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Abstract. Organoleptic analyses made upon a big number of white and red wines, 

obtained year by year in two famous viticultural areas from Mehedinti district, named Vânju 
Mare and Oprisor show us that here is obtaining red wines with high quality, full body, 
strong colour and rich in anthocyans, tannins and phenolic compounds. These of the last 
given the vigor, body and the personality to the wines, which much own in their quality in the 
further evolution.Refering to the white wines, these are balanced in its components, 
extractive, with a remarkable fructuosity, but sometimes they are easy without lively and 
freshness because their low acidity. The organoleptic analyses results proved us that red 
wines like Cabernet sauvignon and Merlot satisfied all the exigencies of the specialists and 
consumers. The tasteful balance of the white wines is depending of climate conditions in that 
viticol year and this has a big influence on alcoholic/acidity rate.  

INTRODUCERE 
Arealele viticole din judeţul Mehedinţi sunt recunoscute încă din secolul al XIX-

lea pentru potenţialul lor viti-vinicol de excepţie. Această zonă beneficiază de resurse 
bogate de temperatură şi lumină, de un regim de precipitaţii convenabil şi de condiţii de 
sol deosebit de favorabile, astfel încât în struguri se acumulează, an de an, cantităţi 
însemnate de glucide şi polifenoli, care stau la baza obţinerii unor vinuri de înaltă clasă, 
premiate de multe ori la prestigioase concursuri naţionale şi internaţionale. La obţinerea 
unor vinuri de calitate contribuie şi sortimentele acestor podgorii, constituite din soiuri 
care îşi pun foarte bine în valoare potenţialul în aceste areale, după cum reiese din studii 
importante privind potenţialul oenologic al podgoriilor mehedinţene (OPREAN M. ş.a., 
1974; DINU I., 1998). 

În ultimii ani, în literatura de specialitate au apărut lucrări care abordează dintr-o 
nouă perspectivă profilul senzorial al vinurilor (SILVA Sofia ş.a., 2002; USCIDA Nathalie, 
2003; ESCOT Sandra ş.a., 2005) perspectivă pe care noi am apreciat-o ca fiind foarte 
sugestivă pentru a fi folosită în vederea unei descrieri cât mai amănunţite a profilului 
senzorial al unor vinuri obţinute în reputatele podgorii mehedinţene. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Prezenta lucrare are la bază o serie de degustări efectuate asupra mai multor vinuri 

albe şi roşii, obţinute în perioada 2001-2005, în arealele viticole Vînju Mare şi Oprişor din 
judeţul Mehedinţi. Degustările au fost efectuate de un juriu constituit din cadre didactice de la 
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Facultatea de Horticultură a Universităţii din Craiova, care sunt, în acelaşi timp, şi membri ai 
Asociaţiei Degustătorilor Autorizaţi din România (ADAR). 

Pentru exprimarea rezultatelor degustărilor, am folosit atât Fişa de degustare 
unificată OIV-UIOE, cât şi un sistem bazat pe acordarea de puncte, după o scară de la 0 la 
5, pentru o serie de caracteristici vizuale, olfactive şi gustative, notarea fiind direct 
proporţională cu intensitatea caracterului analizat. Pe baza punctajelor acordate de fiecare 
membru al juriului de degustare s-a calculat media aritmetică pentru fiecare caracter în parte, 
aceste rezultate stând la baza întocmirii figurilor ce vor fi prezentate. 

Rezultatele prezentate în această lucrare reprezintă doar o parte a unui studiu mai 
amplu efectuat asupra vinurilor obţinute în podgoriile Severinului din judeţul Mehedinţi. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Pentru o analiză cât mai aprofundată a însuşirilor senzoriale ale vinurilor supuse 

degustării, am stabilit caracterele ce vor fi examinate, care se regăsesc în figurile 
corespunzătoare vinurilor albe şi vinurilor roşii. 

În ceea ce priveşte profilul senzorial al vinurilor albe, am constatat o mare 
diversitate a caracteristicilor analizate, în funcţie de soi, arealul viticol, vârsta vinului şi 
de alţi factori cu influenţă asupra compoziţiei şi calităţii vinurilor. În figura 1 este 
prezentată o analiză comparativă a două vinuri albe de Sauvignon, obţinute în anii 2005 
şi 2004 la Vânju Mare. Analiza profilului senzorial al celor două vinuri scoate în 
evidenţă o mai bună limpiditate şi o strălucire remarcabilă a vinului obţinut în anul 2004 
comparativ cu vinul obţinut în toamna trecută, deosebiri care nu pot fi puse numai pe 
seama diferenţei de vârstă între cele două vinuri cât, mai ales, pe condiţiile climatice net 
diferite între cei doi ani de la recoltă – anul 2005 fiind unul special, excesiv de ploios, cu 
atacuri de boli – mană şi putregai cenuşiu –, cu acumulare mai scăzută de zaharuri. 
Deosebiri importante se înregistrează între cele două vinuri şi la însuşirile olfacto-
gustative. Vinul mai tânăr prezintă plusuri importante la intensitatea mirosului, aromele 
primare de soi, aromele de tip vegetal şi aciditate în schimb, vinul din anul 2004 
prezintă arome mai intense din familiile lemnoase şi florale, este mai catifelat, fiind un 
vin mai plin, corpolent, gras. Din această cauză, vinul din 2004, pare mai puţin 
echilibrat la gust, mai moale şi, deşi este mai persistent, lasă o impresie finală apreciată 
mai puţin comparativ cu vinul tânăr, mai proaspăt şi mai echilibrat. 

