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V diplomski nalogi smo ugotavljali kako dobro študenti prepoznajo sadne arome v
različnih rdečih vinih. Senzorično so ocenili pet vin, in sicer refošk (letnik 2017),
teran PTP (letnik 2017), cabernet sauvignon (letnik 2016), rdečo zvrst (letnik 2016)
in merlot (letnik 2015). Na organizirani degustaciji so študenti dobili obrazec na
katerem so imeli pri vsakem vinu naštetih pet sadnih arom. Njihova naloga je bila,
da so pri vsakem vinu označili tiste arome, ki so jih zaznali, imeli pa so možnost
dopisati tudi druge arome. Sodelovalo je 12 žensk in trije moški, nihče od njih pa ni
imel predhodnih znanj ali izkušenj na področju senzorične analize vina. Študenti so
pravilno zaznali aromo češnje v vinu merlot in aromo črnega ribeza v vinu refošk, v
slednjem pa niso v večji meri zaznali za letnik značilnih arom maline in borovnice.
Druge arome v vinih niso bile prepoznane v velikem številu. Izrazite razlike med
spoloma nismo zaznali, moški so bili enotni v zaznavanju arome robide v rdeči
zvrsti, ženske pa najbolj enotne v zaznavanju črnega ribeza v vinu refošk. Poleg
ponujenih možnosti so študenti zaznali tudi aromo lesa oz. starega soda, amarene,
suhega sadja, višnje, črne češnje, usnja in robidnice. Rezultati večinoma ne
odražajo resničnih arom v vinu, ampak subjektivno zaznane arome, ki jih študenti
poznajo.
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In this graduation thesis, we observed how well students recognize fruit flavors in
different red wines. They tasted five samples: Refošk (year 2017), Teran PTP
(year2017), Cabernet Sauvignon (year 2016), Red blend (year 2016) and Merlot
(year 2015). During the organized tasting students were given a form listing five
flavors for each of five wine samples. Their task was to mark flavors they tasted or
to write down other detected flavors. Twelve women and three men took part in the
tasting. No one had previous knowledge or experience in sensory analysis of wine.
Students were successful at recognizing sweet cherry flavor in Merlot and
blackcurrant flavor in Refošk, but they did not recognize raspberry and blueberry
flavors in Refošk wine that are typical of its vintage year. Other flavors were
mostly not recognized. Differences between genders were not distinctive. All men
recognized the flavor of blackberry in Red blend, while the majority of women
recognized the blackcurrant flavor in Refošk. Beside the listed options students
added some of the flavors they also detected, for example: wood/old barrel,
amarena, dried fruit, sour cherry, black cherry, leather and blackberry flavor. The
results are mostly not the true flavors of those wines, but subjectively recognized
flavors with which students are familiar.

V

Levstek L. Značilne sadne arome rdečih vin.
Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2020

KAZALO VSEBINE
KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA
KEY WORD DOCUMENTATION
KAZALO VSEBINE
KAZALO PREGLEDNIC
KAZALO SLIK
KAZALO PRILOG
1
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.3
2.1.3.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.2.1
2.4.3
2.4.4
2.4.5
3
3.1
3.2
3.3
3.3.1
4
4.1
4.2
4.3

UVOD
PREGLED OBJAV
AROMATIČNE SPOJINE V VINU
Primarne arome vina
Terpeni
Sekundarne arome vina
Višji alkoholi
Estri
Ostali viri fermentacijskih arom
Zorilna aroma vina
Stekleničeno vino
RAZVOJ AROME
Jabolčno-mlečnokislinska fermentacija (JMK)
Zorenje vina
AROMA MLADIH VIN
OPISI VIN
Refošk
Teran
Vino teran PTP
Cabernet sauvignon
Rdeča zvrst (krasno)
Merlot
MATERIAL IN METODE
MATERIAL
PRESKUŠEVALCI
METODE
Preskus z zaznavanjem podanih sadnih arom v vinu
REZULTATI Z RAZPRAVO
REZULTATI ZAZNAVE SADNIH AROM V VINU REFOŠK
REZULTATI ZAZNAVE SADNIH AROM V VINU TERAN
REZULTATI ZAZNAVE SADNIH AROM V VINU CABERNET
SAUVIGNON

III
IV
V
VII
VII
VII
1
2
2
2
2
3
3
4
5
6
6
6
6
7
7
8
8
8
9
9
10
10
11
11
11
11
11
12
12
13
14

Levstek L. Značilne sadne arome rdečih vin.
Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2020

4.4

REZULTATI ZAZNAVE SADNIH AROM V VINU RDEČA
ZVRST
4.5
REZULTATI ZAZNAVE SADNIH AROM V VINU MERLOT
5
POVZETEK
6
VIRI
PRILOGE

VI

15
16
17
18

Levstek L. Značilne sadne arome rdečih vin.
Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2020

VII

KAZALO PREGLEDNIC
Preglednica 1: Glavni estri v vinu: njihov senzoričen opis, povprečne
koncentracije v vinu in prag senzorične zaznave (Sumby in sod., 2010)

5

KAZALO SLIK
Slika 1: Rezultati senzorične analize vina refošk
Slika 2: Rezultati senzorične analize vina teran PTP
Slika 3: Rezultati senzorične analize vina cabernet sauvignon
Slika 4: Rezultati senzorične analize vina rdeča zvrst
Slika 5: Rezultati senzorične analize vina merlot

KAZALO PRILOG
Priloga A: Degustacijski list

12
13
14
15
16

Levstek L. Značilne sadne arome rdečih vin.
Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2020

