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Pe o piață atât de competitivă precum cea a vinului, crearea unui produs de calitate nu mai este suficientă, deoarece ceea ce un consumator 
percepe ca fiind de calitate variază în funcție de factori culturali, cum ar fi naționalitatea, vârsta sau chiar anotimpul.

În zilele noastre, este necesar să cunoaștem gusturile consumatorului pe care îl vizăm chiar înainte ca strugurii să fie recoltați. Această cunoaștere 
prealabilă a profilului de vin de care avem nevoie ne va permite să direcționăm elaborarea și rafinarea vinului pentru a satisface cerințele 
consumatorului.

În cadrul Agrovin îl ajutăm pe oenologi să determine caracterul vinului, propunând soluții pentru toate procesele de vinificație.

Determinarea 
caracterului vinului

Profilurile vinurilor de astăzi sunt variate, deși există o serie de tendințe care, cu toate că par imposibile, coexistă pe piețe:

Vinuri maturate în baric, dar care păstrează aroma fructelor.

Vinuri structurate, dar fără astringență

Vinuri mai putin structurate și foarte fructate.

Vinuri fără zahăr, dar dulci.

Vinuri cu durată lungă de viață, dar fără sulfiți.

Vinuri care nu sunt doar ecologice, ci și potrivite pentru vegani.

Aceste atribute formează o serie de echilibre care pot fi tratate separat: Fructe - lemn, Concentrație - astringență, Dulceață - aciditate... 
Astfel încât, împreună, să formeze un echilibru general între senzațiile tactile și cele aromatice.

Căutarea 
consumatorilor

Podgorie

Designul vinului Elaborare/lemn

Adaptarea 
profilului
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Senzații tactile și aromatice 

În cazul vinului, senzațiile aromatice și tactile sunt pilonii fundamentali ai experienței gustative și trebuie să existe o relație sinergică între 
acestea, care să permită celor două faze să se unească și să se pună reciproc în valoare pentru a da naștere unui vin excelent. 

Profilul aromatic nu este implicat doar în faza olfactivă, ci are o mare importanță și în faza gustativă. Aromele intense și persistente sunt implicate 
în această fază de la început și până la sfârșit, sporind dulceața de la prima degustare, intensificând notele centrale ale vinului și reprezentând 
componenta principală în faza finală.

GUSTUL

MIROSUL



Modificarea profilului

Obtinerea caracteristicilor dorite ale vinului nu este doar o chestiune de glorificare a virtuților sale, ci este necesară controlarea anumitor aspecte 
în timpul vinificării, care pot afecta negativ calitatea.

Astringența este definită ca fiind senzația de uscăciune care apare la 
nivelul gurii atunci când saliva interacționează cu taninurile din vin și, 
dacă nu este compensată, poate face ca experiența degustării să fie 
una neplăcută.

Un control al microorganismelor prezente în vin este esențial pentru 
a evita abaterile în timpul depozitării vinului și, cu atât mai important, 
odată ce vinul a fost îmbuteliat.

Mirosul. Senzații aromatice 

La nivel de aromă, profilul de fructe și lemn trebuie ajustat și trebuie 
creat un echilibru pentru a compensa intensitatea unuia sau altuia în 
funcție de necesități.

Trebuie să se găsească un echilibru adecvat în interiorul fructelor și în 
ceea ce privește gradul de maturitate, unde aromele proaspete, cum 
ar fi cele de tip tiolic sau citricele, pot coexista cu arome mai mature, 
cum ar fi compoturile și gemurile. 

La rândul său, lemnul are nevoie, de asemenea, de un echilibru între 
aromele mai dulci, cum ar fi vanilia sau nuca de cocos, și cele mai 
prăjite, cum ar fi cafeaua și cele afumate. 

Gustul. Senzații tactile

Diferitele faze ale gustului trebuie să se echilibreze reciproc pentru a 
obține un vin cu adevărat elegant.
La nivel gustativ, dulceața trebuie să fie echilibrată cu aciditatea, 
onctuozitatea trebuie să fie în armonie cu astringența, iar astringența 
nu trebuie să domine structura.
Această serie de senzații are loc într-un mod ordonat:
 

Note de vârf: primul lucru pe care îl simțim este dulceața.
Note centrale: senzația este de onctuozitate și plenitudine. 
Note finale: durata.

Dacă știm ce compuși influențează fiecare fază, putem influența fiecare 
fază în parte.
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01. Senzații 
aromatice

Piața actuală a vinului se află în schimbare și este necesar să ne 
adaptăm la diferitele tendințe și mode ale unui consumator din ce 
în ce mai exigent. Adăugarea de taninuri aromatice ne permite să 
modificăm senzațiile aromatice și să le adaptăm la gustul curent.

Senzațiile aromatice pe care le percepem în cazul unui vin 
cuprind: profilul aromatic, compus din diferiți descriptori 
care pot fi descoperiți în timpul degustării, intensitatea 
cu care sunt percepuți și relația dintre aceștia, și anume 
complexitatea.

Toți acești factori pot fi reprezentați grafic, permițându-vă 
să ”observați” cum miroase un vin.

Profilul fructat

---- Fructe proaspete
Robletan Soft Touch White
Tanicol Blanc Excellence

---- Fructe mature
Tanicol Red Vintage
TanSutil 

---- Fructe provenite din lemn
Spirit Smoothie

Profil de stejar

---- Prăjire ușoară
Robletan OakBlend

---- Prăjire medie
Robletan Coeur

---- Prăjire mediu +
Robletan Icône

---- Profil de lemn definit 
Spirit Candy
Spirit Smoothie
Spirit Nuance

P. 12

P. 12

P. 13

 P. 13 
P. 13 
P. 13

P. 10
P. 10
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P. 11

P. 11



Intensitate aromatică

Noi definim intensitatea unui vin ca fiind expresia aromatică pe care o putem percepe. Vinurile cu o intensitate ridicată pot fi percepute aproape 
fără să ne apropiem de pahar, în timp ce vinurile cu o intensitate scăzută vor fi mai greu de perceput chiar dacă agităm paharul.