În figura 2 este prezentată o altă comparaţie între două vinuri albe, tot de Vânju 
Mare, ambele din recolta anului 2003, dar obţinute din soiuri diferite: Sauvignon şi Riesling 
italian. Analiza profilului senzorial al celor două vinuri evidenţiază caracteristici vizuale de 
excepţie pentru cele două vinuri, cu o notă specială pentru cel de Sauvignon, care prezintă 
un plus de strălucire. Acelaşi vin prezintă o mai bună intensitate a mirosului, un plus de 
arome de tip lemnos şi floral, în schimb a primit aprecieri mai slabe la aromele secundare şi 
la cele de tip vegetal. Ambele vinuri au primit aprecieri slabe în ceea ce priveşte 
fructuozitatea, dar acest lucru este explicabil având în vedere vârsta lor. Vinul de Riesling 
italian are o aciditate mai bună, însă este mai subţire şi mai puţin catifelat. Ambele vinuri au 
o bună persistenţă, chiar foarte bună cel din soiul Sauvignon, care lasă şi o impresie finală 
net mai plăcută. Principala direcţie de producţie, de unde se şi trage, de altfel, prestigiul 
podgoriilor mehedinţene, o reprezintă vinificaţia în roşu. Din figurile 3-6 reiese foarte bine 
faptul că în cele două areale studiate – Vânju Mare şi Oprişor – se obţin vinuri roşii foarte 
bine colorate, structurate şi cu personalitate.  
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Fig. 1 – Profilul senzorial al vinurilor de Sauvignon, obţinute la Vânju Mare 
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Fig. 2 – Profilul senzorial al unor vinuri obţinute în anul 2003 la Vânju Mare, Mehedinţi 
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Fig. 3 – Profilul senzorial al vinurilor de Cabernet Sauvignon obţinute la Vânju Mare, Mehedinţi  
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Fig. 4 – Profilul senzorial al vinurilor de Merlot obţinute la Vânju Mare, Mehedinţi 
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Fig. 5 – Profilul senzorial al vinurilor roşii obţinute în anul 2003 la Vânju Mare, Mehedinţi 
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Fig. 6 – Profilul senzorial al vinurilor obţinute în anul 2005 la Oprişor, Mehedinţi  

 
 
 
Anul 2005 a fost, ca în toată ţara, un an atipic, în sensul că din cauza condiţiilor 

climatice caracterizate printr-un regim pluviometric fără precedent, strugurii n-au mai 
acumulat proporţiile de compuşi fenolici pe care le acumulează de obicei în aceste 
podgorii, de aceea şi vinurile au avut o coloraţie mai lejeră comparativ cu cele din 2004. 
De altfel, la o comparaţie între vinurile obţinute la Vânju Mare, în cei doi ani, se 
remarcă faptul că vinul obţinut din Cabernet Sauvignon în 2004 este net superior celui 
din 2005 atât la intensitatea culorii, cât şi la calitatea acesteia (în sensul că are o culoare 
rubinie mult mai plăcută, proporţii mai mici de pigmenţi mov), o mai bună intensitate 
olfactivă şi un plus evident de arome lemnoase şi florale, un echilibru gustativ mai bun 
şi o impresie finală net superioară. Aceste diferenţe sunt determinate nu doar de vârsta 
diferită a vinurilor ci şi de condiţiile climatice diferite ale celor doi ani, care au permis 
soiului să-şi pună în mod diferit în valoare potenţialul. Acest lucru este dovedit şi 
diferenţele care se întâlnesc între vinurile de Merlot obţinute în cei doi ani, în acelaşi 
areal. 

O analiză a vinurilor obţinute în anul 2005 la Oprişor din soiurile Cabernet 
Sauvignon şi Merlot arată că acestea sunt mai suple, mai lejere, mai puţin astringente, 
de aceea sunt mai potrivite pentru a fi puse în consum mai tinere, fiind mai puţin 
predispuse pentru maturare şi învechire (fig. 6). 

 
 

 565



 566

 

CONCLUZII 
Noul sistem de exprimare a însuşirilor senzoriale ale vinurilor constă în 

acordarea de puncte pentru o serie de caracteristici, pe baza cărora se poate alcătui o 
reprezentare schematică sugestivă. Spre deosebire de modelul de fişă unificată OIV-
UIOE, caracteristicile analizate sunt mai explicite şi nu se acordă note diferenţiate, scara 
fiind aceeaşi pentru toate caracteristicile examinate. 

Prin folosirea acestui sistem, se poate reda foarte bine profilul senzorial al unor 
vinuri – în cazul de faţă, vinuri albe şi roşii obţinute în reputatele areale viticole 
mehedinţene: Vînju Mare şi Oprişor. 
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