, 
cu arome pronun ate de fructe ro ii, cu nuan e amilice i 
lactice. Datorit  scind rii acidului malic în timpul ma-
cera iei carbonice vinurile sunt echilibrate i moi. Ele se 
realizeaz  ca vinuri tinere imediat dup  terminarea sezo-
nului vitivinicol sau în prima jum tate a anului urm tor. 
P strarea îndelungat  a acestor vinuri nu conduce la îm-
bun t irea particularit ilor gustative. Aroma de soi este 

Fig. 2 . Procedee tehnologice de producere a diferitor ti-
puri de vinuri ro ii

evident modifi cat  din cauza 
transform rilor ce au loc în 
boabe în timpul fermenta iei 
în dioxid de carbon. Cu alte 
cuvinte, aceste vinuri pre-
zint  interes cât sunt înc  
tinere i sunt protejate de 
oxidare.

Tratarea termic  a bo -
tinei asigur  ob inerea unor 
vinuri taninoase, foarte ex-
tractive, fermentarea malo-
lactic  se declan eaz  ime-
diat dup  fi nalizarea celei 
alcoolice, iar degradarea 
acidului malic decurge foar-
te lent. În arom  se disting 
nuan e de fructe ro ii, ami-
lice i lactice, îns  particu-
larit ile de soi se modifi c  

totalmente. Acest procedeu este recomandat în cazul pre-
lucr rii soiurilor de struguri cu un poten ial biologic sc -
zut de compu i fenolici. Se ob in rezultate bune i în ca-
zul prelucr rii strugurilor afecta i de putregaiul cenu iu. 
La temperaturi înalte sunt inactivate enzimele oxidative 
–  tirozinaza i lacaza, responsabile de oxidarea intensiv  
a vinurilor ro ii.

Utilizarea tala ului i fragmentelor de stejar la pro-
ducerea vinurilor ro ii prezint  o alternativ  a matur -
rii acestora în butoaie noi. La fabricarea vinurilor ro ii 
se folosesc fragmente de stejar tratate termic la o tem-
peratur  medie sau înalt . Rezultate mai bune prezint  
stejarul de origine european . Tala ul de stejar se aplic  
în mustuial  în timpul macer rii-ferment rii sau în vi-
nul tân r, imediat dup  separarea de bo tin . El red  
vinului nuan e pronun ate de condimente i fri c . Spre 
deosebire de vinurile albe, cele ro ii î i p streaz  parti-
cularit ile organoleptice timp mai îndelungat datorit  
atenu rii ac iunii oxigenului de c tre substan ele feno-
lice ale strugurilor.

Un dezavantaj major al utiliz rii fragmentelor de ste-
jar la producerea vinurilor  ro ii este instabilitatea taninu-
rilor extrase din stejar, ceea ce conduce la depunerea lor 
în sediment sau pe pere ii sticlei. Evident c  aceste vinuri 
p strate în colec ie nu au premise de a- i dezvolta calit i-
le organoleptice. Ca i la vinurile albe, particularit ile de 
soi sunt practic modifi cate din cauza preval rii  în arom  
i gust a nuan elor provenite din extrac ia substan elor 

din fragmentele de stejar.
Procedeul tehnologic ce presupune macerarea îndelun-

gat  a vinului tân r pe bo tina fermentat  cu efectuarea 
concomitent  a fermenta iei malolactice asigur  extrage-
rea compu ilor fenolici, precum i a altor compu i în pro-
por ii mari i ob inerea vinurilor ro ii extrem de  extrac-
tive. La fabricarea acestor vinuri sunt folosi i struguri re-
colta i la maturarea deplin  sau u or supramatura i, fapt 
ce permite acumularea în ele a unui grad înalt de alcool. 
Obligatoriu pentru aceste vinuri este maturarea în butoaie 
noi a vinului demalizat pân  la un an, apoi în butoaie folo-
site. Durata de maturare este de cel pu in doi ani, iar pen-
tru cele mai taninoase termenul de maturare constituie 
3-4 ani. Dup  maturare i tratare în scopul red rii stabili-
t ii fa  de tulbur ri, vinurile sunt îmbuteliate i p strate 
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în sticle timp de 3-5 ani. Conform tehnologiei respective, 
se produc vinuri de o calitate marcant , deseori numite 
vinuri de gard , ele reprezentând i faima întreprinderii. 
Astfel de vinuri au o perioad  lung  de via , iar p strarea 
lor în colec ie contribuie la îmbun t irea substan ial  a 
calit ii lor. Ca i la vinurile albe, tehnologia respectiv  
este costisitoare, pre ul de comercializare a vinurilor este 
mare, îns  calitatea excep ional  a lor justifi c  cheltuie-
lile. În afar  de aceasta, fabricarea unor astfel de vinuri 
constituie un prestigiu pentru întreprindere i un argu-
ment esen ial c  unitatea vinicol  dispune de un poten-
ial tehnico-tehnologic modern i de speciali ti de înalt  

califi care.