1

1 UVOD
V diplomskem delu je predstavljeno, kako nastajajo arome v vinu od zorenja grozdja do
stekleničenja ali staranja v sodu. Arome se delijo na primarne, sekundarne in zorilne. Pri
primarnih aromah so najbolj pomembni dejavniki iz okolja. Spojine, ki so v največji
koncentraciji, so terpeni. Pri sekundarnih aromah je pomembno, kakšne reakcije potekajo
med postopki pridelave (»nastajanjem«) vina. Pomembni reakciji sta alkoholna in
jabolčno-mlečnokislinska fermentacija. Na nastajanje arom pa se da vplivati tudi s
temperaturo, pH, koncentracijo ogljikovega dioksida in sestavo mošta. Spojine, ki dajejo
aromo po sadju, so estri, vendar so v majhnih koncentracijah, zato ne moremo zaznati
vseh. Zorilne arome delimo na reduktivne in oksidativne. Pri mladih vinih imamo
drugačne, bolj ostre in sveže arome, ki se z zorenjem in s staranjem vina spremenijo
(Bavčar, 2009).
Sledijo opisi vin, ki smo jih uporabili pri eksperimentalnem delu. To so vina refošk, teran,
rdeča zvrst, cabernet sauvignon in merlot. Opisano je, kje sorte uspevajo, izgled trte in
grozda in pri rdeči zvrsti iz katerih vrst vina je narejeno. Pri poglavju Senzorična analiza
izvemo, da analitiki uporabljajo pri senzorični analizi vsa čutila, kako potekajo analize in
kakšno šolanje potrebujejo preskuševalci.
V eksperimentalnem delu je opisana izvedba senzorične analize, pri kateri so morali
študenti v vinih prepoznavati sadne arome, ki so jih že imeli podane na obrazcu.
Hoteli smo ugotoviti, ali si bodo študenti med sabo enotni in bodo zaznavali iste arome, in
če bodo zaznali arome, ki so značilne za tisti letnik vina. Ker bodo pri senzorični analizi
sodelovali nešolani preizkuševalci, pričakujemo odstopanja v zaznanih aromah.
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2 PREGLED OBJAV
2.1 AROMATIČNE SPOJINE V VINU
Hlapne spojine imajo močan vpliv na aromo vina. So med najpomembnejšimi dejavniki pri
kakovosti produkta in senzorični sprejemljivosti. Hlapna frakcija vina je zelo kompleksna
zaradi prisotnosti mnogih kemijskih spojin, kot so alkoholi, estri, kisline, aldehidi,
žveplove in dušikove spojine. Identificiranih je bilo že več kot 1000 spojin, ki so različno
topne, različne polarnosti in prisotne v vinu v različnih koncentracijah. Koncentracija vseh
aromatičnih snovi v vinu je približno 0,8-1,2 g/L. 50 % te vrednosti predstavljajo višji
alkoholi, ki nastanejo med alkoholno fermentacijo. Vsebnost drugih aromatičnih spojin je
mnogo manjša in sicer med 10-4-10-9 g/L. Ko se čutilo odziva, pomeni, da je vsebnost neke
spojine nad pragom zaznavanja (Košmerl, 2007). Hlapne spojine, ki se razvijejo že v
grozdju, spadajo med primarne ali grozdne arome vina. Druga vrsta so spojine, ki se
tvorijo med fermentacijo in zorenjem vina, torej skozi celoten tehnološki proces. Samo 10
% vseh teh spojin daje pomemben prispevek h končni aromi vina. Tretja kategorija arom
so zorilne arome, ki nastanejo med zorenjem vina. Vpliv vsake hlapne spojine je odvisen
od njene koncentracije in praga zaznavanja. Sestava hlapnih spojin v rdečih vinih je zelo
kompleksna in je odvisna tudi od prisotnosti fenolnih spojin, polisaharidov in etanola, ki
značilno vplivajo na hlapnost. Zato je tudi pomembno, da se vzorce pripravi s pravilnimi
postopki pred analizo vina. Na razpolago so mnoge metode za vzorčenje vina, ki temeljijo
na topnosti sestavin v organskih topilih, njihovi hlapnosti in adsorpciji. Nekatere metode
združujejo več teh lastnosti (Muñoz-González in sod., 2011).
2.1.1 Primarne arome vina
Primarne arome vina imenujemo tudi sortne arome in jih najdemo v grozdni jagodi in
preidejo med predelavo grozdja v mošt. Tam potem potekajo encimske in kemijske
reakcije. Med sortne arome prištevamo terpene, ki so bolj značilni za muškatne sorte. Sem
spadajo tudi metoksipirazini in prekurzorji hlapnih tiolov, ki so značilni za sortna vina
cabernet sauvignon, cabernet franc in merlot (Bavčar, 2009).
2.1.1.1 Terpeni
V skupini terpenov je okoli 4000 spojin, v grozdju pa so jih določili 40. Najbolj aromatični
so nekateri monoterpenski alkoholi, ki se med seboj razlikujejo po položaju hidroksilne
skupine na sredinskem ogljikovodikovem obroču. Terpeni so odločilni za aromatski profil
grozdja in vina v skupini muškatov, kot sta rumeni muškat in muškat ottonel. S svojimi
značilnostmi lahko vplivajo tudi na druga vina, kot so renski rizling, traminec, sivi pinot in
rizvanec. Pri sortah z enostavno aromatiko, kot so sauvignon, cabernet sauvignon, cabernet
