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STUDII PRIVIND UTILIZAREA CHIPSURILOR ÎN 
AMELIORAREA CALITĂŢII UNOR DISTILATE NATURALE 

 
STUDIES REGARDING THE UTILIZATION OF WOOD CHIPS IN THE 

QUALITY IMPROVEMENT OF SOME NATURAL SPIRITS. 
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Abstract. In a series of papers centered on the study of methods of accelerated 

maturation of raw young fruit distillates in contact with oak wood, the present 
experiments follow the evolution of characteristic samples obtained from apples and 
maintained at relatively constant temperatures with periodical stirring for 170 days. 
One notices an obvious improvement in quality and chemical composition, similar to 
distillates aged in oak barrels for over 5 years. 

 
Scopul învechirii distilatelor este obţinerea unor materii prime de calitate 

superioară pentru prepararea, pe baza unor reţete complexe, a unor băuturi distilate fine. 
Învechirea tradiţională se face în vase de stejar de 300-500 litri capacitate, în care unele 
substanţe sunt extrase şi din doaga de stejar.  

Prin învechirea rapidă a distilatelor se rezolvă problemele legate de reducerea 
preţului de cost, în condiţiile menţinerii calităţii distilatului învechit la un nivel nu prea 
îndepărtat de cel obţinut după metoda clasică. 

Folosirea chipsurilor de stejar de diferite tipuri (Ţârdea, C. şi colab. 2000, Pomohaci, 
N. şi colab. 2001) constituie o orientare în curs de definire şi reglementare în cazul 
distilatelor (Beceanu, D. şi colab. 2004), cu un real potenţial de ameliorare calitativă şi o 
paletă de opţiuni suficient de largă, având în vedere diversitatea sortimentului.  

MATERIALUL FOLOSIT ŞI METODA DE LUCRU 
Material folosit: Probele luate în studiu sunt următoarele: Distilat de mere provenit 

de la Ferma pomicolă 1 din cadrul Staţiunii de Cercetare şi Dezvoltare Pomicolă Iaşi. Este 
un distilat tânăr, obţinut în anul 2004, după fermentare ca marc (borhot), într-o instalaţie 
tradiţională, discontinuă, confecţionată din cupru. Distilat de mere provenit de la S.C. Bucium 
SA Iaşi. Obţinut în 2004, în instalaţie Charente, din suc de mere fermentat, constituie materia 
primă pentru Rameros. 

Chipsurile de uz oenologic utilizate sunt din lemn de stejar, tip: Mic Forte, Mare 
Forte şi Medium +, produse de firma UNICOM HOLDING SA după o tehnologie păstrată 
confidenţială, dar care poate fi dedusă în funcţie de denumirile utilizate. 

Chipsurile au fost puse în contact cu distilatul crud de mere în recipiente din 
polietilen tereftalat (PET). Doza a fost de 10g/l. Recipientele au fost închise ermetic, lăsând 
un gol de 30%, fiind introduse la etuvă la temperatura constantă de 50°C. Variantele au fost 
agitate săptămânal pentru oxigenare. Durata de contact a distilatului cu chipsurile a fost în 
primă fază de 93 zile, continuându-se apoi până la 170 de zile, iar temperatura constantă a 
fost menţinută pe toată durata contactului distilatului cu chipsurile.  

S-au obţinut următoarele variante: distilat mere (SCDP Iaşi) chips Mic forte, distilat 
mere (SCDP Iaşi) chips Mare forte, distilat mere (SCDP Iaşi) chips Medium +, distilat mere 
Bucium chips Mic forte, distilat mere Bucium chips Mare forte, distilat mere Bucium chips 
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Medium +. În paralel, câte o varianta din probele martor s-au ţinut la aceeaşi temperatură şi 
s-au barbotat continuu timp de numai o săptămână. 

