
Všetko jasné?
Čírernie  vína,  časť  1:  Želatína  a  
kremičitý sól. 

Dipl.  Ing.  Rolf  Stocké  a  Dr.  
Jurgen Meinl,  Erbslöh  Geisenheim 
AG  v  tomto  článku  informujú  o  
používaní želatíny, kremičtého sólu  
a vyziny rovnako ako aj rastlinných 
proteínov.  Cieľom  je  podporiť  
pochopenie  správneho  výberu 

produktov a možností použitia pri čírení.  V prvej časti  článku sa zaoberá Rolf Stocké  
želatínou a kremičitým sólom. 
Číre,  stabilné  víno  je  nevyhnutným predpokladom pre  úspešný  predaj  fľašovaného  vína.  Pre  efektívne,  bezpečné a ekonomicky úsporné čírenie a stabilizáciu sa zvyčajne používa želatína a kremičitý sól. Častokrát  sa používa aj vyzina z aplikačných dôvodov. Tým, že sa zmenili aj postoje spotrebiteľov, tak sa pri čírení  používajú aj alternatívne výrobky, ktoré propagujú rastlinné proteíny.  Číriace  účinky želatíny,  či  už v  kvapalnej  alebo v rozomletej  forme,  v  spojení  s  kremičitým sólom sú nesporne  najbežnejšou  číriacou  metódou.  Rovnako  spoľahlivou  metódou  je  použitie  vyziny.  Najmä  pri  teplotách  nižších  ako  10  °C,  pre  okamžitú  harmonizáciu  polyfenolových  látok  a  pre  reguláciu  farby  u červených vín je Hausenpaste (vyzina) tou najlepšou cestou. Neustále rastúci počet vegánov a vegetariánov medzi konzumentami vína spôsobuje rastúci dopyt po výrobných postupoch, ktoré neobsahujú živočíšne ošetrovacie prostriedky.  Z tohto dôvodu boli  vyvinuté kvalitné rastlinné proteíny, ktoré poskytujú porovnateľné číriace schopnosti. Tieto produkty na rastlinnej báze sa môžu bez zaváhania používať kvôli svojej vysokej čistote a účinku. Číriace  prostriedky  sú  technické  pomôcky,  ktoré  pomáhajú  zabezpečiť  kvalitnú  stabilitu  produktu  a zachováva  kvalitu  nápojov.  Po  uskutočnenej  reakcii  v  nápoji  sa  tieto  látky  oddeľujú  sedimentáciou, odstredením alebo filtráciou. Číriace prostriedky odstraňujú látky, ktoré by mohli viesť k vzniku zákalov, k zmenám farby a vône. Číriace prostriedky sa po odstránení už nenachádzajú v nápoji. 
Kvalita preparátovČistota číriacich prostriedkov je právne upravená podľa Nariadenia EU 606/2009 a OIV – kódexu. Vhodnými kritériami  na  čistotu  sa  zamedzuje  tomu,  aby  ošetrovaný  nápoj  bol  zaťažovaný  cudzorodými  látkami,  napríklad ťažkými kovmi. 
Požiadavky na číriace prostriedkyVo vinárskej oblasti by sa mali používať číriace prostriedky, ktoré:

• majú byť pripravené k okamžitému použitiu
• majú mať ľahkú manipuláciu
• vyžadujú dobrú skladovateľnosť
• požadujú čo najnižšie používateľné množstvá
• umožňujú dobré dávkovanie pri kontinuálnom prídavku
• majú vysokú rýchlosť reakcie
• umožňujú krátky  kontaktný čas
• ponúkajú bezpečné použitie
• majú najvyššiu kvalitatívnu úroveň



Teplotné parametre pri aplikácii
• Želatína: Pri použití želatíny musí byť teplota nápoja aspoň 10 °C, pri nižšej teplota začína želatína  kryštalizovať.
• Oxid kremičitý:  Teplota  nápojov a skladovacia  teplota  musí  byť vždy vyššia  ako 0  °C,  pod touto  teplotou  dochádza  k  tvorbe  gélu  a  produkt  sa  stáva  nepoužiteľným.  Kremičitý  sól  musí  byť skladovaný vždy nad bodom mrazu!