franc in merlot pa so v koncentracijah pod pragom zaznave (Bavčar, 2009). Sorte lahko v
grobem razdelimo glede na njihovo aromatičnost v tri razrede (Mateo in sod., 2000):
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- intenzivno aromatične sorte, pri katerih lahko skupna koncentracija prostih
monoterpenov doseže 6 mg/L,
- nemuškatne, aromatične sorte s koncentracijo skupnih monoterpenov 1-4 mg/L,
- nearomatične sorte, pri katerih koncentracija monoterpenov nima bistvenega vpliva
na aromo.
Terpeni se v grozdju nahajajo v dveh oblikah, in sicer v vezani (glikozidni) in prosti
(hlapni) obliki. Posamezni prosti terpeni imajo značilen vonj, na primer geraniol diši po
vrtnici in citrusih. Nehlapni terpeni so lahko vezani na sladkorje (glukozo, arabinozo,
apiozo in ramnozo) in se med vinifikacijo sprostijo z delovanjem glikozidaz, ki izvirajo iz
grozdja, vinskih kvasovk in mlečnokislinskih bakterij. Delovanje teh encimov lahko
povečamo in s tem izboljšamo terpenske arome vina (Swiegers in sod., 2006). Poleg seva
kvasovk in sorte grozdja je koncentracija monoterpenov v vinu odvisna tudi od
zdravstvenega stanja grozdja, stopnje zrelosti, mikroklimatskih vplivov, vršičkanja,
delnega odstranjevanja listov in izsuševanja. Plesen vrste Botrytis cinerea zmanjša
vsebnost monoterpenov zaradi razgradnje glavnih aromatičnih monoterpenskih alkoholov.
Znano je, da imajo vpliv tudi maceracija, ekstrakcija, uporaba bentonita in pektolitičnih
encimov (Bavčar, 2009).
2.1.2 Sekundarne arome vina
To so arome, ki nastanejo med alkoholno fermentacijo in predstavljajo pomemben del
vinske arome. Med njih spadajo etanol, glicerol, dioli in višji alkoholi. Kvasovke pa tvorijo
še druge spojine, predvsem kisline, estre, aldehide, ketone in žveplove spojine (Košmerl,
2007).
Pomembni fermentacijski pogoji med alkoholno fermentacijo za nastanek arom (Košmerl,
2007) so:
- temperatura,
- koncentracija kisika oz. vrednost rH,
- koncentracija ogljikovega dioksida in
- sestava mošta (pH, koncentracija kvasovkam dostopnega dušika in sestava aminokislin).
Zaželeno je, da kvasovke v čim manjši meri tvorijo hlapne spojine, predvsem ocetno
kislino, aldehide in vodikov sulfid. Vse te spojine imajo na vino negativen vpliv.
Raziskave kažejo, da kvasovke vrste S. cerevisiae dajejo boljšo kakovost vina v primerjavi
s kvasovkami vrst S. uvarum, S. bayanus in S. chevalieri (Košmerl, 2007).
2.1.2.1 Višji alkoholi
Če ne upoštevamo etanola, višji alkoholi (VA) predstavljajo približno 50 % vseh
aromatičnih snovi v vinu. Delijo se na aromatske in alifatske alkohole. K aromatskim
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alkoholom spadata 2-feniletanol (aroma po vrtnicah) in tirozol. Alifatski alkoholi pa so
propanol (težek oster vonj), izoamilni alkohol (vonj odstranjevalca laka za nohte),
izobutanol (alkoholni vonj) in aktivni amil alkohol. Če je koncentracija VA pod 300 mg/L,
ima vino izboljšano senzorično kakovost in želeno kompleksnost. Ko pa so koncentracije
večje, je lahko njihova prisotnost moteča in sporna (Rapp in Mandery, 1986; Swiegers in
sod., 2006).
2.1.2.2 Estri
Estri so spojine, ki se v vinu pojavljajo le v sledovih, spadajo med aromatične spojine in le
redko presežejo koncentracijo 100 mg/L (preglednica 1). V vinu je lahko več kot 160
različnih estrov, vendar jih večinoma ne zaznamo zaradi premajhnih koncentracij. So
primarni nosilci sadnih arom in odločilni pri oblikovanju aromatičnega profila vina.
Delujejo z različnimi spojinami in tako lahko vplivajo na posamezne arome, ki jih ne
zaznamo. Že majhna sprememba lahko močno vpliva na aromo vina (Gurbuz in sod.,
2006). S kemijskimi reakcijami nastajata dve vrsti estrov. To so alifatski estri in fenolni
estri. Fenolnih estrov je manj in so večinoma manj hlapni, zato so pomembnejši alifatski.
Med temi pa so najpomembnejši tisti, ki nastanejo med etanolom in nasičenimi
maščobnimi kislinami. Taki primeri so etil heksanoat, etil oktaonat in etil dekanoat. Kot
posledica reakcije med ocetno kislino in etanolom ali VA nastanejo prav tako pomembni
estri. To so etil acetat, izoamil acetat, izobutil acetat, 2-feniletil acetat in heksil acetat.
Ponavadi te povezujemo s sadno, cvetlično aromo belih mladih vin, zato jih imenujemo kar
sadni estri (Bavčar, 2009).
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Preglednica 1: Glavni estri v vinu: njihov senzorični opis, povprečne koncentracije v vinu in prag
senzorične zaznave (Sumby in sod., 2010)