Metoda de lucru folosită 
Determinarea concentraţiei alcoolice şi determinarea densităţii relative    s-au 

făcut cu un densimetru electronic Anton Paav DMA 5000.Determinarea extractului sec 
total s-a efectuat conform STAS-ului184/3-70. Determinarea acidităţii totale s-a făcut 
conform STAS-ului 184/5-70 prin metoda potenţiometrică titrându-se proba de distilat cu o 
soluţie de NaOH 0,1 n, după eliminarea prealabilă a CO2. Convenţional, aciditatea se 
exprimă în g/l acid acetic, g/l acid sulfuric sau în meq/l.Determinarea esterilor s-a efectuat 
conform STAS-ului 184/6-70 prin titrare cu hidroxid de sodiu, după îndepărtarea CO2 din 
probă, esterii sunt saponificaţi cu hidroxid de sodiu în exces  

REZULTATE OBŢINUTE 
Tabel 1 

Aciditatea totală şi aciditatea volatilă la variantele experimentate 
 

Aciditatea totală 
Nr. 
crt. Proba 

meq/l 
g a. acetic /  

100 ml 
alcool anh. 

Acidit. volatilă 
g a. acetic / 

100 cm3

1 Distilat mere Ferma 1 Pomicolă crud 19 0,21 0,114 
2 Distilat mere F1 barbotat 7 zile 36 1,39 0,126 
3 Ferma 1 martor (după 93 de zile) 18 0,20 0,042 
4 Ferma 1 Mic Forte (după 93 de zile) 17 0,20 0,036 
5 Ferma 1 Mare Forte (după 93 de zile) 17 0,20 0,036 
6 Ferma 1 Medium + (după 93 de zile) 16 0,18 0,042 
7 Ferma 1 martor  (după 170 de zile) 21 0,22 0,08 
8 Ferma 1 Mic Forte (după 170 de zile) 19 0,21 0,05 
9 Ferma 1 Mare Forte (după 170 de zile) 19 0,21 0,06 
10 Ferma 1 Medium + (după 170 de zile) 18 0,20 0,05 
11 Distilat mere Bucium crud 4 0,03 0,021 
12 Distilat mere Bucium barbotat 7 zile 3 0,04 0,012 
13 Bucium martor (după 93 de zile) 4 0,03 0,012 
14 Bucium Mic Forte (după 93 de zile) 4 0,03 0,009 
15 Bucium Mare Forte (după 93 de zile) 4 0,03 0,009 
16 Bucium Medium + (după 93 de zile) 3 0,02 0,012 
17 Bucium martor  (după 170 de zile) 5 0,04 0,02 
18 Bucium Mic Forte (după 170 de zile) 5 0,04 0,02 
19 Bucium Mare Forte (după 170 de zile) 5 0,04 0,01 
20 Bucium Medium + (după 170 de zile) 5 0,04 0,009 

 
Aciditatea totală (tab. 1) a manifestat o evoluţie diferenţiată. O creştere evidentă 

de la 19 la 36 meq/l apare la distilatul de mere Ferma 1 barbotat. La restul probelor se 
observă de cele mai multe ori o creştere moderată pe termen lung, deşi există unele 
probe unde aciditatea totală are aceleaşi valori după 170 zile. Dacă însă avem în vedere 
valorile intermediare determinate după 93 de zile, se constată în unele cazuri şi valori 
mai mici, ceea ce denotă reacţii chimice în curs de desfăşurare. 

Aciditatea volatilă (tab. 1) a scăzut în mod evident, cu excepţia unei singure 
probe (distilatul de mere Ferma 1 barbotat) care prezintă valori superioare. Diminuarea 
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este foarte pronunţată la toate probele după 170 de zile de tratament termic, fenomen 
firesc şi aşteptat.   

