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   Hlavné komponenty enzýmov, ich účinok pri modernej vininifikácii červených vín a  
 možná extrakcia kvalitatívnych látok z bobúľ modrého hrozna, Rolf Stocke a Eri c  Hüfner, 
 Erbslöh Geisenheim

 Žiarivo  červené,  harmonické,  štruktúrované  s  čistými  tónmi.  To  sú  rozhodujúce  kritéria  pre  vynikajúce červené  vína.  Pre  dosiahnutie  týchto  kritérii  musia  byť  všetky fázy  výroby  červeného  vína  v  rovnováhe.  Cieľom pri výrobe červeného vína je dosiahnuť čo najúplnejšiu extrakciu kvalitatívnych látok z bobule hrozna.  Množstvo  rôznych  látok  zastúpených  v  bobuliach  prispieva  ku  kvalite  červeného  vína.  Popri  nich  cukry,  kyseliny, minerály a najmä polyfenoly a aromatické látky ovplyvňujú senzorický profil vín. Antokyaníny ako 
Malvidin, alebo Cyanidin sú zodpovedné za červené farby a flavonoidy ako Kaempferol a Quercetin za žlté farby. Taníny  sú  trieslovinové  látky  s  vplyvom  na  štruktúru  chuťového  profilu.  Vzhľadom  k  tomu  ako  taníny napríklad Proantokyanidíny a Flavonoidy reagujú s bielkovinami - vrátane tých v ľudskej sliznici  v ústnej dutine, sú zmyslovo vnímané ako "zvieravé". Majú silne antioxidačné vlastnosti ako ďalšie fenolové deriváty -  napríklad Resveratrol. Za aromatický profil  vína sú zodpovedné prchavé látky ako Monoterpény (Linalool,  
Terpineol), C13-Norisoprenoidy (beta-Demascenon) a Methoxypyrazíny, ktoré môžu byť viazané na cukry.   V závislosti od jednotlivých funkcií buniek hrozna                                                                            Stopka a  semená sa jednotlivé zložky nachádzajú v rôznych koncen-                                                                            Tanínytráciách v rôznych častiach bobúľ hrozna (obrázok).                                                                         (Proantokyanidíny)Ako ochranný faktor pred slnečným žiarením sú hlavne taníny a antokyány vo vrchných vrstvách                                                                                 Šupkašupky. V bunkách dužiny sú cukor, organické kyseliny                                                                     - Farbiváa minerálne látky. Adstringentne pôsobiace taníny                                                                              (Antokyaníny, sú uložené v stopke bobuľe a v semenách.  K extra-                                                                              Flavonoidy)hovaniu kvalitatívnych látok dochádza biologicko-                                                                             - Terpénychemickými procesmi počas macerácie a fermentácie                                                                       - Tanínya fyzikálnymi - termovinifikáciou. Obzvlášť účinná                                                                             - Fenolové kyselinyextrakcia kvalitatívnych látok je kombinácia uvede-ných procesov so špecifickými enzýmami. Výhodami                                                                         Dužinaenzýmov je silnejšie rozrušenie štruktúry bunkových                                                                     - Cukorstien a efektívna demontáž polymérov koloidov.                                                                                - Organické kyseliny



 Tie spôsobujú problémy pri čírení vína a hlavne pri filtrácii.  Pomocou enzýmov dochádza k vyplavovaniu antokyanínov rýchlo a úplne. Tým je skrátená doba výťažnosti fabiva a zároveň skrátená doba k vyluhovaniu nežiadúcich polyfenolov. Zlepšenie rozkladu šupiek aplikáciou enzýmu umožňuje použitie nižších tlakov pri  lisovaní,  čo  tak isto  znižuje  množstvo adstrigentných látok vo víne.  Reakciou uvoľnených antokyanínov a tanínov cez takzvanú ko-pigmentáciu dochádza k stabilizácii farbív. Pri ohriatom rmute sa môže objavovať  zvýšená penivosť pri kvasení, čím sa zabraňuje neskorším problémom s čírením a filtráciou. Rozhodujúcim  faktorom  pre  efektivitu  enzýmu  pre červené  vína  je  jeho  aktivita  voči  bunkovej  stene. Bunková  stena  hroznovej  šupky  je  komplexná štruktúra rôznych polymérov: pektín s približne 35 % zo sušiny, celulóza cca 30 %, hemicelulóza cca 30 % a proteíny cca  5%.  Pektín  tvorí  v  strednej  lamele  tzv. lepidlo buniek v elastickom kompozite (obrázok) a je zabalený  priamo  v  primárnej  stene,  ktorej  dodáva stabilitu. Celulóza je v kryštalickej nerozpustnej forme mikrovlákien a tvorí základnú "kostru" bunky. Kratšie vlákna hemicelulózy spájajú celulózu a strednú lamelu pektínu.  Hemicelulóza  je  termín  pre  rôznorodú skupinu látok ako sú: Xyloglucan, Glucomannan, Xylan  
a Arabinoxylan. Poznatky o týchto rôznych sú dôležité pre  ciele  enzymatického  štiepenia.  Pektinázy  sú základnou  zložkou  všetkých  vinárskych  enzýmov. Účinné  zníženie  obsahu  koloidného  pektínu  je predpokladom  pre  zlepšenie  filtračných,  číriacich  a sedimentačných vlastností vín.  Okrem pektinázy sú nevyhnutné aj ďalšie enzymatické aktivity a to hemicelulázy a celulázy. Hemicelulázová aktivita  je  hlavne  Xyloglukanáza  a  Xylanáza  ktoré  rozpúšťajú  sieť  celulózových  vlákien.  Celuláza  potom rozpúšťa  jednotlivé  vlákna  celulózy.  Iba  táto  kombinácia  enzymatických  aktivít  umožňuje  maximálnu extrakciu látok z bobúľ hrozna počas macerácie.  Význam aktivít týchto extrakčných enzýmov sa odráža aj v aktuálnych diskusiách v Medzinárodnej organizácii pre vinič a víno (OIV).  Aby bolo možné vo vinárskych enzýmoch  charakterizovať  ich  hemicelulázové  vlastnosti,  vyvinuli  sa  testy  aktivít  pre  xyloglukanázu  a xylanázu.  Trenolin FastFlow DF a Trenolin Rouge DFTrenolin FastFlow DF a Trenolin Rouge DF