Vsebnost estrov je predvsem odvisna od seva kvasovk. Sevi kvasovk se med seboj
razlikujejo v ekspresiji genov, povezanih s tvorbo estrov (Vilanova in sod., 2007).
Kvasovke vrste S. cerevisiae tvorijo različne koncentracije estrov. Taki primeri so izoamil
acetat, etil heksanoat in etil oktanoat. Vsi ti estri lahko vplivajo na aromo vina. Za
spreminjanje koncentracij estrov v vinu se lahko uporabljajo tudi druge vrste kvasovk.
Raziskave so pokazale, da lahko z uporabo različnih vrst kvasovk pridemo do večjih
koncentracij acetatnih estrov, kot če uporabimo samo eno vrsto kvasovk (Rojas in sod.,
2003).
2.1.2.3 Ostali viri fermentacijskih arom
Ocetna kislina predstavlja 90 % vseh hlapnih kislin v vinu. Njihove koncentracije so od
500-1000 mg/L. Ostali pogosti kislini sta propionska in heksanojska, ki nastaneta pri
metabolizmu maščobnih kislin pri kvasovkah in bakterijah. Ocetna kislina ima močan
vonj, ki je lahko moteč pri koncentracijah 0,8 g/L, to pa je seveda odvisno od stila vina.
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Več ocetne kisline nastane v vinih posebne kakovosti, kot sta ledeni izbor in suhi jagodni
izbor (Erasmus in sod., 2004). Še en vir fermentacijskih arom je acetaldehid, ki daje vinu
aromo po naribanih jabolkih in oreških. Zaznamo ga pri koncentraciji 100 mg/L. V vinu je
prisoten v koncentracijah 10-75 mg/L in pozitivno prispeva h kompleksnosti rdečega vina
(Mateos in sod., 2006). Če v vinu zaznamo vonj po maslu, oreških ali toastu, je v vinu
najverjetneje prisoten diacetil. Kvasovke ga biosintetizirajo v manjših količinah. Večje
koncentracije diacetila tvorijo mlečnokislinske bakterije (Bartowsky in Henschke, 2004).
Sekundarne arome so lahko tudi rezultat prisotnosti hlapnih fenolov ali pa žveplovih
spojin, ki imajo ponavadi negativen vpliv.
2.1.3 Zorilna aroma vina
Med zorenjem in staranjem vina potekajo različni procesi, pri katerih nastajajo hlapne
spojine, ki vplivajo na aromo vina. Te arome lahko razdelimo na dve skupini (Lužar in
Košmerl, 2016):
- reduktivno aromo, ki se oblikuje v reduktivnih razmerah med zorenjem vina,
- oksidativno aromo, ki jo oblikujejo acetaldehid in acetali.
2.1.3.1 Stekleničeno vino
Ko vino zori, prihaja do sprememb v vsebnosti posameznih spojin. Spreminja se
koncentracija estrov, in sicer zmanjša se koncentracija acetatov, povečajo pa se etilni estri
mono- in dikarboksilnih kislin. Kot produkt zorenja lahko dobimo oranžna vina, ki
nastanejo zaradi tvorbe spojin iz razgradnih produktov karotena. Med zorenjem se tvorijo
tudi spojine iz razgradnih produktov ogljikovih hidratov in potekajo še kislinsko
katalizirane reakcije monoterpenov (Lužar in Košmerl, 2016).
2.2 RAZVOJ AROME
2.2.1 Jabolčno-mlečnokislinska fermentacija (JMK)
Pri procesu, ki mu pravimo tudi mlečnokislinski ali biološki razkis, gre za pretvarjanje
jabolčne kisline v mlečno kislino in ogljikov dioksid. Pri procesu delujejo mlečnokislinske
bakterije rodov Oenococcus, Leuconostoc, Pediococcus in Lactobacillus. Te
mlečnokislinske bakterije tvorijo nove spojine in oblikujejo se nove arome. Nove spojine
lahko intenzivno zaznamo, ali pa jih bakterije vežejo na svojo membrano in jih ne zaznamo
več. Jabolčna kislina daje ostro, rezko in svežo aromo, za razliko od mlečne kisline, ki daje
bolj zrelo in milo aromo. Z zorenjem se jabolčna kislina pretvarja v mlečno in nastaja
spremenjena aroma vina. Med zorenjem lahko pride do tvorbe spojin, ki v prevelikih
koncentracijah povzročajo moteč okus in vonj. Eden izmed nezaželenih vonjev, ki lahko
nastane, je vonj po hlevu. Med vsemi procesi se sproščajo tudi laktoni in vanilin (Bavčar,
2009).
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V primeru, da so avgustovske in septembrske temperature pod 20 °C, v grozdnih jagodah
ostane preveč jabolčne kisline. To se ponavadi zgodi pri sortah, ki pozno dozorijo in
rastejo v severnih pridelovalnih okoliših. Taki mošti imajo vsebnost titrabilnih kislin čez
10 g/L. Harmoničnost takih vin je manjša, imajo manj ekstrakta in poudarjeno kislino.
Postopek pridobivanja vina moramo spremeniti tako, da vina ne pretočimo z droži, ampak
ga premešamo. Tako dobijo mlečnokislinske bakterije rodov Leuconostoc, Pediococcus in
Lactobacillus boljše razmere za pretvorbo jabolčne kisline v mlečno. Če mlečnokislinska
fermentacija ni vodena, lahko nastanejo nezaželene spojine. Ena od teh je histamin, ki
povzroči, da vino dobi okus po maslu, jogurtu ali kislem zelju (Šikovec, 1996).