CONCLUZII

1. Actualmente în practica oenologic  sunt aplicate di-
ferite tehnologii de fabricare a vinurilor albe i ro ii, care 
dup  însu irile calitative se deosebesc între ele.

2. La alegerea tipului de vin i a procedeului respectiv 
de producere trebuie s  se in  cont de solicit rile pie ei 
de desfacere pentru a asigura comercializarea vinului ob-
inut.

3. Vinurile albe, precum i cele ro ii, produse cu utili-
zarea tala ului de stejar, la p strarea lor un timp îndelun-
gat î i modifi c  compozi ia chimic , iar compu ii rezulta i 
înr ut esc substan ial însu irile organoleptice.

4. Procedeul de fabricare a vinurilor cu utilizarea 
fragmentelor din lemn de stejar este recomandat în cazul 
producerii vinurilor ce nu pretind la valori de soi sau de 
podgorie i sunt puse în comercializare f r  a fi  maturate.

5. O direc ie prioritar  în oenologia moldav  se con-
sider  fabricarea vinurilor ce se disting prin propriet i 
organoleptice remarcante, cu particularit i eviden iate 
de soi sau cu caracteristici specifi ce de podgorie (terroir), 
maturate în butoaie noi i care constituie un prestigiu de 
imagine pentru unit ile vinicole.
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REZUMAT. În raport sunt expuse procedeele de 
fabricare a unor produse nonalcoolice din struguri 
nematuraţi (preponderent de specia Vitis labrusca) 
recoltaţi la diferite etape de coacere  – sucuri acide (acre) 
şi acidulanţi naturali. Pentru fi ecare grup de produse sunt 
stabiliţi indicii tehnici esenţiali: conţinutul de substanţe 
uscate solubile, aciditatea titrabilă şi coraportul glucide/
aciditate. În baza acidulanţilor produşi conform unei 
tehnologii specifi ce şi a matricelor din fructe şi legume 
sunt propuse reţete de fabricare a unei game de produse, 
care  prevede substituirea totală a acidulanţilor tradiţionali 
(acizii acetic şi citric) cu cei obţinuţi din struguri.

Investigaţiile respective au fost precedate de studiul 
metabolismului principalilor nutrienţi pe perioada de 
maturare  a strugurilor. 

CUVINTECHEIE: produse nonalcoolice, sucuri cu aciditate 

moderată, acidulan i naturali.

INTRODUCERE

Exist  proiecte de cercetare pentru ob inerea acidulan-
ilor naturali.

Institutul Na ional de Cercet ri în Agronomie în par-
teneriat cu compania Foulon Sopagly (Fran a) au studiat 
modalit ile de diversifi care a valorifi c rii strugurilor în 
scopul ob inerii unui produs ce posed  o aciditate înalt , 
un con inut mic de glucide i arom  pronun at  de stru-
guri verzi [1].

Institutul de Cercetare pentru P strarea i Procesarea 
Produc iei Agricole din Krasnodar (Rusia) a propus folosi-
rea în calitate de substituent al acidului acetic a fructelor 
sau a sucului  de corcodu e la fabricarea conservelor din 
legume  [2].

Cercet rile în vederea valorifi c rii strugurilor de specia 
Vitis labrusca au fost efectuate de un grup de autori din 
cadrul I PHTA [3, 4]. Studiul recent prevede aplicarea unor 
procese i procedee tehnologice la ob inerea unui randa-
ment sporit al sucului din struguri nematura i, precum i 
la producerea unui aliment de calitate (f r  depuneri cris-
taline de tartra i).

 Se propune fabricarea unor produse nonalcoolice 
din struguri de specia Vitis labrusca – Noah, Isabella, 
Lidia, în cazul unei recolte considerabile, nesolicitate 
la vinifi care. Cercet rile efectuate s-au soldat cu pro-
puneri de fabricare a sucurilor i acidulan ilor, ace tia 
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