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Abstract. The purpose of this study is to evaluate the influence of the 

various technologies used in winemaking on the quality, diversity and 
complexity of the wines obtained from the Tămâioasă Româneascăi grapes from 
Pietroasa wine region ,by  using sensory analysis. Wines from Tămâioasă 
Românească variety, obtained in 9 diferent winemaking trials, in samples of 25 
litres for each technological variant were analysed. The samples were collected 
from homogeneous lots of must from Tămâioasă Românească grapes from 
Pietraoasa region (purity 100%). Basic chemical analysis were done on the 
fresh must, the fermented must and on the young wine. Wines were sensorially 
analysed 6 months after winemaking by a panel of five autorised winetasters. 
The results have proven that some winemaking techniques significantly influence 
the intensity and complexity of wine flavour.  

 

MATERIALE ŞI METODE 
 

Producerea vinurilor aromate cu DOC şi conţinut de zahăr, demiseci şi 
dulci, se realizează în Romania în mod tradiţional, în areale strict delimitate, în 
care condiţiile pedoclimatice favorabile sunt valorificate prin intermediul unor 
soiuri cu capacitate ridicată de acumulare şi concentrare a aromei şi zaharurilor în 
boabe. In acest context, este cunoscută foarte bine capacitatea de acumulare a 
zaharurilor de către soiul Tămâioasă Românească, în arealul Pietroasa, Dealu 
Mare. Astfel, din acest soi se pot obţine vinuri cu DOC şi următoarele categorii de 
calitate: cules la înnobilarea boabelor (DOC–CIB), cules târziu (DOC – CT), cules 
la maturitatea deplină (DOC–CMD). Conform deciziei ONDOV de acordare a 
dreptului de producere a vinurilor DOC în regiunea Pietroasa, caracteristicile ce 
trebuie îndeplinite de vinurile de Tămâioasă Românească cu DOC sunt 
următoarele (tab. 1). 

Pentru realizarea acestui studiu, ca materie primă s-au folosit struguri din 
soiul Tămâioasă Românească, culeşi manual în coşuri din nuiele, din zona 
Pietroasele – Dealu Mare.   
 
 



 740

 
Tabelul 1 

Tipurile de vin Tămâioasă Românească cu denumire  
de origine “PIETROASA” 

TIPUL DE VIN 

Conţinut 
în zahăr al 
strugurilor 
la cules, 
g/l, min. 

Alcool 
dobîndit 

%vol. 
Min. 

Zaharuri 
g/l 

Extract 
neredu
cător 

g/l 

Tămâioasă Românească  
DOC-CIB dulce 240 11,0 min. 50 24 

Tămâioasă Românească  
DOC-CT 

dulce 
demidulce 230 11,0 min. 40 23 

Tămâioasă Românească 
DOC-CMD demidulce 210 11,0 min. 25 22 

 
S-au utilizat trei tehnologii de vinificaţie, cu câte trei repetiţii (tab. 2): 
- tehnologia traditională utilizată în cramele din zona Pietroasa : obţinere 

mustuială, sulfitare pe mustuială, macerare 48 de ore, fermentare naturală (codificată 
TRx0) 

- tehnologie propusă pentru a fi utilizată atât industrial, cât şi în crame ale 
micilor producători: obţinere mustuială, sulfitare pe mustuială, macerare 8 ore şi 
tratament enzimatic cu o enzimă complexă (pectinaze şi beta glucozidaze), deburbare 
12 de ore, fermentare cu drojdii selecţionate (codificată TRx1) 

- tehnologia propusă pentru a fi utilizată atît industrial cât şi în crame ale micilor 
producători: obţinere must, sulfitare pe mustuială, macerare 8 ore şi tratament 
enzimatic cu o enzimă complexă (pectinaze şi celulaze), deburbare 12 de ore, 
fermentare cu drojdii selecţionate (codificată TRx2) 

Fiecare lot de struguri au fost desciorchinaţi şi zdrobiţi cu un desciorchinător – 
zdrobitor electric, iar mustuiala a fost ţinută la macerat în recipienţi tip cadă, din 
material plastic de uz alimentar. Mustul s-a obţinut prin scurgere – presare într-o 
presă hidraulică cu capacitatea de 20 de litri. Presiunea de lucru a fost limitată la 2 
atm. Musturile rezultate (răvac şi must de presă) au fost asamblate, omogenizate şi 
trimise in secţia de prelucrare unde au fost distribuite în recipienţi din sticlă, cu 
capacitatea de 30 de litri. Mustuiala a fost sulfitată cu o doză de 5 g/hl SO2. Pentru 
sulfitare s-a folosit metabisulfit de potasiu.  Deburbarea mustului s-a realizat gravitaţio-
nal în vase din sticlă cu capacitatea de 30 de litri fiecare. 