2.2.2 Zorenje vina
Ko vino zori in mu dodamo žveplov dioksid, se ta lahko veže na acetaldehid, piruvat in ɑketoglutarno kislino. Te spojine nastanejo kot stranski produkti pri delovanju kvasovk. Z
vezavo žveplovega dioksida na druge spojine preprečimo povzročitev oksidirane arome
vina in prekrivanje sortnih lastnosti (Šikovec, 1996).
Med prvo fazo zorenja, med alkoholno fermentacijo in stekleničenjem, potekajo
spremembe zaradi enoloških postopkov. Fermentacijska aroma začne slabeti po koncu
alkoholne fermentacije. Zorilna aroma začne nadomeščati sadno aromo. Ogljikov dioksid
med tem izhaja iz vina, kar privede do večje harmoničnosti, izgubljanja svežine in pitnosti.
Začetek druge faze je stekleničenje, tej fazi pa rečemo tudi staranje vina. Spremeni se
barva vina iz škrlatno rdeče v rubinasto opečnato barvo zaradi povečanja vsebnosti
polimeriziranih antocianov. Med antociani prevladujejo tisti z rjavo barvo. Tanini se
polimerizirajo in pride do zmanjšanja grenkobe in trpkosti rdečega vina. Ogljikov dioksid
se raztaplja in tako vpliva na okus. Vonj se med zorenjem spremeni. Izgubi se vonj
mladega vina po sadju in cvetni vonj. Reakcije, ki privedejo do tega, so hidroliza izoamil
acetata in izobutil acetata in zmanjšanje vsebnosti terpenov (geraniola in linaloola). S
kompleksnimi reakcijami v že ustekleničenem vinu pride do tako imenovane ležalne arome
(Bavčar, 2009).
2.3 AROMA MLADIH VIN
V mladih vinih je od 0,5 do 1,8 g/L ogljikovega dioksida. Zaradi tega imajo intenzivno
fermentacijsko aromo, kar vpliva na svežino. Nastanek prve fermentacijske arome je
odvisen od fermentacijskih razmer in od seva kvasovk. Ta aroma ima ključno vlogo pri
senzoriki mladih vin. Spreminjanje trendov gre zdaj v smer razvijanja novih sevov, ki bi
vplivali na aromo vin (Rollero in sod., 2016).
Mlada vina od kislin največkrat vsebujejo jabolčno kislino. Ta daje vinu ostrost, ampak se
lahko spremeni z mlečnokislinsko fermentacijo. Mlečne kisline je več v staranih vinih
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(Šikovec, 1996). Svežost teh vin povzroča topen ogljikov dioksid. Raziskave zadnjih
dvajsetih let so pokazale, da so za aromo po citrusih v mladih vinih odgovorni tioli 3sulfanilheksan-1-ol, 3-sulfanilheksil acetat in 4-sulfanil-4-metilpentan-2-on (Roland in
sod., 2012).
V mladih rdečih vinih so polifenoli katehini. Ti vplivajo na porjavenje vina in dajejo
zaznavo trpkosti. Manjša koncentracija taninov poveča intenzivnost sadne note pri mladih
rdečih vinih. Posledica je tudi večja pitnost. Če vino diši po bananah, je to zaradi izoamil
acetata in ker je fermentiralo pri nizkih temperaturah. Lahko diši tudi po jabolkih in
limonah (Nemanič, 2006).
Spojina, ki nastane v dveh stopnjah iz vanilina, je vanilil tiol, ki ima aromo po nageljnovih
žbicah. Ta spojina je izolirana iz mladih vin, ki jih zorijo v hrastovih sodih (Floch in sod.,
2016).
2.4 OPISI VIN
2.4.1 Refošk
Sorta Refošk v Sloveniji uspeva v celotni primorski vinorodni deželi, lahko tudi v
Furlaniji, Istri in Kvarnerju. V Istri iz te sorte pridelujejo vino refošk, na Krasu pa teran
(Mrzlić, 2000). Poznamo ga v dveh različicah, in sicer z rdečo in z zeleno pecljevino. Po
mnenju nekaterih avtorjev naj bi bila ena sorta definirana kot teran in druga kot refošk.
Jagoda je srednje debela do debela, temno modra, okrogla in dišečega vonja. Kožica je
debela, sok je kiselkast, meso pa je sočno. Sorta dozoreva pozno, lahko se dozorevanje
podaljša do sredine oktobra. Masa grozda je med 150 in 250 g. Odporna je proti gnilobi,
proti peronospori pa znatno manj. Ne ustreza ji hladno jesensko vreme, saj ni odporna proti
pozebi (Klavžar, 2003). Vino refošk je značilne rubinaste barve, z odtenkom vijoličaste.
Največkrat ima izrazit vonj po malinah in ribezu. Z biološkim razkisom primerno visoka
kislina preide v mlečno kislino in daje vinu mehkobo. Za svež in bogat okus so odgovorni
tanini. Ker se vino refošk pije že prvo leto se zahteva ustrezna maceracija (Kuljaj, 2005). V
predelu Istre pridelujejo več različnih kakovostnih razredov vina refošk, najbolj zastopana
so vina s tradicionalnimi imeni.
2.4.2 Teran
Na planoti Kras raste sorta 'Refošk', ampak daje drugačno vino, ki ga imenujemo teran. To
vino ima vonj po gozdnih sadežih in je temnordeče barve. Ima manjšo vsebnost alkohola in
večjo vsebnost kislin kakor vino refošk. Teran ima blag taninski okus, je dokaj svež in
spada pod suha vina. Ena glavnih značilnosti vina teran je, da pri jabolčno-mlečnokislinski
fermentaciji (biološkem razkisu) nastane večji delež mlečne kisline. Med slovenskimi vini
ima teran največjo vsebnost mlečne kisline. Zaradi ekstrakta ima teran čvrst in poln okus.
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Teran, ki je pridelan v vinorodnem okolišu Kras, spada med slovensko posebnost, ki je
zaščitena po merilih priznanega tradicionalnega poimenovanja (PTP) (Kuljaj, 2005).
2.4.2.1 Vino teran PTP
Vino teran PTP ima naslednje značilnosti: zmerna vsebnost alkohola, rubinasto rdeča barva
z vijoličastimi odtenki, spada med suha vina, vonj in okus po gozdnih sadežih. Za teran
PTP je značilna večja vsebnost mlečne kisline, fenolnih snovi in ostalih organskih kislin.
Značilnosti vina teran PTP nastanejo zaradi rdeče kraške zemlje, tradicionalnega postopka
predelave grozdja sorte 'Refošk' in podnebja z burjo. Vino teran PTP je dovoljeno
pridelovati samo na območju podokoliša Kraška planota in samo iz sorte Refošk na
absolutnih vinogradniških legah. Trte ne smejo rasti v depresijah vrtač, ampak morajo biti
lege bolj zračne. Primerna tla za pridelavo vina teran PTP nastanejo s preperevanjem
deloma eocenskih in krednih apnenčastih kamnin in so rdeče rjave barve. Po pravilniku
mora biti najmanjša vsebnost sladkorne stopnje v grozdnih jagodah 70 °Oe (Pravilnik o
vinu …, 2008).
Da se vino lahko označi kot izbrani teran PTP mora imeti naslednje značilnosti:
- pridelano je iz grozdja, ki ima ob trgatvi najmanj 80 °Oe ali 10,85 vol. % naravnega
alkohola,
- je ob trgatvi pridelano kot grozdje za vrhunsko vino z zaščitenim geografskim
poreklom,
- je v skladu s pravilnikom, ki ureja kontrolo kakovosti grozdja v času trgatve.
2.4.3 Cabernet sauvignon
Izvira iz pokrajine Bordeaux v Franciji, ampak se sorto 'Cabernet sauvignon' goji že v
mnogih drugih državah. V Franciji naj bi jo gojili že od 17. stoletja. Raziskave
mikrosatelitskih markerjev so pokazale, da je ta sorta potomka dveh drugih sort, in sicer
'Cabernet franc' in 'Sauvignon blanc'. Originalno ime pa je Cabernet sauvignon noir.
Dežele, kjer še gojijo sorto 'Cabernet sauvignon', so Severna in Južna Amerika, Južna
Afrika, Avstralija in Nova Zelandija. Sorta za rast potrebuje zmerno klimo (Bowers in
Meredith, 1997).
Trta ima srednje velike, pentagonalne liste. Gornja stran lista je gladka in temno zelena,
spodnja stran pa je rahlo pajčevinasta. Listni pecelj je nekoliko rdečkast in sorazmerno
kratek. Površina lista je valovito nabrana, vitice pa so slabo razvite. Pri grozdu včasih
najdemo tudi krilce, drugače pa je majhen, zbit in cilindričen. Jagode so temnomodre,
okrogle in drobne, z debelo kožico in močnim poprhom. Sok je sladek in sočen, s
specifično aromo (Gorjan, 2007).