Aici ne referim la cantitatea de aromă pe care suntem capabili să o percepem, indiferent de calitatea acesteia. Din acest motiv, o intensitate mare 
sau mică nu este neapărat sinonimă cu calitatea; intensitatea trebuie să fie însoțită de o complexitate nuanțată care să transmită acel sentiment 
de calitate. 

Profilul aromatic. Complexitate

Parametru calitativ care se referă la aromele specifice care pot fi apreciate în ceea ce privește vinul, precum și la integrarea și armonia acestora. 
Complexitatea nu necesită numai un număr mare de descriptori aromatici, ci și ca niciunul dintre aceștia să nu iasă prea mult în evidență față de 
ceilalți. Vinurile lipsite de complexitate sunt caracterizate de o aromă foarte liniară, percepute ca fiind vinuri simple, de calitate redusă.

Aromele vinului, indiferent de originea lor primară, secundară sau terțiară, pot fi clasificate în două grupe principale: aduse de fructe și de lemn. 
Descriptorii de fructe prezenți în vin sunt nenumărați, dar îi putem ordona în funcție de gradul de maturitate, începând cu aromele de citrice și 
tiol, până la fructele mai mature, cum ar fi stafidele sau gemurile.

Descriitorii aromatici ai stejarului pot fi, de asemenea, grupați în funcție de gradul de prăjire, de la aromele de nucă de cocos și vanilie ale 
lemnului ușor prăjit până la cele de cafea și afumătură ale lemnului prăjit mai intens.

Lemn verde

Prajit

Afumat

Lactone

Vanilie

Picant

Vegetal

Oxidare

Compot

Citrice

Fruct proaspat

Fruct matur
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Profilul 
fructelor

Aromele de fructe, indiferent 
de descriptorul lor, pot fi 

clasificate în funcție de gradul 
de coacere. 

De la cele mai proaspete 
arome până la cele mai mature 
arome de fructe și chiar arome 

evoluate sau oxidate.

Aromele provenite din lemn 
pot fi clasificate în funcție de 
gradul de prăjire. 

La un capăt vom avea aromele 
provenite din lemnul ușor 
prăjit, cum ar fi vanilia, iar la 
celălalt capăt, aromele afumate 
provenite dintr-o prăjire mai 
intensă.

În funcție de profilul de vin pe care trebuie să îl creăm, putem crește prezența fructelor mai mult sau puțin coapte sau a aromelor de lemn prăjit.

Profilul
de stejar
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Evoluție și maturare

Aromele unui vin nu reprezintă o componentă statică, fructele 
proaspete făcând loc în timp unor profiluri mai mature, până când se 
ajunge la arome de evoluție. În același timp, intensitatea este redusă 
și în timpul depozitării.

Consolidarea intensității aromatice ne va permite nu numai să 
obținem vinuri mai intense, ci și să modificăm profilul aromatic în 
favoarea unor fructe mai proaspete sau mai coapte, în funcție de 
nevoile pieței. Atunci când definim produsele de finisare aromatică, 
trebuie să știm ce tip de fructe vor contribui, în ce direcție va fi 
modificată aroma (complexitate) și ce intensitate aromatică va 
dobândi vinul.

Prin definirea intensității, complexității și profilului aromatic, putem 
realiza contribuția organoleptică.

Intensitate și complexitate aromatică.

Intensificarea aromelor de fructe tropicale. 

Adaugă un plus de onctuozitate și volum la nivelul 
papilelor gustative, îmbunătățind echilibrul acid și 
taninic al vinului.

Tanin de stejar ușor prăjit.

Prospețime și intensitate aromatică.

Redă tinerețea vinurilor albe, roze și roșii, 
conferindu-le o mare prospețime și o mai mare 
intensitate aromatică.

Recupereaza notele de citrice, vegetale si notele 
tiolice, în funcție de soiul de struguri.

Combinație de tanin din semințe și tanin hidrolizabil 
(citrice).

Profilul fructelor

Fructe proaspete

Tanicol BLANC EXCELLENCE

SOFT TOUCH WHITERobletan

01. Senzații aromatice
Profilul fructelor

Lemn verde

Prajit

Afumat

Lactone

Vanilie

Picant

Vegetal

Oxidare

Compot

Citrice

Fruct proaspat

Fruct matur
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PROFILUL AROMATIC



Intensifică potențialul fructat al vinurilor.

Aplicat in timpul maturarii sau inainte de imbuteliere, 
îmbunătățește descriptorii de fructe roșii și negre.

În cazul vinurilor albe, se obține un profil de fructe 
mai mature.

Combinație de tanin din semințe și tanin hidrolizabil 
(fructe roșii).

Profil fructat mai bine definit.

Aplicat în cazul vinurilor maturate în stejar, acesta 
accentuează notele fructate și îmbunătățește 
caracterul soiului.

Datorită compoziției sale, 100% pielita, se integrează 
perfect în matricea vinului.

Profil fructat mai pronunțat.

Acesta pune în valoare fructele din toate punctele 
de vedere, indiferent dacă este vorba de fructe 
proaspete sau fructe coapte.

Alternativă de stejar în format topping.

Fructe mature

Tanicol RED VINTAGE

Topping. Aportul de fructe provenite din lemn

01. Senzații aromatice
Profilul fructelor

PROFILUL AROMATIC

PROFILUL AROMATIC

PROFILUL AROMATIC
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01. Senzații aromatice
Profil de stejar

Evoluție și maturare 

Odată ce am obținut aromele și structura de care avem nevoie într-un 
vin învechit, taninurile și derivații de stejar ne pot ajuta să obținem 
nuanțele necesare pentru a ajusta profilul, îmbunătățind descriptorii 
și modificând micile nuanțe pentru a obține vinul dorit. 

Nu toate vinurile vor evolua în același mod după tratarea cu derivați 
de stejar, iar de aceea este esențial să știm de la ce pornim și unde 
vrem să ajungem.

Definirea aromei și a texturii.

Crește complexitatea aromatică prin transferul de 
note lemnoase dulci (vanilie). 

Bună integrare gustativă.

Tanin de stejar ușor prăjit.

Profil de stejar

Profil cu prăjire ușoară

Profil cu prăjire medie

Robletan OAKBLEND

Intensificarea aromelor dulci.