Tabelul 2  
Variante tehnologice de vinificare a soiului Tămâioasă Românească 

 
Cod Variantă Tehnologia aplicată la vinificare 

TR10 
TR20 
TR30 

Macerare 48 ore fără adaos de materiale oenologice, apoi fermentare 
naturală (cu drojdiile existente în microflora epifită) 

TR11 
TR21 
TR31 

Macerare 8 ore cu enzimă Cuve blanc (4 g/hl), deburbare 12 ore, 
fermentare cu drojdii QA23 (20 g/hl) şi Protomix G (50 g/hl). 

TR12 
TR22 
TR23 

Macerare 8 ore cu enzimă EX (4 g/hl), deburabare 12 ore, fermentare cu 
drojdii CY 3079 (20 g/hl) şi Protomix G (50 g/hl). 
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Tratamentul enzimatic s-a realizat direct în mustuială, după repartizarea 
acestuia în recipientul de macerare, cu două produse comerciale utilizate la macerare: 
un concentrat enzimatic pectinazic cu activităţi glicozidazice secundare şi un 
concentrat enzimatic pectinazic cu activităţi celulazice secundare. Aceste produse au 
profile de activitate diferite, sistematizate în tabelul 3, prin notele acordate de 
producător pentru diferitele tipuri de acţiuni, considerându-se nota 1 pentru activitate 
slabă şi nota 5 pentru activitate foarte bună. 

 
Tabelul 3  

Profilul de activitate al enzimelor utilizate în experiment (după Lallemand) 
 

Tipul enzimei Clarifiere Filtrabilitate Macerare Eliberare 
arome 

Pectinaze/celulaze 
LALLZYME EX 

2 2 2 0 

Pectinaze/beta glucozidaze 
LALLZYME CUVEE BLANC 

4 3 1 4 

 
La însămînţarea cu drojdii selectionate uscate s-a respectat protocolul de 

rehidratare recomandat de producător. Doza utilizată a fost de 20 g/hl. Drojdiile  
selecţionate au fost suşe de Saccharomyces cerevisiae: 

- Lalvin CY 3079, drojdie recunoscută pentru calităţile sale de a scoate în 
evidenţă caracterul tipic al vinurilor şi al arealului de producţie 

- Lalvin QA 23, drojdie recunoscută pentru calităţile sale de a scoate în 
evidenţă prospeţimea, fructozitatea şi o aromă de fermenatre fină a vinurilor 

Blocarea fermentaţiei pentru toate vinurile s-a realizat prin adosul unei doze de 8 
g/hl SO2 şi bentonită sodică granulată BentoClar (100 g/hl). 

Pentru musturi şi vinuri s-au realizat analizele chimice de bază, conform metodelor 
standard de analiză: conţinut în alcool, dioxid de sulf (liber şi total), zaharuri 
reducătoare, extract sec total, aciditate volatilă, aciditate totală. 

Vinurile au fost degustate de un grup de cinci degustători autorizaţi. A fost 
apreciată valoarea globală a fiecărui vin pe o scală de la 0 la 100 de puncte şi au fost 
analizate vinurile şi  în funcţie de descriptorii vizuali, olfactivi, gustativi tactili. Fiecare 
descriptor a fost notat pe o scară de la 1 la 9 puncte 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
1. Caracterizarea strugurilor: Strugurii au avut o concentraţie în zaharuri de 

minim 226 g/l şi 242 g/l, toţi putînd fi apţi de a produce vinuri de 
Tămâioasă Românească DOC – CMD, demidulci.  

2. Fermentaţia: Fermentaţia alcoolică s-a desfăşurat la o temperatură de circa 
20ºC. Probele TRx0 au avut nevoie de 8 zile pentru a ajunge la cca. 40 g/l 
rest de zaharuri, când s-a stopat fermentaţia. Probele TRx1 au atins în 5 
zile parametrii necesari stopării fermentaţiei. Probele TRx2, au avut 
nevoie de 7 zile pentru a ajunge la faza stopării fermentaţiei. 

3. Parametrii chimici ai vinurilor sunt prezentaţi în tabelul 4. Pentru toate 
variantele, stoparea fermentaţiei în scopul obţinerii de vinuri demidulci, s-
a realizat la atingerea unui conţinut de minim 35 g/l zaharuri. 