Levstek L. Značilne sadne arome rdečih vin.
Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2020

10

Sorta spada med pozne in zelo bujne sorte. Od nje dobimo relativno nizek pridelek, temu
pa ob večjih obremenitvah pada kakovost. Masa enega grozda je od 50 do 90 g. Sorta je
odporna na nizke temperature in peronosporo (Hrček in Korošec-Koruza, 1996).
Pri pridelavi grozdja se uporablja kordonsko in šparonsko gojitveno obliko. Za
vinogradniška tla je pomembno, da so topla in zračna (Gorjan, 2007).
Vsebnost sladkorja v moštu se zelo spreminja. Povprečje se giblje med 78 in 86 °Oe
(Hrček in Korošec-Koruza, 1996). Sorta 'Cabernet sauvignon' daje zelo kakovostna in
sorazmerno močna rdeča vina. Vsebnost kisline je zmerna, ekstrakta pa je veliko. Izplen
mošta je 63,4 % (Cosmo in sod., 1959).
Vino ima značilen sortni vonj in okus, prepoznavno pa je po granatni barvi. Mlado vino
cabernet sauvignon ima aromo, v kateri prevladujeta borovnica in malina, s sledjo suhega
sena. Mlado vino bi lahko opisali kot prijetno aromatično, vendar prava aroma nastane šele
s staranjem. Arome, ki nastanejo s staranjem, so odvisne od letnika, porekla in tehnoloških
postopkov. Pogosto ima dozorel cabernet sauvignon značilno plemenito cvetico po
čokoladi, tobaku, kakavu ali popru (Nemanič, 1999).
2.4.4 Rdeča zvrst (krasno)
Vino se imenuje po vasici Krasno iz okoliša Goriška Brda. Krasno je rdeča zvrst vina iz
sort cabernet franc, cabernet sauvignon in merlot. Barva je rubinasta. Ima aromo po
temnem rdečem in črnem sadju, lahko pa se zazna tudi aroma dima in vanilje. Vsebnost
kislin je zmerna, taninov ni veliko (Vinski vodnik, 2017). Vino pridelujejo briški vinarji, ki
so povezani v Klet Brda, ki je največja pridelovalka in izvoznica slovenskih vin.
Ustanovljena je bila kot zadruga leta 1957 in je v lasti vinogradnikov iz Goriških Brd.
Njihova dejavnost vključuje tudi trženje vina v Sloveniji in tujini.
2.4.5 Merlot
Originalno ime sorte je Merlot noir, njen geografski izvor pa je Francija. Sinonimi sorte so
Merlot crni, Merlou, Plant Medoc, Merlau, Pulliat vingole (Francija), Bigney Vitraile
(Anglija). Drugod po svetu raste na območjih z zmerno klimo, v Sloveniji pa se ga sme
pridelovati samo v vinorodni deželi Primorska (Hrček in Korošec-Koruza, 1996). Na
Krasu spada med dovoljene sorte, drugod v vinorodni deželi Primorska pa spada med
priporočene sorte (Pravilnik o seznamu…, 2007). Merlot daje rubinasto rdeča vina, ki so
zelo kakovostna in imajo srednjo vsebnost alkohola (Nemanič, 1999).
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3 MATERIAL IN METODE
3.1 MATERIAL
Analiza je potekala v senzoričnem laboratoriju na Biotehniški fakulteti na oddelku za
živilstvo. Uporabili smo degustacijske kozarce. Analizirana vina so bila: refošk (letnik
2017), teran PTP (letnik 2017), cabernet sauvignon (letnik 2016), rdeča zvrst (letnik 2016)
in merlot (letnik 2015).
3.2 PRESKUŠEVALCI
Senzorični panel je bil sestavljen iz skupine potrošnikov (študentov), ki jo je sestavljalo 15
preskuševalcev, od tega trije moški in dvanajst žensk. Pred pričetkom samega ocenjevanja
smo jim razložili namen in potek ocenjevanja. Potrošniki niso šolani za senzorično analizo,
niso sodelovali v preskusih izbiranja in usposabljanja, ne razlikujejo med analitičnimi
preskusi in hedonskim ocenjevanjem. Na njihove ocene lahko vplivajo ocene drugih. Ne
analizirajo svojih zaznav, ampak jih samo beležijo (Golob in sod., 2006).
3.3 METODE
3.3.1 Preskus z zaznavanjem podanih sadnih arom v vinu
Na obrazcu, ki ga je dobil vsak študent, je bilo pri vsakem vinu naštetih pet sadnih arom
(priloga 1), ki so značilne za posamezno vino. Pri vinu refošk so to aroma borovnice,
višnje, maline, robide in črnega ribeza. Pri vinu teran PTP so bile naštete arome češnje,
jabolka, jagode, banane in robide. Pri vinu cabernet sauvignon smo pričakovali predvsem
aromo maline, češnje, črnega ribeza, slive in borovnice. Pri rdeči zvrsti smo izbrali aromo
robide, jagode, borovnice, rdeče češnje in maline, pri vinu merlot pa aromo citrusov,
banane, češnje, borovnice in robide.
Naloga študentov je bila, da pri vsaki vrsti vina obkrožijo eno ali več sadnih arom, ki so jih
zaznali. Pri vsakem vinu so imeli tudi možnost napisati, katere druge arome še zaznajo v
vinu. Dobljene rezultate smo razvrstili po pogostosti odgovorov in grafično prikazali s
histogrami, na katerih je razvidna številčna zaznava posamezne arome v vinu, ločeno po
spolu. Iz objavljenih raziskav smo pridobili podatke, katere spojine so odgovorne za
določeno sadno aromo. V teh raziskavah so za identifikacijo in kvantitativno določitev
spojin uporabili metodo plinske kromatografije v kombinaciji s senzorično analizo s
šolanimi senzoričnimi preskuševalci. Rezultati teh analiz so objektivni. Pri naši analizi,
kjer so sodelovali nešolani preskuševalci, lahko sklepamo, da če je večji delež
preskuševalcev zaznal eno izmed podanih sadnih arom, je večja verjetnost, da je spojina, ki
daje aromo, res prisotna v vinu in je nad pragom zaznave.
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO
4.1 REZULTATI ZAZNAVE SADNIH AROM V VINU REFOŠK
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Slika 1: Rezultati senzorične analize vina refošk