Complexitate mare cu note dulci 
(caramel, lapte caramelizat).

Structura imbunatatita.

Tanin de stejar mediu prăjit.

Robletan COEUR

Lemn verde

Prajit

Afumat

Lactone

Vanilie

Picant
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01. Senzații aromatice
Profil de stejar

Plenitudine și nuanțe prăjite.

Intensitate aromatică ridicată, oferind o diversitate 
 de nuanțe prăjite de mare complexitate. 

Integrare excelentă la nivel gustativ.

Tanin de stejar prajit mediu +.

Profil cu prăjire mediu +

Robletan ICÔNE

Profil picant, cu un nivel ridicat 
de onctuozitate. 

Topping cu un profil complex de 
condimente care participă în mod activ 
la senzația la nivel gustativ a vinului.

Profil de vanilie definit 
și o dulceață excepțională.

Topping de profil de vanilie definit.

Creat pentru a intensifica notele mai
dulci ale vinurilor.

Îmbunătățește nuanțele de prajit 
ale vinului și protejează nuantele de 
fructe proaspete.

Topping de nuanțe în care sentimentul
general de complexitate este 
îmbunătățit cu o gamă largă de arome
condimentate și prăjite.

Topping. Profil de lemn definit

PROFILUL AROMATIC

PROFILUL AROMATIC PROFILUL AROMATIC PROFILUL AROMATIC
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02. Senzații 
tactile

Aceste senzații la nivel gustativ sunt percepute treptat, pe măsură ce 
degustarea avansează. Acest lucru ne permite să definim 3 etape, care 
corespund evoluției senzațiilor tactile.

Note de vârf: primul impact în care simțim dulceața pe care o 
percepem atunci când vinul intră în contact cu papilele gustative. 
Aceasta este percepută în principal pe vârful limbii, unde 
predomină zaharurile și alcoolii, dar și unele molecule olfactive 
care sporesc această senzație de dulce.

Note centrale: este partea cea mai complexă, aici determinându-
se caracterul vinului, cu toate virtuțile și defectele sale. 
Percepem onctuozitatea și plenitudinea, care formează un 
echilibru între suavitate si taninuri.

Note finale: se referă la cât timp rămâne gustul vinului în gură. 
Astringența și amăreala excesivă pot compromite degustarea în 
acest stadiu.

Gura nu numai că ne permite să experimentăm senzații cu 
ajutorul limbii și al papilelor gustative, dar transmite și 
senzații olfactive prin intermediul aromei ulterioare.

Note centrale

---- Onctuozitate
Spirit Smoothie 
Mannoplus ND

---- Plenitudine
TanReactive
Tanicol Red Vintage
FiniTan

P. 18 
P. 19

P. 21 
P. 21 
P. 21

Note finale

---- Persistenta
Tanicol Blanc Excellence 
Tanicol Red Vintage 
Spirit Nuance
Robletan Oakblend

P. 23
P. 23
P. 23
P. 23

Note de vârf

---- Dulceață
Gomasol Seda 
Spirit Candy

P. 17
P. 17



Plenitudine

Structura taninică, aciditatea și fractia aromatică se unesc 
pentru a oferi acea senzație de plenitudine. 

Dulceata

Aceasta este prima senzație pe care o percepem și nu este 
foarte persistentă. 

Persistenta

Intensitatea aromatică și complexitatea contribuie la 
persistenta vinului.

Alcool 

Alcoolul oferă dulceață la nivel gustativ, dar în cazul vinurilor 
dezechilibrate produce o senzație de arsură, care poate fi prezentă pe 
tot parcursul degustării.

Taninuri 

Acestea sunt percepute în principal în centrul gurii și, deși oferă 
onctuozitate și plenitudine, pot contribui, de asemenea, la dulceață 
într-o măsură mai mică și pot avea un efect negativ prin astringență și 
amăreală, lăsând senzații de uscăciune în etapa finală.

Aromă

Impactul aromei asupra papilelor gustative influențează în mod direct 
persistenta a unui vin, precum și contribuie puternic la plenitudinea 
acestuia. Deși nu sunt implicate direct în dulceața vinului, anumite 
arome ”dulci” pot crește senzația de dulceață la nivel gustativ.

Onctuozitate

Este ceea ce simțim în centrul gurii și este compusă 
în principal din polizaharide care intensifica onctuozitatea.

Alcool Taninuri Aromă

Ce influențează echilibrul gustativ?

PERSISTENTA
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02. Senzații tactile
Note de vârf

Gust dulce, mult mai mult decât zaharurile 

Originea dulceții în vinuri nu se găsește doar în zahărul rezidual, ci și 
într-o serie de molecule care oferă dulceață sau sporesc senzațiile de 
dulce.
 
În cadrul gamei de zaharuri, glucoza și fructoza, ca zaharuri reziduale, 
joacă un rol important, dar nu sunt singurele zaharuri implicate. 

Alcoolii prezenți în vin conduc, de asemenea, la senzația de dulce, 
alcoolul etilic și glicerolul fiind singurii care pot depăși pragul de 
percepție în vin.

Aromele dulci, cum ar fi fructele coapte sau derivatele lemnului, cum 
ar fi vanilia și nuca de cocos, deși nu contribuie direct la dulceață, îi 
accentuează percepția.

Prezența dulceții reduce senzațiile de amăreală și astringență din vin, 
echilibrând în același timp percepția acidă. 

Pe de altă parte, o un exces de dulce poate accentua aromele amare și, 
astfel, vinul poate părea prea aspru din cauza lipsei de aciditate.

Note de vârf 

Guma arabică Topping-uri

Aport de dulceață

Aport de complexitate

Gomasol Seda Spirit Candy 

Guma arabică va influența direct senzațiile de dulceață, în timp ce 
derivatele din lemn, în timp ce sporesc dulceața, cresc complexitatea 
generală a vinului.

Echilibru. Controlul notelor de vârf



02. Senzații tactile
Note de vârf

Topping cu profil de vanilie definit. 
Creat pentru a intensifica notele mai dulci.

În vinurile cu o senzație inițială slabă, conferă note aromatice dulci.