Hodnota pHPolyfenolické a bielkovinové častice sú ovplyvňované hodnotami pH. Pri hodnotách pH okolo 3 je intenzita náboja  pomerne  vysoká,  ale  znižuje  sa  pri  rastúcom  pH.  Tento  pokles  náboja  obmedzuje  citlivosť  sedimentujúcich  častíc.  Pre  výrobu  nápojov  je  rozhodujúce,  aby  nápoje  s  vyšším  pH  dobre  reagovali  s číriacimi látkami. Táto skutočnosť musí byť zohľadnená pri výbere vhodného číriaceho preparátu. 
PostupyZvyčajne používaná kombinácia preparátov je: bentonit, želatína a kremičitý sól. U vín, ktoré obsahujú nízke množstvo polyfenolických látok, sa častokrát pridáva kremičitý sól pred želatínou. 
DávkovaniePoužívané množstvo jednotlivých preparátov je závislé od zloženia a stavu hrozna, od zberu, od ročníka, od ošetrovania muštu a mnoho ďalšieho. Potrebné množstvá jednotlivých preparátov sa veľmi líšia, odporúča sa aby sa vykonávali predbežné testy. 
Číriace nádobySedimentácia  sa  najrýchlejšie  vykonáva  v  nádržiach,  ktoré  majú  pomer  výšky  k  priemeru  2:1.  Aby  sa zamedzilo  miešaniu  nápoja,  ktoré  by  bránilo  usadzovaniu,  je  nutné,  aby  bola  nádoba  chránená  pred studeným prievanom. 
MiešadláPri čírení sa odporúča používať miešadlá s pomaly otáčajúcou sa čepeľou, ktorá zaistí jednotné miešanie nápoja a tým je aj proces optimálny. Rýchlo otáčajúce sa miešadlá by mohli opätovne rozbíjať tvoriaci sa  sedimentačný koláč a tým obmedziť alebo zabrániť procesu usadzovania. 
Doba miešaniaPri nádržiach s obsahom do 25000 litrov je dobré premiešať číriace preparáty každých 5-10 minút.  Pri  väčších objemoch by mala byť doba premiešania adekvátne predĺžená. Rozhodujúce je pri tom to, že číriace látky prichádzajú do styku s nápojom celé.  
ŽELATÍNAŽelatína sa používala po stáročia v potravinárstve v rôznych formách. Želatína sa získava z kolagénu z kosti, chrupaviek, kože a spojivového tkaniva zvierat. V závislosti na spôsobe výroby dochádza viac alebo menej k  úplnému rozloženiu kolagénu. Stupeň rozrušenia a expozície veľmi záleží na procese získavania, či už kyslé alebo alkalické štiepenie. Želatína je teda komplexná, heterogénna zmes obsahujúca peptóny, polypeptidy a iné produkty rozkladu bielkovín.  Želatína je  ako samostatná potravina,  v bežnom živote sa používa  ako želírovacie činidlo, stabilizátor, emulgátor a môžeme ju nájsť aj v týchto výrobkoch:

• sladkosti (gumení medvedíci, čokoládové tyčinky)
• mäsové výrobky (rôsol, paštéty, hotové jedlá)
• mliečne výrobky (jogurty, ovocné krémy)
• cukrárske výrobky (koláče, náplne)Želatína sa používa ako pomocná látka aj pri výrobe nápojov a slúži na:
• vyvločkovanie kalov
• čírenie
• zníženie obsahu polyfenolov
• zlepšenie stability



Ako je možné vidieť, želatína má veľa aplikácií, a preto existujú aj rôzne typy želatíny a aj ich kvality. Rozlišuje sa 
• podľa spôsobu výroby kyslá alebo alkalická želatína
• podľa Bloomovho čísla (nízkobloomová, strednebloomová, vysokobloomová)
• podľa formy (plátková želatína, mletá želatína alebo tekutá želatína)
• podľa rozpustnosti (rozpustná za studena alebo za tepla)

Obr. 2 Náboj želatíny v závislosti od hodnoty pH
Proces rozvlákňovaniaNa čírenie vín sa podľa pravidiel  používa kyslo pripravená želatína,  pretože sa tým dosahuje lepší efekt čírenia.  Dôvodom je rozdielny izoelektrický bod.  Izoelektrický bod je  bod,  v  ktorom je  náboj  proteínov neutrálny. Tento izoelektrický bod u alkalicky pripravenej želatíny leží asi pri pH 5 a kyslá želatína ho má pri pH 8-9. Pod hodnotou izoelektrického bodu je želatína kladne nabitá, a tým silnejšia, čím väčší je rozdiel  medzi hodnotou pH nápoja a izoelektrickým bodom želatíny. Tento veľký rozdiel je daný v produkte ErbiGel.  Takto je zrejmé, že želatína v oblasti nízkeho pH vína je vždy kladne nabitá. 

Obr. 3 Oblasti náboja v kremičitom sóle
RozpustnosťRozhodujúcou danosťou pre používateľov želatíny je jej rozpustnosť, a tým aj spracovateľnosť. Želatína musí  byť  rozpustená  bezprostredne  pred  použitím,  pretože  sa  nezachováva  dlho  v  rozpustenom  stave.  Z nadmerného ochladzovania roztoku želatíny dochádza aj k strate želírovacej schopnosti. Jednoduchšie ako rozpúšťanie pomletej želatíny, je použitie tekutej želatíny ErbiGel Liquid. Táto 20 %-ná želatína je získavaná v priebehu výrobného procesu výroby teplom rozpustnej želatíny. ErbiGel Liquid je pripravený na použitie  bez ďalšieho riedenia a môže byť pridaný priamo do vína.
Bloomovo čísloBloomovo číslo udáva želírovaciu schopnosť rozpustnej želatíny a zisťuje sa pomocou Bloomovho metra.  Polcolová matrica Bloomovho metra musí byť ponorená 4 mm do želé, ktorá obsahuje 6 2/3 hmotnostných percent vzduchom sušenej želatíny ktorá bola rozpustená 18 hodín pri 10 °C pred meraním. Informácie o  Bloomovom čísle sa udávajú v gramoch, ktoré sa nachádzajú v hĺbke 4 mm.