4.   Analiza senzorială 
Pentru degustarea vinurilor s-au folosit două tipuri de fişe de degustare: 

- o fişă ce s-a folosit pentru caracterizarea generală a vinurilor, cu 
punctaje de la 0 la 100 de puncte. Au fost punctate următorele 
caracteristici: aspect, culoare, miros, gust, armonie. 

- o fişă de degustare în care au fost punctaţi o serie de descriptori vizuali, 
olfactivi, gustativi, fiecare pe o scară de notare de la 1 la 9. 

Au fost analizate comparativ atât variantele tehnologice pentru strugurii 
proveniţi din aceeaşi parcelă dar prelucraţi diferit, cât şi toate probele în 
general. 

Tabelul 4 
Parametrii chimici ai vinurilor de Tămâioasă Românească 

Cod 
variantă 

Alcool, 
%vol. 

Zaharuri, 
g/l 

Extract 
sec, g/l 

Aciditate 
totală, g/l 

Aciditate 
volatilă, 

g/l 

SO2 
total, 
mg/l 

SO2 
liber, 
mg/l 

TR10 11,1 38,2 23,25 6,00 0,45 175 66 

TR20 11,6 39,2 24,24 6,28 0,49 178 55 

TR30 11,8 40,4 25,19 6,17 0,34 167 58 

TR11 11,2 36,1 22,42 5,78 0,38 163 49 

TR21 11,8 38,2 24,86 5,97 0,43 150 59 

TR31 12,1 37,6 24,79 5,95 0,35 163 54 

TR12 11,0 39,9 23,94 5,85 0,40 177 74 

TR22 11,8 39,1 24,14 6,12 0,39 158 64 

TR32 11,9 38,3 26,44 6,07 0,31 159 48 

In ceea ce priveşte analiza senzorială globală a variantelor (note de la 0 la 
100 de puncte) notele medii rezultate pentru variantele tehnologice nu diferă 
foarte mult. Mai interesante au fost rezultatele obţinute la analiza gustativă (fig. 1) 
şi olfactivă (fig. 2). 

Note analiza senzoriala gustativa
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Fig. 1 -  Media notelor obţinute de cele trei tipuri de variante TRx0 (martor), TRx1 şi TRx2 

la analiza senzorială gustativă realizată de un panel de 5 degustători autorizaţi 
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Fig. 2 - Media notelor obţinute de cele trei tipuri de variante TRx0 (martor), TRx1 şi TRx2 
la analiza senzorială olfactivă realizată de un panel de 5 degustători autorizaţi 

 

CONCLUZII 
In urma analizei senzoriale a variantelor tehnologice de vinificare a soiului 

Tămâioasă Românească am constatat următoarele: 
-variantele tehnologice care au inclus deburbarea enzimatică a mustului au 

generat vinuri cu punctaje mai bune la senzaţia de prospeţime, amăreală şi 
astringenţă. De asemenea s-a observat că în cazul utilizării pectinazelor fără 
celulaze, senzaţia de prospeţime este mai intensă, iar amăreala şi astringenţa sunt 
mai puţin sesizabile; 

-în panelul aromatic utilizat s-a putut constata că aromele de fructe, citrice, 
miere, arome considerate tipice pentru soiul Tămâioasă Românească, nu au fost 
influenţate major de tehnologia de vinificare; 

-aroma variantelor tehnologice care au inclus deburbarea mustului este mult 
îmbunătăţită în ceea ce priveşte intensitatea aromatică a aromelor florale; 

-varianta vinificată clasic prezintă o intensitate mai mare a aromelor 
vegetale, nedorite pentru acest tip de vin; 

-drojdia selecţionată QA 23 a influenţat major aroma vinurilor de 
Tămâioasă Românească, variantele în care a fost utilizată obţinând note foarte 
bune la capitolele arome florale, aromă de trandafir, arome de floare de soc; 

-Utilizarea unor drojdii selecţionate ce produc o cantitate importantă de 
arome de fermentare poate poate influenţa intensitatea aromatică a vinului şi este 
indicată în special în anii nefavorabili când strugurii nu acumulează suficiente 
substanţe de aromă;. 
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-Utilizarea enzimelor pectolitice la deburbare, precum şi a drojdiilor 
selectionate pentru fermentarea musturilor din soiul Tămâioasă Românească 
conduce la micşorarea timpului de fermentare şi la obtinerea unor vinuri mai fine, 
mai plăcute şi mai intens aromate. 
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