Eliberarea rapidă a lactonelor și polizaharidelor și intensitatea mare a vaniliei 
implicate în senzația percepută la nivel gustativ.

Dulceață și guma arabică 

Încorporarea de polizaharide vegetale sporește senzațiile dulci încă de la prima degustare, oferind echilibru și rotunjime la nivel gustativ.
În cadrul AGROVIN folosim materii prime 100% naturale de cea mai bună calitate.

Dulceața lemnului

Compușii derivați din lemn, cum ar fi polizaharidele și triterpenele pot oferi senzații dulci. Diverșii compuși aromatici pe care stejarul prăjit îi 
conferă vinului ne amintesc de nucă de cocos și vanilie, arome pe care creierul le asociază automat cu aromele dulci, deși papilele gustative nu le 
detectează în acest fel.

Îmbunătățirea excepțională a percepției gustului 
înainte de îmbuteliere.

Sporește senzațiile de corp și dulceață la nivel gustativ, respectând în același 
timp caracteristicile aromatice ale vinului. 

Elimină taninurile agresive, reducând astringența excesivă, atât a strugurilor, cât 
și a lemnului.

Combinație lichidă de gumă arabică și manoproteină.

Gomasol® SEDA
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02. Senzații tactile
Note centrale. Onctuozitate

Importanța polizaharidelor

Onctuozitatea unui vin este proprietatea prin care vinul pe care îl 
gustăm ne pare suav la nivel gustativ, dens și uleios. Ar fi o senzație 
opusă astringenței, întărind acțiunea de înmuiere a salivei.

Pentru a obține un echilibru în această etapă, combinația aciditate-
structură trebuie să fie în echilibru cu onctuozitatea. Altfel spus, 
percepția de aciditate și de structură scade pe măsură ce crește 
onctuozitatea.

Un exces de onctuozitate reduce senzațiile acide și taninice, pierzând 
o parte din prospețime și plenitudine, iar vinul este perceput ca fiind 
plat și foarte puțin structurat.

Pe de altă parte, lipsa onctuozității face ca taninurile și aciditatea să 
fie percepute cu mai multă intensitate, favorizând senzația unui vin 
dezechilibrat. 

Polizaharidele derivate din drojdia Saccharomyces cerevisiae 
contribuie la creșterea onctuozității. Aceste polizaharide pot fi extrase 
din drojdia naturală a vinului sau pot fi furnizate sub formă de drojdie 
inactivă, pereti celulari de drojdie sau sub formă de manoproteină 
purificată.

Note centrale. Onctuozitate

Crește onctuozitatea și completează senzațiile 
din centrul și de la capătul papilelor gustative. 

Topping cu un profil complex de condimente care participă în mod activ la 
senzația la nivel gustativ a vinului.

Onctuozitatea provenită din lemn 

Transferul de polizaharide din lemn va completa senzațiile de onctuozitate ale vinurilor, permițând o întărire echilibrată notelor centrale.

Deși compușii furnizați de lemn sunt diferiți de cei furnizați de pereții 
de drojdie, contactul cu lemnul în diferite formate, cu prăjire medie-
ușoară, oferă caracteristici senzoriale similare cu cele ale învechirii pe 
depozit de drojdie.



02. Senzații tactile
Note centrale. Onctuozitate

ND

Onctuozitate și manoproteine

Manoproteinele sporesc senzația de onctuozitate, aducând armonie vinului în ansamblul său, legând dulceața de structură într-un mod echilibrat, 
fără a afecta profilul aromatic. 

NOU

PRODUS

Mannoplus ND (50 ml/hl)

Evaluare
globală

OnctuozitateAciditate

Structură
tanica

Plenitudine

Efectul asupra notelor centrale

Acesta contribuie la caracteristicile senzoriale ale vinului, oferind densitate, 
finețe și consistență.

Elimină taninurile agresive, reducând astringența.

Acesta restabilește echilibrul acid prin creșterea senzațiilor pozitive la nivel 
gustativ.

Fermentare secundara: crește finețea la nivel gustativ și persistența spumei. 

Efectul asupra aromei

Stabilizează fracția aromatică și o protejează de oxidare:

Manoproteina este capabilă să lege moleculele volatile, atât din fermentație 
(esteri), cât și aromele de soi (β-iononă).

Protecție coloidală 

Este implicat în stabilizarea coloidală a vinurilor:

Împiedică agregarea anumitor coloizi, ajutând la suspendarea lor în mediu 
și împiedicând precipitarea lor. Astfel, se asociază cu cristalele de tartrat și 
interacționează cu substanțele colorante și cu proteinele instabile.

Efectul asupra îmbutelierii

Impact minim asupra capacității de filtrare și a culorii:

Turbiditatea și colorația scăzută a acestuia permit adaosuri de ultimă oră, cu 
respectarea maximă a caracteristicilor senzoriale și a capacității de filtrare a 
vinurilor. 

Teste asupra unui vin rosu filtrat. Recolta 2020

Martor

Toate proprietățile manoproteinei 
purificate sub formă lichidă.
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02. Senzații tactile
Note centrale. Plenitudine

Echilibru: aciditate, structura taninică și arome

Plenitudinea este capacitatea unui vin de a umple întreaga gură cu 
senzații. Aciditatea și structura taninică sunt implicate în acest proces. 
Complexitatea și intensitatea aromatică contribuie, de asemenea, la 
această senzație de plenitudine.

Vinurile lipsite de plenitudine se caracterizează prin faptul că sunt 
vinuri ușoare, cu puțină consistență și o lipsă de armonie. Un exces 
de aciditate sau de structură tanica produce, de asemenea, un 
dezechilibru în această etapă, dând naștere unor vinuri uscate și 
amare.

Atunci când creștem structura taninurilor, trebuie să ținem cont de 
faptul că, dacă folosim taninuri cu un grad scăzut de polimerizare sau 
derivați de lemn neprăjit, putem crește plenitudinea, dar cu prețul 
creșterii astringenței. Din acest motiv, va fi întotdeauna necesar să se 
vadă rolul onctuozității pentru atingerea echilibrului.

