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Фенолни компоненти в белите вина:
 какви са те и кои от тях причиняват 

проблеми
Техническият мениджър на Laffort Australia, Alana Seabrook, осветлява основните компоненти, които могат да 
имат негативно влияние върху качеството на белите вина. 
Какво са фенолните компоненти 
в белите вина? 
Фенолните съединения са широк 
спектър от съединения, открити в 
природата, характеризиращи се с 6-
въглероден бензенов пръстен. 
Тяхното присъствие в белите мъсти 
и виното се влияе от много фактори, 
вариращи от лозя и сортове до 
енологични практики. Във виното 
има два източника на фенолни 
съединения: дъбова дървесина или 
грозде. Фенолните съединения от 
гроздето могат да бъдат разделени 
на флавоноиди и нефлавоноиди2. 
Нефлавоноидните съединения се 
намират главно в пулпата, докато 
флавоноидите се намират в ципата, 
семките и чепките. Като се има пред-

вид къде се намират тези съеди-
нения в гроздето, количеството, при-
състващо в мъстта, ще бъде силно 
повлияно от лозарските и енологич-
ните практики. Фенолните съедине-
ния се развиват и променят с течение 
на времето, влияят се от pH, усло-
вията на стареене, кислорода и 
температурата. Важно е, че тяхното 
присъствие оказва влияние върху 
сензорните характеристики на полу-
ченото вино, както от вкусова така и 
от гледна точка на аромата.

Кои са важните  компоненти при 
производството на бели вина?
За целите на тази статия фокусът ще 
бъде поставен върху хидроксицинама- 
тите (нефлавоноиди) и флаван-3-ол 
(флавоноиди), тъй като те имат най-

Таблица 1. Преглед на основните феноли в белите вина (фенолни съединения, произведени и натрупани в гроздата). Източник Teixeira A et al. 2013. 

Основни феноли в белите вина

Група ФлавоноидиНефлавоноиди 

Хидроксицинамати Flavan-3-ols

Хидриксицинаматни киселини 
(основно кафтарова киселина)

(+)-Катехин   

(-)-Епикатехин

Локализация 

Ципи ++

Семки ++

Месеста част +++

Количество (mg/L)5 130

В зависимост от сорта1Фактори, определящи 

количеството 

Могат ли да са 

полезни?

В комбинация със SO2 тези съединения могат да 
помогнат за блокиране на кислород и да предотвратят 
окисляването на ключови ароматни съединения6

++

+++

+

10-50

Цикли на пресоване, брой завъртания и максимално 
налягане1

Сензорна характеристика

Негативи Могат значително да увеличат покафеняването на 
мъстите и белите вина

Окислението на тези съединения може да доведе до 
образуване на силно реактивни хинони, способни да 
извлича кислород от всичко, включително от важни 
ароматни съединения като тиоли.

Основни ефекти Потенциал за покафеняване Капан за ароматни съединения!

Компоненти в голямо количество (+++) в малко количествo (+)  

N/A

Не предизвикват горчивини или астрингентност5 Горчивина и астрингентност в проста форма, 
астрингентност в свързана форма5
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голямо значение за качеството на 
белите вина. Окислението както на 
флаван-3-ол, така и на хидрокси 
цинамати може да настъпи или 
ензимно в прясна мъст, или химически 
с течение на времето. В окислената си 
форма и двете могат да причинят 
сензорни дефекти след свързването им 
с ароматни съединения (тиоли) и 
покафеняване2. Ензимното окисление е 
много бързо поради ензимите за 
окисление в гроздето (тирозиназа), но 
може да се контролира с SO2 и 
стратегии за бистрене на мъстите10. 
Ензимното окисляване е по-силно в 
ботритизираните грозда, тъй като въп-
росният ензим (Laccase) е по-устойчив 
на SO2 и е по-подходящ за pH на 
виното10.