Concentraţia alcoolică (tab. 2) s-a diminuat, fenomenul fiind generalizat şi 
diferenţiat. Diminuările cele mai evidente se constată la distilatele barbotate, în primul 
rând la distilatul de la Ferma 1 pomicolă. Această situaţie de la distilatele barbotate ne-a 
determinat să abandonăm după o săptămână studiul acestora, ca fiind o metodă 
neeconomică de tratament. În cazul celorlalte grupe studiate, se constată următoarele 
diminuări:  

- distilatul de la Ferma 1 pomicolă îşi micşorează concentraţia alcoolică după 93 
de zile la procente între 92,8 şi 96,7 din valoarea iniţială, iar după 170 de zile se constată 
valori mai mici, între 88,35 şi 98,91%. Valorile nu sunt contradictorii, ci indică 
mobilitatea componentelor şi desfăşurarea unor modificări biochimice, alături de 
procesul firesc de evaporare care nu a putut fi împiedicat. 

- la distilatul de la Bucium, după primele 93 de zile scăderile au fost între 86,69 
şi 90,43% din concentraţia alcoolică iniţială, iar după 170 de zile se constată diminuarea 
cea mai pronunţată, între 70,11 şi 88,96%.  

Densitatea (tab.2), fiind corelată concentraţiei alcoolice, a avut acelaşi 
comportament.  Conţinutul în esteri (tab. 3) prezintă valorile cele mai interesante ca 
evoluţie, deoarece ele reflectă în oarecare măsură transformările şi reacţiile neliniare 
care s-au produs, adesea cu valori intermediare mai ridicate, cu precipitări şi depuneri, 
cu un conţinut final mult diferit în comparaţie cu cel iniţial.  

Cele două distilate atât de diferite, s-au comportat în mod clar specific şi mult 
diferenţiat unul faţă de celălalt la tratamentele efectuate. Distilatul de mere Ferma 1 
pomicolă şi-a sporit după primele 93 de zile conţinutul în esteri cu valori între 107-
381%. Cu toate acestea, după 170 de zile găsim o creştere mai uniformă, între 274 şi 
305%. Putem afirma că este distilatul care a suferit cele mai evidente transformări. 
Distilatul de mere Bucium a înregistrat în primele 93 de zile o evoluţie care include 
inclusiv diminuări ale conţinutului în esteri, acesta oscilând între 67 şi 675%. După 170 
de zile, valorile sunt şi aici mult mai omogene, dar cu diminuări şi creşteri în conţinut, 
respectiv între 50 şi 132% din valoarea iniţială.  

Extractul sec (tab. 3) şi-a majorat în toate cazurile valoarea, dar la cifre mult mai 
importante în cazul distilatului de mere Ferma 1 pomicolă. Aici se constată majorări ale 
valorilor iniţiale de la 2628% până 10144%. După 170 de zile se constată creşteri mult 
mai mari, mai ales la variantele cu chipsuri, care au creşteri între 14189 şi 18889% , în 
timp ce martorul de numai 2333%. 

O situaţie mult mai puţin dinamică se constată la distilatul de mere Bucium, unde 
martorul îşi majorează extractul sec la 168%, respectiv 231%, iar variantele cu chipsuri 
în prima etapă (93 de zile) cu 555- 696% iar în a doua etapă cu 879-1275%. 

Aprecierea senzorială a constatat şi ea o evoluţie evidentă a calităţii.  
Comparând probele martor de la  Ferma 1 după 93 de zile, respectiv după 170 de 

zile, se constată în final dispariţia unor gusturi şi defecte care încă mai persistau în faza 
iniţială (de 93 de zile). 
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Tabelul 2 

Concentraţia alcoolică şi densitatea la variantele experimentate 
Concentraţia 

alcoolică 
(rotunjit la 1 
zecimala) 