  Desaťročia odborných analýz enzýmov a ich praktických využití  umožňujú enzýmom Trenolin FastFlow DF a Trenolin Rouge DF účinne dosiahnuť čo najlepšiu výťažnosť farby a kvalitatívnych látok počas macerácie. Trenolin Rouge DF používaný pri klasickej macerácii vytvára obzvlášť stabilné farebné komplexy zo skupiny 
Cyaninídov.  Trenolin  FastFlow  DF  zaisťuje  pomocou  Arabinogalactan-II-Hydrolázy  intenzívne  štiepenie rozvetvených reťazcov pektínov. Navyše je zvýšená výlisnosť a farebná intenzita aj pri teplotách pod 10 °C.  V enzýmoch Trenolin FastFlow DF a Trenolin Rouge DF sú obsiahnuté vyššie popísané hemicelulázové aktivity : xyloglukanázy a xylanázy. Všetky enzýmy pre červené vína sú bez depsidázovej aktivity (depsidase frei - DF).  To  je  dôležité  pre  zachovanie  typickej  ovocnej  arómy  pre  červené  vína.  Hoci  riziko  zhoršenia  chuti  prostredníctvom tvorby prchavých fenolov na základe depsidázovej aktivity v pektinázových preparátoch v červených vínach nie je dané (výsledkom je inhibícia aktivity dekarboxylázy kvasiniek cez taníny červeného vína), napriek tomu dochádza počas zrenia k stratám cenných chuťových látok, aromatických látok ako aj  zrecieho potenciálu vína. Dôležitou vlastnosťou enzýmov je, aby boli bez ďalšej sprievodnej aktivity - oxidázy.  Oxidáza spôsobuje prevod kyslíkových radikálov do antokyánovej molekuly, a tým chemický rozklad farbív. Oxidácia a tvorba reaktívnych skupín na molekule farbiva, ako napríklad chinónové skupiny, vedie k posunu farebného spektra do hnedých tónov a nakoniec cez polymerizáciu k celkovému vypadávaniu farbív.   Aplikácia  enzýmov  sa  zvyčajne  robí  na  začiatku  rmutovania.  Skorou  aplikáciou  enzýmov  od  začiatku  spracovania hrozna je možné využiť v prospech extrakcie farbív a ich stabilizáciu. 



  Špecifické komponenty enzýmov Trenolin® pre červené vína nemajú vplyv na vyluhovanie nežiadúcich trieslovín, a tak sa netreba báť nepríjemných zvieravých chutí vo víne. Pri ohrievaní rmutu alebo v procese ohrievania je optimálnym bodom pridania enzýmu spätné chladenie pri 55 °C. Termická inaktivácia vlastných enzýmov  hrozna  si  vyžaduje  pridanie  technického  enzýmu  pre  zníženie  viskozity  rmutu,  k  zlepšenej výlisnosti,  k  zvýšenému  objemu  samotoku  pri  nižších  tlakoch,  k  vyššiemu  výťažku  muštu  a  k  zlepšeniu  farbenosti (ako je uvedené vyššie v článku). Ak použijeme pri spracovaní rmutu a muštu enzýmy na farebnosť Trenolin® dochádza k stabilizácii farby v drevených alebo v barikových sudoch. Použitím enzýmov sa zvyšuje množstvo uvoľnených  farebných látok, ktoré reagujú s tanínmi dreva a vytvárajú stabilné komplexy. Podobnú stabilizáciu vieme docieliť aj v  nerezových tankoch, ak pridáme taníny napr. Tannivin alebo Tannivin Multi, alebo aj OakyVin – dubové chipsy.Použitie vybraných enzýmov umožňuje zvýšenie výťažku pri muštoch približne o 5 %, v závislosti od odrody viniča môže byť táto hodnota aj vyššia. Rentabilita je v tomto prípade výhodná, pretože vynaložené náklady na enzýmy sa vrátia. Všetky ďalšie doplnkové, kvalitu-zvyšujúce vlastnosti – ako je zvýšená extrakcia farbív, stabilizáca farby, zlepšenie senzorických vlastností, sú na trhu podporované a poskytujú výhody oproti  konkurencii. Monitorovanie kvality zodpovedá požiadavkám zákazníkov.                                                                                         
   Zdroj : das deutsche weinmagazin · 06. September 2014   

            