Флаван-3-ол (Флавоноиди) 
Флаван-3-ол, състоящи се главно от (+)-
катехини и (-)-епикатехини, са важни в 
белите вина, тъй като са силно 
реактивни спрямо кислорода. Коли-
чеството, в което присъстват, зависи 
значително от методите на преработка 
на гроздето (начин на прибиране на 
реколтата, цикъл на пресоване и 
комбинацията цикъл/максимално на-
лягане), тъй като те са разположени 
повече в ципите и семките, отколкото в 
пулпата7. Добре е документирано, че в 
окислената си форма те са силно 
реактивни към кислорода и могат 
необратимо да се свързват с тиоли, 
които са били продуцирани от дрож-
дите в сортове с високо съдържание на 
тиол (напр. совиньон блан)1,2. Веднъж 
свързани, тиолите вече не са ароматни. 
В присъствието на глутатион окисле-
ните (+)-катехини и (-)-епикатехини ще 
се свържат и ще оставят ароматните 
тиоли на разположение. 

Хидроксицинмати  (нефлавоноиди) 
Хидроксицинаматните киселини са не 
само основната форма на нефла-
воноид в гроздето, но те са отговорни 
за 80% от фенолните съединения на 
белите вина, които не са имали 
никакъв контакт с ципите. Те се нами-
рат в гроздовата каша и съществуват 
като естери на винена киселина (каф-
таровата киселина е кафеена киселина, 
естерифицирана с винена киселина). 
Важни са за бялото вино, тъй като те 
първи се окисляват. Хидроксицина-
матите играят ключова роля в пока-
феняването на сока; в сока се отделят 
ензими, които окисляват тези съеди-
нения много бързо. В присъствието на 
глутатион (GSH), окисленият хидрокси-
цинамат ще образува безцветен гроз-

дов реакционен продукт (GRP) и ще 
намали покафеняването. SO2 също  
възпрепятства ефекта на окисление от 
гроздовите ензими в мъстта, но няма 
да попречи на химическото окисле-
ние с течение на времето, ако хидро-
ксицинаматите все още са налични. В 
окислената си форма те могат да 
свързват тиоли, както флаван-3-ол 
могат, но не са толкова добри в това и 
следователно са по-малкото зло по 
отношение на улавянето на аромат3. 
Всъщност в комбинация със SO2, 
присъствието на кафеена киселина 
може действително да забави улавя-
нето на летливи ароматни съедине-
ния и да бъде от полза4,6. В нивата 
открити във виното, няма усещане за 
горчивина и астрингентност8,9.
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10 важни точки 
1. Комбинацията от бистрители има

по-голям шанс да атакува по-
широк спектър от окислими и
окислени феноли, отколкото само
един бистрител.

2. Мъстта/виното ще се окисли, ако
окислимите съединения останат
във виното с недостатъчна защи-
та.

3. Концентрацията и разнообра-
зието на окисляеми и окислени
фенолни съединения ще варират
в зависимост от сорта, техниката
на прибиране на реколтата,
времето преди и по време на
пресоването, инертните условия
и пресовите фракции.

4. SO2 не е достатъчен за предпазване
от окисление на ключови фенолни
компоненти.

5. Дефиниране на летливите компо- 
ненти, които имат нужда от защита 
според сорта и дали са податливи
на окисление:
•тиолите на  Sauvignon Blanc –

много чувствителни на окисление,
получени от дрождите

•естери – по-малко чувствителни
на окисление, получени от
дрождите

•терпени в Muscat – летливи във
времето, но не силно окисляеми,
получени от гроздето

6. Важност на цикъла на пресоване

•влияе на количеството феноли 
във виното

•откъде прониква кислорода?
(повишеното налягане и минимал-
ни ротации ще намалят екстрак-
цията на феноли).

7. Бистренето по време на алко-
холната ферментация е много 
ефективен начин за максимално 
свързване бистрители-феноли.

8. Бистренето след алкохолната фер-
ментация оказва много по-голямо 
влияние върху сензорния профил 
на виното.

9. Окислението на мъстите се случва 
много бързо, поради ензимната 
активност в гроздето.

10. Химическото окисление се случва 
във времето много по-бавно.