Densitatea 
(rotunjit la 4 
zecimale) Nr. crt. Proba 

vol alc. 
% procent g/cm3

1 Distilat mere Ferma 1 Pomicolă crud 54,0 100 0,9220 
2 Distilat mere F1 barbotat 7 zile 15,5 28,7 0,9790 
3 Ferma 1 martor (după 93 de zile) 52,2 96,7 0,9181 
4 Ferma 1 Mic Forte (după 93 de zile) 50,1 92,8 0,9201 
5 Ferma 1 Mare Forte (după 93 de zile) 50,9 94,26 0,9201 
6 Ferma 1 Medium + (după 93 de zile) 50,5 93,52 0,9202 
7 Ferma 1 martor (după 170 de zile) 53,41 98,91 0,9131 
8 Ferma 1 Mic Forte (după 170 de zile) 51,45 95,28 0,9147 
9 Ferma 1 Mare Forte (după 170 de zile) 51,30 95,00 0,9140 
10 Ferma 1 Medium + (după 170 de zile) 47,71 88,35 0,9144 
11 Distilat mere Bucium crud 72,1 100 0,8803 
12 Distilat mere Bucium barbotat 7 zile 49,3 68,38 0,9316 
13 Bucium martor (după 93 de zile) 65,2 90,43 0,8789 
14 Bucium Mic Forte (după 93 de zile) 62,7 86,96 0,8771 
15 Bucium Mare Forte (după 93 de zile) 63,0 87,38 0,8781 
16 Bucium Medium + (după 93 de zile) 62,5 86,69 0,8773 
17 Bucium martor (după 170 de zile) 53,97 74,85 0,8692 
18 Bucium Mic Forte (după 170 de zile) 61,94 85,91 0,8698 
19 Bucium Mare Forte (după 170 de zile) 50,55 70,11 0,8680 
20 Bucium Medium + (după 170 de zile) 64,14 88,96 0,8680 

 
Comparând probele martor de la Bucium după 93 de zile, respectiv după 170 de 

zile, se observă o evoluţie pozitivă, apariţia tentei de catifelat, armonic şi un gust plăcut.  
Comparând probele cu chips Mic forte de la  Ferma 1 după 93 de zile, respectiv 

după 170 de zile, se constată formarea unei tente de culoare interesantă şi menţinerea 
unui gust de prune afumate cu nuanţă catifelată aromată.   

Comparând probele cu chips Mic forte de la Bucium după 93 de zile, respectiv 
după 170 de zile, se disting în cea mai mare parte calităţi pozitive, care se menţin şi în 
final, dar nuanţele de gust au fost percepute uneori ca nearmonice deşi s-a constatat o 
catifelare evidentă.  

Comparând probele cu chips Mare forte de la  Ferma 1 după 93 de zile, respectiv 
după 170 de zile, se constată numai efecte pozitive ale tratamentului, un miros mai puţin 
evident de fum şi o armonie evidentă, cu persistenţa gustului de fruct. 

Comparând probele cu chips Mare forte de la  Bucium după 93 de zile, respectiv 
după 170 de zile, se observă că aprecierile pozitive acordate după 93 de zile nu se 
menţin în totalitate în final. Deşi catifelarea şi aroma de fruct rămâne, nu se  constată şi 
o fineţe a gustului. 

Comparaţia între probele cu chips Medium + de la  Ferma 1 după 93 de zile, 
respectiv după 170 de zile, duce la constatarea unei evoluţii pozitive, care în fază finală 
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a determinat o culoare plăcută galben deschis, cu o uşoară aromă care rămâne de fructe 
afumate şi un gust catifelat, armonic. 

Probele cu chips Medium + de la  Bucium după 93 de zile, respectiv după 170 de 
zile, se caracterizează prin culoarea gălbuie cu tentă deschisă şi gust catifelat relativ 
armonic, cu o tentă uşor amăruie în postgust, pe ansamblu plăcut. 

Tabelul 3 
Conţinutul în esteri şi extractul sec la variantele experimentate 

Conţinut în esteri 
(rotunjit la 1 
zecimala) 

Extractul sec 
 Nr. 