Želatína s nízkym Bloomovým číslom je zložená z krátkych proteínových molekúl.V nápojovom priemysle by sa mala používať želatína so stredným Bloomovým číslom, 80-100, pretože táto želatína má viaceré výhody:
• vyššia flokulačná aktivita
• lepší číriaci efekt
• širšia oblasť krášlenia
• vyššia adsorpcia polyfenolov
• nízka hladina kalov
• lepšia rozpustnosťV želatíne s vysokým Bloomovým číslom sa nachádza veľmi veľká časť vysokomolekulárnych proteínov. Vysokobloomovosť špeciálnej flotačnej želatíny ErbiGel Flot sa stará pri filtrácii o rýchlejšie viazanie fenolov  a  preto  sa  stará  aj  o  bezpečnejšiu  tvorbu  vločiek.  Pri  úniku  plynu  z  kvasiacich  muštov  dochádza  k rýchlejšiemu  číreniu.  Obzvlášť  pri  silnom  zaťažení  fenolmi,  vyšším  obsahom  glukánov  (z  napadnutého hrozna) a vyššou hladinou pektínov ukazuje svoje výhody práve ErbiGel Flot. 

KREMIČITÝ SÓLAko protiklad ku kladne nabitej želatíne sa používa záporne nabitý kremičitý sól. Kremičitý sól  by sa mal pridávať na:
• podporenie komplexnej flokulácii želatíny 
• pre rýchle čírenie
• lepšiu flokuláciu
• zlepšenie filtrácie
• vývoj stabilných vín a štiav

Príprava a účinokV závislosti od výrobného procesu a výberu surovín rozlišujeme dva rôzne typy kremičitého sólu:
• alkalické kremičité sóly (Klar-Sol 30, Klar-Sol Speedfloc)
• kyslé kremičité sóly (Blankasit, Klar-Sol Super)Výroba alkalického oxidu kremičitého prebieha zo sodného vodného skla výmenou iónov, pričom väčšia časť  sodných katiónov zostáva v roztoku. Hodnoty pH týchto kremičitých sólov sú asi pH 9. Opticky sú alkalické kremičité  sóly  jemne  opalizujúce.  Kyslé  kremičité  sóly  sa  pripravujú  z  vysokočistého  amorfného  oxidu kremičitého. Tieto preparáty sú mliečne a zvyčajne majú o niečo vyššiu viskozitu ako alkalické kremičité  sóly.  Hodnota pH je 4.  Kyslé kremičité sóly sa vyznačujú vysokou chemickou čistotou a ich používanie v  nápojovom priemysle vedie k lepším číriacim účinkom a k rýchlejšej sedimentácii. 

PoužitiePoužitie kremičitého sólu  je jednoduché, pretože je ihneď pripravený na použitie a môže sa pridávať priamo do nápoja.  Ako je vidieť na obrázku 3 oba kremičité sóly (aj kyslý aj alkalický) majú rovnakú intenzitu náboja. Po pridaní do nápoja sa intenzita náboja vracia späť. Pri alkalických o niečo silnejšie ako u kyslých.  Vzhľadom k vyššej reakčnej schopnosti sú kyslé kremičité sóly pri ošetrovaní nápojov viac uprednostňované. 
Prídavok kremičitého sóluPri pridávaní kremičitého sólu sa osvedčili niektoré pravidlá:

• Vína s nízkym obsahom trieslovín: V tomto prípade sa odporúča, aby sa kremičitý sól pridával pred  želatínou. Týmto spôsobom sa zvýši celkový obsah záporného náboja vo víne, čo spôsobuje lepšiu odozvu želatíny.
• Vína s vyšším obsahom trieslovín: Ak sú splnené podmienky, najprv pri krášlení by sa mala použiť želatína po bentonite. Takýmto spôsobom sa môžu odstrániť rušivé triesloviny. Po krátkom reakčnom čase sa pridáva dávka kremičitého sólu aby sa vyzrážal zvyšok želatíny a želatínovo-trieslovinové častice urýchlili sedimentáciu a vločkovatenie. Všeobecné pravidlo používania sa tu neuplatňuje. Vždy je ideálne urobiť si pred aplikáciou predbežný test.Želatína a kremičitý sól sú stále najpoužívanejšími prípravkami pre čírenie vína. V druhej časti článku si povieme niečo o alternatíve pri čírení  - o Hausenpaste. 
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