Za refošk (letnik 2017) je značilna aroma po borovnici, malini in drugih rdečih sadežih
(Vinski vodnik, 2017). S slike 1 lahko razberemo, da je največ študentov zaznalo aromo
črnega ribeza (66,7 % vseh; eden od treh moških in 75 % žensk), sledita aroma višnje (26,7
% vseh; eden od treh moških in 25 % žensk) in aroma robide (26,7 % vseh; dva od treh
moških in 16,7 % žensk). Aromo borovnice sta zaznala 2 preskuševalca, moški in ženska
(skupno 13,3 % preskuševalcev), aromo maline pa samo 2 ženski. Drugih arom študenti pri
vinu refošk niso zaznali. Za vonj in okus po malini je v vinu refošk odgovorna spojina
difenil keton, ki spada med fermentacijske arome. V eni izmed raziskav so najprej s
plinsko kromatografijo določili vsebnost aromatičnih spojin, nato pa so s primerjavo
rezultatov s kvantitativno opisno analizo prišli do zaključkov, da aromo po rdečem sadju
zaznamo zaradi estra etil propanoat in ketona 2,3-butandion (Nicolli in sod., 2018).
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4.2 REZULTATI ZAZNAVE SADNIH AROM V VINU TERAN PTP
Teran PTP
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Slika 2: Rezultati senzorične analize vina teran PTP

Za teran PTP (letnik 2017) je značilna aroma robidnice, maline in borovnice (Vinoteka
Sodček, 2017). Pri vinu teran PTP je največ študentov zaznalo aromo po češnji (53,3 %, od
tega eden od treh moških in 50 % žensk) in robidi (33,3 % vseh; dva od treh moških
moških in 25 % žensk). Vonj in aromo po češnji zaznamo zaradi spojine benzaldehid
cianohidrin (Simon, 2003) ali pa zaradi etil cinamata (Arcari, 2017). Štirje študenti so
zaznali aromo po jabolkih (26,7 %; eden od treh moških in 16,6 % žensk). Za aromo po
jabolkih je lahko odgovornih več estrov, to so etil izobutirat, etil heksaonat, ki spominja na
bolj zelena jabolka, izoamil acetat in etil-2-metil butanoat (preglednica 1). Aromo jagode
je, enako kot aromo banane, zaznala samo ena študentka (6,7 % vseh, 8,3 % žensk). Drugi
aromi, ki so ju študenti še zaznali v vinu teran PTP, sta aroma po lesu (1 študentka, 6,7 %
vseh) in aroma po amareni (1 študent, 6,7 % vseh).
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4.3 REZULTATI ZAZNAVE SADNIH AROM V VINU CABERNET SAUVIGNON
Cabernet sauvignon
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Slika 3: Rezultati senzorične analize vina cabernet sauvignon