crt. Proba 
g acetat de etil/ 

100 ml alcool anhidru g/l % 

1 Distilat mere Ferma 1 Pomicolă crud 0,0574 100 0,0018 100 
2 Distilat mere F1 barbotat 7 zile 0,0687 119,68 nd  
3 Ferma 1 martor (după 93 de zile) 0,1233 214,80 0,0473 2628 
4 Ferma 1 Mic Forte (după 93 de zile) 0,2520 439,02 0,0949 5272 
5 Ferma 1 Mare Forte (după 93 de zile) 0,0617 107,49 0,1826 10144 
6 Ferma 1 Medium + (după 93 de zile) 0,2185 380,66 0,1139 6328 
7 Ferma 1 martor  (după 170 de zile) 0,1688 294,07 0,0420 2333 
8 Ferma 1 Mic Forte (după 170 de zile) 0,1749 304,70 0,2680 14889 
9 Ferma 1 Mare Forte (după 170 de zile) 0,1692 294,77 0,2760 15333 
10 Ferma 1 Medium + (după 170 de zile) 0,1575 274,39 0,3400 18889 
11 Distilat mere Bucium crud 0,0261 100 0,0182 100 
12 Distilat mere Bucium barbotat 7 zile 0,0474 181,60 nd  
13 Bucium martor (după 93 de zile) 0,1092 418,39 0,0306 168 
14 Bucium Mic Forte (după 93 de zile) 0,1762 675,09 0,1246 685 
15 Bucium Mare Forte (după 93 de zile) 0,0441 168,96 0,1265 695 
16 Bucium Medium + (după 93 de zile) 0,0176 67,43 0,1011 555 
17 Bucium martor  (după 170 de zile) 0,0130 49,80 0,0420 231 
18 Bucium Mic Forte (după 170 de zile) 0,0345 132,18 0,2320 1275 
19 Bucium Mare Forte (după 170 de zile) 0,0242 92,72 0,1860 1022 
20 Bucium Medium + (după 170 de zile) 0,0322 123,37 0,1600 879 
  

CONCLUZII 
1. Utilizarea chipsurilor de stejar în variantele experimentate a dus la o 

ameliorare a constantelor biochimice ale distilatelor de măr tratate şi la o evoluţie pe 
ansamblu pozitivă a calităţilor senzoriale ale acestora, apreciate de noi ca fiind similare 
unei perioade de învechire de peste 5 ani. 

2. Aciditatea totală a manifestat o evoluţie diferenţiată. O creştere evidentă se 
constată la distilatul de mere Ferma 1 barbotat. La restul probelor se constată de cele 
mai multe ori o creştere moderată pe termen lung. Există şi unele probe unde aciditatea 
totală are aceleaşi valori după 170 zile. Aciditatea volatilă a scăzut în final la toate 
probele în mod evident. 

3. Concentraţia alcoolică s-a diminuat, scăderile cele mai evidente fiind la 
distilatele barbotate. În finalul tratamentului termic s-au obţinut valori ale concentraţiei 
alcoolice de 88,35 şi 98,91% din valoarea iniţială în cazul distilatului de la Ferma 1 
pomicolă, respectiv 70,11 şi 88,96% din valoarea iniţială în cazul distilatului de la 
Bucium. 
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4. În cazul distilatului de mere Ferma 1 pomicolă, conţinutul în esteri a crescut 
pe tot parcursul tratamentului, în prima parte a perioadei cu valori între 107-381%, apoi 
înregistrându-se o creştere mai uniformă, între 274 şi 305% din valoarea iniţială. 
Distilatul de mere Bucium a înregistrat în primele 93 de zile o evoluţie a conţinutului în 
esteri între 67 şi 675% din valoarea iniţială. După 170 de zile, valorile sunt mult mai 
omogene, între 50 şi 132% din valoarea iniţială.  

5. Extractul sec şi-a majorat valoarea în cazul distilatului de mere Ferma 1 
pomicolă de la circa 26 până la 189 de ori, în timp ce martorul are o creştere de doar 23 
de ori. O situaţie mult mai puţin dinamică se constată la distilatul de mere Bucium, unde 
martorul îşi majorează extractul sec de 2,3 ori, iar variantele cu chipsuri de numai 9-13 
ori. 

6. În fapt s-a  ameliorat cu foarte bune rezultate un distilat cu defecte, în timp ce 
altul, cu reale calităţi iniţiale, care prezentase o evaluare superioară la  93 de zile, a 
evoluat diferenţiat şi uneori cu tentă nearmonică în final.  
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