Note centrale. Plenitudine 

Plenitudine fără astringență. Taninuri din struguri

Taninuri din semințe Taninuri din semințe/pielite și lemn

Aport de plenitudine

Aport de complexitate

TanReactive Tanicol Red Vintage - FiniTan

Taninurile din struguri sunt ideale pentru creșterea acestui atribut, 
indiferent dacă se dorește o creștere ușoară a plenitudinii sau dacă 
este necesară o contribuție mai mare. 

Acest tip de tanin se integrează perfect în matricea vinului, sporind 
plenitudinea cu un impact minim asupra astringenței și a profilului 
aromatic.

O altă posibilitate este adăugarea de taninuri care, în același timp cu 
creșterea structurii tanice, augmentează intensitatea aromatică atât a 
fructelor, cât și a lemnului. 



02. Senzații tactile
Note centrale. Plenitudine

REACTIVE
Robustețe și structură mare, fără a crește astringența.

Acesta favorizează stabilitatea culorii și o evoluție mai bună în timp datorită 
capacității sale antioxidante.

Tanin condensat din semințe de struguri. 

Îmbunătățește descriptorii de fructe roșii și negre, adăugând în 
același timp structură și rotunjime.

Prin creșterea intensității aromatice, este sporită persistenta vinurilor.

Tanin condensat din semințe de struguri combinat cu lemn provenit de la pomi 
cu fructe roșii. 

Plenitudine și stejar

Plenitudine și fructe

Plenitudine și structură

Structură variată și creștere aromatică.

Perfecționează caracteristicile aromatice ale soiului, oferind nuanțe de stejar 
ușor prăjit, fără amăreală sau astringență.

Capacitatea sa antioxidantă asigură o evoluție excelentă în sticlă.

Tanin condensat de pielite de struguri combinat cu stejar francez ușor prăjit.

Tanicol RED VINTAGE

FINI



Agrovin
Angajament față de oenologie

Definim senzațiile
Vol. I

02. Senzații tactile
Note finale. Persistenta

Persistența gustului

Persistența aromatică

Notele finale sunt alcătuite din toate senzațiile pe care un vin le 
lasă în gură. Într-o primă fază, persistența aromatică este maximă 
(intensitatea), într-o a doua fază, aceste arome și alte senzații 
gustative se diminuează până la dispariție.

În timp ce persistenta este compusă doar din fracțiunea aromatică, 
persistența gustului cuprinde toate senzațiile care rămân în gură, 
cum ar fi aciditatea, căldura unui conținut ridicat de alcool și posibila 
prezență a amărelii.

Persistenta este o etapă din cadrul notelor finale care se definește ca 
fiind timpul în care senzațiile aromatice rămân în gură cu o intensitate 
ridicată.

Persistența gustativă este mai dificil de măsurat decât persistența 
aromatică, din cauza scăderii sale treptate. În timp ce scăderea 
persistenței aromatice intense este foarte accentuată.

Creșterea timpului în care intensitatea aromatică este la un nivel 
ridicat are un impact direct asupra calității percepute.

Această persistență aromatică poate fi măsurată în secunde, iar 
vinurile pot fi clasificate în funcție de persistenta lor.

Un vin lung este un vin care, lăsând o senzație echilibrată la nivel 
gustativ, este intens, iar aroma sa persistă timp de câteva secunde 
după ce părăsește gura. Pe de altă parte, un vin scurt este un vin care, 
după un început intens, dispare rapid.

Note finale. Persistenta

Foarte scurtă

Scurtă

Medie

< 3 secunde 

3 - 4 secunde

7 - 8 secunde

5 - 6 secunde

> 8 secunde

Lungă

Foarte lungă

Persistenta a vinului Durata intensității aromatice

Persistență aromatică Persistență gustativăGustul vinului dispare

PERSISTENȚA GUSTATIVA

NOTE FINALE

PERSISTENȚA 
AROMATICA

PERSISTENTA



02. Senzații tactile
Note finale. Persistenta

Creșterea persistenței aromatice

Această impresie finală se bazează pe percepția compușilor proveniți din struguri și din fermentare (fructe) și pe contribuția stejarului în timpul 
învechirii (lemn). Aceste două atribute (fructe-lemn) trebuie să fie echilibrate și să posede o intensitate suficientă pentru a participa în mod 
pozitiv la persistenta. Persistenta este un element ușor de detectat pentru a recunoaște calitatea vinului.

Fructe persistente: Atât în cazul vinurilor cu un profil fructat, cât și în cazul vinurilor cu un lemn mai pronunțat, unde trebuie să oferim mai 
multă importanță fructelor, utilizarea taninurilor de struguri combinate cu lemn provenit de la pomi fructiferi sporește această persistență 
aromatică fructată, evidențiind note mai proaspete sau mai mature, în funcție de originea botanică a lemnului.

Lemn persistent: Pentru a pune în valoare aromele derivate din lemn în notele finale, putem opta pentru nuanțe mai prăjite, cum ar fi 
cafeaua și aromele afumate, sau pentru arome mai dulci și mai proaspete, cum ar fi vanilia sau condimentele.

Tanicol RED VINTAGETanicol BLANC EXCELLENCE

Robletan OAKBLEND

Tanin din citrice, prospețime și intensitate.

Topping cu arome persistente de prajit. Tanin cu arome persistente de vanilie.

Taninuri din fructe roșii, intensitate și persistență.
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03. Senzații
astringente

Astringența este definită ca fiind senzația de 
uscăciune care apare la nivel gustativ atunci când
saliva interacționează cu taninurile din vin. 

Această senzație va fi mai mult sau mai puțin intensă în funcție de 
compoziția tanica a vinului și poate fi însoțită de arome amare.

Această senzație de uscăciune și amăreală poate apărea în toate 
etapele de degustare:

Note de vârf: putem găsi taninuri necoapte care aduc verdeață.

Note centrale: în acest stadiu, taninurile sunt mai predominante 
și încep senzațiile de uscăciune, care pot dura până la finalul 
vinului.

Note finale: aromele amare nu sunt percepute la început, dar 
sunt foarte persistente și pot domina nota finală a vinului. 