Za vino cabernet sauvignon (letnik 2016) so značilne arome po črnem ribezu, rdeči in
zeleni papriki, črnem sadju in črni češnji (Vinski vodnik, 2018). Največ študentov je
zaznalo aromo slive (53,3 % vseh; vsi moški in 41,7 % žensk), maline (33,3 % vseh; dva
od treh moških in 25 % žensk) in češnje (33,3 % vseh; dva od treh moških in 25 % žensk).
Po tem lahko sklepamo, da se v vinu nahajata spojini difenil keton in benzaldehid
cianohidrin. Od študentov je črni ribez zaznala samo ena ženska (6,7 % vseh, 8,3 % žensk).
Borovnico so zaznale 3 študentke, kar je 20 % vseh in 25 % žensk. Drugi aromi, ki so ju
zaznali, sta aroma suhega sadja (1 študent, 6,7 % vseh) in aroma višnje (1 študentka, 6,7 %
vseh). Arcari in sod. (2017) navajajo, da se lahko aroma po slivah pojavi zaradi spojine etil
cinamat, ki pa lahko daje tudi aromo po jagodi. Za aromo po jagodi so odgovorne tudi
spojine etil butaonat, etil 2-metil butanoat, etil heksaonat in etil laktat. Zadnja od naštetih
spojin nekatere spominja na malino. Postopek identifikacije arom je potekal s plinsko
kromatografijo v kombinaciji s senzorično analizo (Arcari in sod., 2017).
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4.4 REZULTATI ZAZNAVE SADNIH AROM V VINU RDEČA ZVRST
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Slika 4: Rezultati senzorične analize vina rdeča zvrst

Za vino rdeča zvrst (letnik 2016) so značilne primarne arome rdečih sadežev, rdeče
paprike, ožganega lesa in čokolade (Vinski vodnik, 2018). Aromo robide je zaznalo 40 %
študentov, vsi moški in 25 % žensk. Moški drugih arom niso zaznali. Štiri ženske so
zaznale aromo jagode (26,7 % vseh, 33,3 % žensk). Za aromo po jagodi je odgovornih
lahko tudi več estrov, ki spadajo med fermentacijske arome. To so etil izobutirat, etil-2metil butanoat in etil butanoat. Aromo rdeče češnje in maline sta zaznali po 2 študentki
(13,3 % vseh; 16,7 % žensk), aromo borovnice pa ena študentka (6,7 % vseh; 8,3 %
žensk). Ostali aromi, ki so ju študenti zaznali, sta aroma črnega ribeza (1 študentka, 6,7 %
vseh) in aroma starega soda (1 študent, 6,7 % vseh), kar je možno, če je bilo vino starano v
hrastovem sodu.
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4.5 REZULTATI ZAZNAVE SADNIH AROM V VINU MERLOT
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Slika 5: Rezultati senzorične analize vina merlot

Za merlot (letnik 2015) je značilna aroma po črnih češnjah, pojavi pa se tudi aroma usnja
in robidnic (Vinski vodnik, 2015). Aroma po češnjah je bila izrazita, saj jo je zaznalo 10 od
15 študentov (66,7 % vseh; dva od treh moških in 66,7 % žensk). Aromo robide sta zaznala
ena ženska in en moški (13,3 % vseh; eden od treh moških in 8,3 % žensk). Nihče od
študentov ni zaznal arome borovnice. Štiri ženske so zaznale citruse (26,7 % vseh; 33,3 %
žensk), ki jih ni zaznal noben moški. Vsi moški so zaznali banano, od žensk pa samo dve
(33,3 % vseh, 16,7 % žensk). Pod druge arome so navedli aromo višnje (1 študentka, 6,7 %
vseh) in ribeza (1 študent, 6,7 % vseh).
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5 POVZETEK
V naši raziskavi smo poskušali ugotoviti, katere podane sadne arome bodo študenti zaznali
v rdečih vinih, če si bodo med seboj enotni in katere druge arome še zaznajo v vinu. Vina,
ki smo jih uporabili, so refošk (letnik 2017), teran PTP (letnik 2017), cabernet sauvignon
(letnik 2016), rdeča zvrst (letnik 2016) in merlot (letnik 2015). Raziskava je zajela 15
študentov brez predhodnega šolanja ter znanj in izkušenj na področju senzorične analize
vina. Rezultati zato ne odražajo resničnih arom v vinu, ampak subjektivno zaznane arome
(vonje in okuse), ki jih študenti poznajo. Zaradi tega prihaja do zelo različnih odgovorov,
kjer po pravilu nobena od arom ni posebej močno prepoznavna. Edini izjemi sta merlot, pri
katerem je osem preskuševalcev pravilno zaznalo aromo češnje (ki je značilna za ta letnik),
in refošk, pri katerem je devet preskuševalcev zaznalo aromo ribeza. Kljub značilnosti vina
refošk, letnik 2017, preskuševalci niso v večji meri zaznali arome maline in borovnice.
Zaradi majhnega števila sodelujočih študentov, kjer so prevladovale ženske, je težko
oceniti razlike v okušanju med moškimi in ženskami. Edina opazna razlika se pojavi pri
vinu rdeča zvrst, kjer so vsi moški enotno zaznali aromo robide. Drugih značilnosti glede
na spol ni.
Možnost »Drugo« so študenti izbrali pri vinih teran PTP, rdeča zvrst, cabernet sauvignon
in merlot; torej edino pri vinu refošk niso navedli nobene druge arome od ponujenih arom.
Pri vinu teran PTP in rdeča zvrst so zaznali aromo lesa oziroma starega soda, kar je lahko
posledica shranjevanja vina v hrastovih sodih. Pogosto zaznane so bile tudi arome rdečih
sadežev, ki na nek način dopolnjujejo že dane možnosti. Poleg tega so pri enem izmed
vzorcev vin zaznali tudi aromo po suhem sadju in usnju, ki se načeloma razvije v vinih
starejšega letnika.
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