Controlul astringenței

---- Agenți de limpezire vegetali
Proveget Premium

---- Creșterea onctuozității
Superbouquet MN
Superbouquet
Mannoplus 

---- Reducerea reactivității
Gomasol Óptima 

---- Consolidarea structurii
TanReactive

P. 26

 P. 27 
P. 27 
P. 27 

P. 27 

P. 27 



Când taninurile devin un defect

Structura taninică și echilibru 

Reducerea senzației de uscăciune

Structura tanica a unui vin joacă un rol important în toate fazele senzației la nivel gustativ, dar un exces de cantitate sau de reactivitate poate 
strica experiența degustării. 

Atât taninurile proprii strugurilor, cât și cele din derivatele de lemn pot spori această senzație, deși percepția lor este diferită. Taninurile din 
struguri provoacă o astringență care se concentrează mai mult pe verde; taninurile din lemn tind să ofere o senzație mai mare de uscăciune.

Percepția unui vin ca fiind echilibrat-structurat-sec nu depinde doar de compoziția sa tanica, ci și de o serie de compuși care pot accentua 
(aciditate) sau atenua această senzație (onctuozitate). Prin urmare, pentru a obține un echilibru în această etapă, trebuie să eliminăm sau să 
compensăm această astringență, în funcție de profilul vinului pe care trebuie să îl producem.

În funcție de gradul de astringență prezent în vin, se pot folosi diferite tratamente:

Cu ajutorul agenților de limpezire vegetali pentru reducerea astringenței moderate până la severe, putem elimina selectiv taninurile 
cele mai astringente cu greutate moleculară mai mică sau putem efectua o reducere mai intensă în funcție de caracteristicile agentului de 
limpezire.

Pentru a crește onctuozitatea și a reduce percepția de astringență, polizaharidele sporesc senzațiile de dulceață și onctuozitate, care 
favorizează catifelarea la nivel gustativ prin contracararea efectului de uscare al taninurilor, în timp ce, în același timp, sunt capabile să se 
lege de taninuri pentru a forma un complex polizaharidă-tanin care atenuează senzația de astringență.

Întărind structura, taninurile, atât din struguri, cât și cele provenite din anumite alternative de stejar, sporesc plenitudinea, reducând 
amăreala și astringența prin creșterea structurii tanice și reducerea proporției de taninuri aspre din vin, completând astfel această fază și 
reducând semnificativ senzația de uscăciune.

Lipsă de
taninuri

Exces de 
taninuri

Descoperit

Fluid

Echilibrat

Structură

Uscăciune/duritate



Agrovin
Angajament față de oenologie

Definim senzațiile
Vol. I

03. Senzații astringente 
Controlul astringenței

Agenți de limpezire vegetali

Agenții de limpezire vegetali răspund cererii noilor piețe care resping consumul de derivați de origine animală, cum ar fi veganii sau vinurile 
kosher.

Agenții de limpezire din gama Proveget se caracterizează printr-o floculare rapidă și o producție compactă a floculilor.  Utilizarea proteinelor 
vegetale are ca scop reducerea astringenței, respectând în același timp, pe cât posibil, profilul aromatic al vinului și reducând impactul limpezirii 
asupra altor parametri, cum ar fi culoarea, onctuozitatea și plenitudinea. 

Agent de limpezire vegetal lichid, foarte reactiv.

Datorită unui proces de producție mai respectuos, fără o alternanță drastică 
a temperaturilor, are loc un proces de extracție care eliberează proteinele din 
structurile vegetale, permițând o fracție activă mai mare de 
proteine vegetale solubilizate. Acest proces de tratare permite o schimbare de 
conformație a proteinei, obținându-se astfel o reactivitate mai mare.

Permite eliminarea notelor astringente, a amărelii și îmbunătățește echilibrul 
la nivelul papilelor gustative.

Viteză de sedimentare rapidă, cu respectarea maximă a caracteristicilor 
vinului.

Datorită procesului său unic de solubilizare, acest agent de limpezire din proteine 
vegetale este capabil să prevină și să corecteze brunificarea, respectând în același 
timp integritatea vinului.

Proveget PREMIUM

Martor Proveget PremiumProteină vegetală
netratată

0

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Evaluare
globală

ProspețimeSuavitate

Structură Intensitate
aromatică

FructeVolum
/ grăsime

Dezvăluie notele fructate și îmbunătățește echilibrul, respectând în același 
timp structura vinului. Încercare cu Tempranillo. Racolta 2020.
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Martor GelatinăProteină vegetală ne-

tratată

Proveget Premium

Impactul asupra culorii

Analiza senzorială a vinului roșu 

Controlul astringenței

Proveget Premium este rezultatul proiectului 
Winebalance: ”Îmbunătățirea structurii 
coloidale a vinului - noi instrumente bioactive 
de interes”.

Teste pe vin alb. Racolta 2020.

Eliminarea selectivă a polifenolilor oxidați 
și potențial oxidabil.



03. Senzații astringente 
Controlul astringenței

Creșterea onctuozității

Utilizarea polizaharidelor de drojdie determină o creștere a senzației de finețe sau de onctuozitate a vinului, reducând imediat percepția de 
astringență. Pe de altă parte, aceste polizaharide se vor combina cu taninurile mai reactive pentru a reduce senzația de uscăciune. Viteza de 
eliberare a polizaharidelor variază în funcție de tipul de derivat de drojdie:

Consolidarea structurii 

REACTIVE

Drojdie viabilă Drojdie inactiva Pereti celulari de drojdie Manoproteină pură

SuperBouquet SuperBouquet MN MannoPLUS 

Guma arabică este capabilă să reacționeze cu cele mai astringente taninuri, reducând astringența sau amăreala vinurilor foarte structurate. 
Gumele arabice din gama Gomasol nu sunt supuse niciunui proces chimic sau de hidroliză pentru a-și modifica aspectul, ceea ce le conferă 
proprietăți excepționale de stabilizare și rotunjire la nivelul papilelor gustative.
 

Reducerea reactivității taninurilor

Reducerea astringenței cu un indice de colmatare scăzut, respectând caracteristicile aromatice ale vinului.

Combinație de gume arabe sub formă lichidă.

Aceasta imbunatateste structura vinului, permițând reducerea proporției de taninuri astringente și, în același timp, creșterea senzațiilor de 
plenitudine și onctuozitate.

Gomasol® ÓPTIMA

Sporește senzațiile de corp și de finețe la nivelul papilelor gustative. 

100% tanin din semințe de struguri.

85-95 % manoproteină 
solubilă.
Timpul de contact/eliberare: 
imediat.

48-53 % polizaharide.
20-22 % manoproteină 
solubilă.
Timpul de contact/eliberare: 
câteva zile.

18-22 % polizaharide.
Timp de contact/perioada 
de eliberare: câteva 
săptămâni.
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04. Control 
microbiologic

Contaminarea microbiană poate afecta în mod negativ calitatea 
vinului. Trebuie ținut cont de faptul că mustul este bogat în zaharuri și 
substanțe nutritive, ceea ce facilitează dezvoltarea drojdiilor, bacteriilor 
și mucegaiurilor. 

Chiar și după ce a avut loc fermentarea, unele dintre aceste organisme 
pot fi încă active. Prin urmare, analizele microbiologice și acțiunile 
preventive și corective sunt indispensabile pentru a le controla.

Controlul dezvoltării microorganismelor contaminante 
este o activitate esențială pentru obținerea unui produs 
de calitate în conformitate cu cerințele de siguranță 
alimentară.

Control microbiologic

---- Reducerea populației
Microstab Protect

---- Reducerea percepției de fenol
Spirit Candy
Robletan OakBlend

---- Recuperarea notelor fructate
Tanicol Blanc Excellence
Tanicol Red Vintage

P. 30

P. 31
P. 31

P. 31
P. 31



Controlul microbiologic este o cerință esențială de siguranță în industria alimentară în general și în special pentru vinuri. Cunoașterea 
microorganismelor și a cazurilor specifice în care acestea pot cauza alterări ne permite să acționăm înainte ca defectele să își facă simțită 
prezența, în special în cazul vinurilor obținute cu puțin sau deloc dioxid de sulf.

Drojdiile aparținând genului Brettanomyces/Dekkera provoacă una dintre cele mai grave probleme în oenologia actuală, deoarece defectele 
senzoriale asociate direct cu Brett apar mai ales în vinurile roșii de calitate care au fost în contact cu lemnul. Brettanomyces, spre deosebire 
de drojdiile responsabile de fermentarea mustului, se caracterizează printr-o activitate fermentativă scăzută și o creștere lentă, dar datorită 
caracteristicilor sale fiziologice este capabilă să se dezvolte în condiții nefavorabile. 

Prima perioadă favorabilă pentru multiplicarea Brettanomyces este perioada dintre fermentația alcoolică și cea malolactică, în care nivelurile de 
sulf sunt scăzute și nu există o concurență excesivă între microorganisme. Viniferm OE-AG20, cu implementarea sa rapidă, poate reduce această 
perioadă critică. 

Odată ce fermentația malolactică este încheiată și nivelurile de sulf sunt corectate, dezvoltarea acestui microorganism este mai limitată, dar 
perioadele lungi de timp și nivelurile scăzute de sulf molecular îi vor permite să se dezvolte până când va ajunge la o populație suficientă pentru 
a produce niveluri perceptibile de etilfenoli.

Etilfenoli, esteraze, 
acid acetic.

Acid acetic și acetaldehidă. 
Evoluția aromatică.

Acid acetic și acetaldehidă.
Diacetil și amine biogene.
Acid lactic.

Acid acetic și acetaldehidă.Bacterii acetice

Bacterii lactice

Drojdii oxidative

Brettanomyces
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Microorganisme dăunătoare

Dezvoltarea populațiilor de Brettanomyces

FML        FA          

SO2
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Dinamica populației de
drojdie fermentativă, bacterii
lactice și Brettanomyces de la
strugurii inițiali până la conservarea 
vinului.

0 126 183 1591 137 194 16102 148 205 1711

Drojdii fermentative

Bacterii lactice

Brettanomyces

100 milioane

10 milioane

1 milion
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04. Control microbiologic
Microbiologie

Reducerea populației

Microbiologie

0
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Drojdie Non SaccharomycesBacterii lactice 

Martor Microstab Protect (20 g/hL)

Cresterea DO440 nm 
Studiu asupra brunificarii conform testului de învechire accelerată (3 zile/45ºC), echivalentul a 
6 luni de învechire în sticlă.

10,0

5,0

0

15,0

%

SO2 (30 mg/l) Microstab Protect (20 g/hL)Martor 

Recomandat în special pentru:

· Vinuri cu zahăr rezidual.

Reduce riscul de contaminare cu bacterii lactice.

· pH ridicat.

Atunci când sulful este mai puțin eficient.

· Vinuri fără SO2.

Alternativă completă la utilizarea sulfului.

· Controlul Brett.

· Amânarea sau controlul FML.

· Reducerea oxidarii.

Reduce substanțial sau elimină populațiile de Brettanomyces, re-
ducând astfel riscul oricăror modificări datorate prezenței acestei 
drojdii contaminante. 

Reduce în mod eficient populațiile de drojdie și bacterii lactice. 
Ca orice alt antimicrobian, reducerea populațiilor depinde de 
încărcătura microbiologică inițială.

Efect antioxidant și de protecție împotriva oxidării. Efect 
antioxidant natural, protejează fracțiunea aromatică și limitează 
brunificarea vinurilor.

Inactivează catalizatorii de oxidare. Acesta reduce activitatea 
enzimelor oxidazice, care sunt responsabile de oxidarea fenolilor.

Reduce conținutul de metale (Fe și Cu).

Preparat specific cu chitosan fungic, care combină proprietățile antimicrobiene și antioxidante 
pentru a reduce nivelul de sulf în timpul conservării vinului.

Efect antioxidant

Puterea de reducere a drojdiei inactivate este potențată de prezența 
taninului cu proprietăți antioxidante.
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Brettanomyces

Martor Microstab Protect (20 g/hL)SO2 (30 mg/l)

Efectul asupra Brettanomyces
Analiza unui vin roșu după 10 zile de tratament. 

Efect împotriva bacteriilor și drojdiilor Non Saccharomyces 
Test pe vin alb NATURAL (soiul Xarello) după 10 zile de tratament.



04. Control microbiologic
Microbiologie

Brettanomyces. Senzații aromatice

O contaminare cu Brettanomyces nu numai că modifică profilul aromatic din cauza producerii de etilfenol, dar și a altor compuși, cum ar fi acidul 
acetic, acizii grași, cum ar fi acidul izovaleric (arome de rânced) sau 2-acetil-1,4,5,6 tetrahidropiridină (gust de șoarece) pot afecta negativ aroma 
vinului.

În afară de producerea acestor compuși aromatici neplăcuți, este importantă și producerea de esteraze, care pot reduce semnificativ aromele 
fructate.  Această degradare enzimatică a aromelor fructate este unul dintre primele simptome ale contaminării cu Brettanomyces.

 Reducerea percepției de fenol Recuperarea aromelor fructate

Există anumite relații între molecule care sporesc sau reduc percepția 
anumitor descriptori aromatici. Acesta este cazul aromei de fenol, în 
cazul în care etilfenolii produși de Brettanomyces îi sporesc percepția, 
iar vanilina din lemn îi reduce semnificativ impactul.

→ Pag. 13 → Pag. 10

→ Pag. 12 → Pag. 11

Taninurile cu o intensitate mare a aromelor fructate ne permit să 
recuperăm aromele proaspete și fructate în vinurile care au suferit o 
degradare enzimatică a fructelor din acest motiv.

Tanicol BLANC EXCELLENCE

Tanicol RED VINTAGERobletan OAKBLEND

Produse recomandateProduse recomandate

Etilfenolii 4-etilguaiacolul și 
4-etilfenolul sunt principalele cauze 
ale aromelor caracteristice de tip 
animal: grajd, transpirație de cal și 
piele. Degradarea enzimatică a esterilor 

fermentativi nu numai că scade 
intensitatea fructului, dar scade și 
pragul de percepție a etilfenolilor.
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Agrovin este prima companie din 

domeniu ce a obținut omologarea în 

ceea ce privește normele de calitate 

din Spania.

În anul 2018 a obținut certificarea 

ce garantează maxima siguranță în 

materia de Securitate Alimentară. 

Mai mult, se bazează pe laboratorul 

propriu, acreditat de către ENAC.

Agrovin a fost înființată în anul 1960 pentru furnizarea de produse destinate elaborării vinurilor. La 

începuturile sale, a operat doar în zona Castilla La Mancha, în Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 

localitate în care se află în prezent sediul său central.

Începând cu anul 1965, firma a început un proces de expansiune în Spania care a condus la 

deschiderea de sucursale în principalele regiuni viticole.

În 2005 s-a extins pe piețe internaționale iar în Romania a construit o fabrică ce poate fi considerată 

printre cele mai moderne din Europa. Astăzi, Agrovin este prezentă în peste 15 țări.

Incepand cu 1985 Agrovin a început diversificarea în alte sectoare, cum ar fi cel al berii, uleiului, apei 

minerale și industria alimentară în general.

Agrovin și-a extins și modernizat instalațiile, având în prezent o suprafață de peste 1.800m2 de 

birouri, peste 15.000m2 de depozit și fabrici proprii în toată lumea. Are propria rețea logistică pentru 

a asigura o distribuție optimă.

Agrovin, în angajamentul său față de oenologie și de o continua dezvoltare a cercetărilor din această 

lume, are cel mai mare laborator oenologic din Spania, acreditat de ENAC, cu o suprafață de peste 

300m2 dedicați consultanței tehnice, cercetărilor și I+D+i.

FSSC

Birou Central / Fabrică
Avda. de los Vinos, s/n, P.I.Alces
13600 Alcázar de San Juan
Ciudad Real (ESPAÑA)
Tel.+34 926 55 02 00
central@agrovin.com

agrovin.com

Angajament față de Oenologie



Cu o echipă tehnică înalt calificată, AGROVIN dispune de un 
laborator cu echipamente necesare pentru a acoperi toate 
nevoile sectorului oenologic.

Analizele efectuate de noi sunt acreditate ENAC. Mai mult, 
oferim un control complet al procesului de elaborare a vinului.

REZULTATE CEA MAI ÎNALTĂ 
TEHNOLOGIE
ÎN SERVICIUL 

OENOLOGIEI

INTERPRETARE SOLUȚII

agrovin.com

Avda. de los Vinos, 52, P.I. Alces

13600 Alcázar de San Juan - Ciudad Real (ESPAÑA)
Tel.+34 926 55 02 00 - Ext. 1147

laboratorio@agrovin.com

LABORATOR
AGROVIN 

Cu o echipă tehnică înalt calificată, AGROVIN dispune de un 
laborator cu echipamente necesare pentru a acoperi toate 
nevoile sectorului oenologic.

Analizele efectuate de noi sunt acreditate ENAC. Mai mult, 
oferim un control complet al procesului de elaborare a vinului.

REZULTATE CEA MAI ÎNALTĂ 
TEHNOLOGIE
ÎN SERVICIUL 

OENOLOGIEI

INTERPRETARE SOLUȚII

agrovin.com

Avda. de los Vinos, 52, P.I. Alces

13600 Alcázar de San Juan - Ciudad Real (ESPAÑA)
Tel.+34 926 55 02 00 - Ext. 1147

laboratorio@agrovin.com

LABORATOR
AGROVIN 

Con un equipo técnico altamente cualificado, AGROVIN 
dispone de un laboratorio con equipamiento necesario 
para cubrir todas las necesidades del sector enológico.

RESULTADOS
LA MÁS ALTA
TECNOLOGÍA
AL SERVICIO DE

LA ENOLOGÍA

INTERPRETACIÓN SOLUCIONES

agrovin.com

Avda. de las Bodegas, 52, P.I. Alces

13600 Alcázar de San Juan - Ciudad Real (ESPAÑA)
Tel.+34 926 55 02 00 - Ext. 1147

laboratorio@agrovin.com

LABORATORIO
AGROVIN 



Avda. de los Vinos, s/n, P.I.Alces
13600 Alcázar de San Juan
Ciudad Real (SPANIA)

Tel. +34 926 55 02 00
central@agrovin.com

FSSC

agrovin.com/ro


