
Čírenie  s  hráškovým  a zemiakovým proteínomČirenie vína, časť 3: Rastlinné alternatívy
Dipl.  Ing.  Rolf  Stocké  a  Dr.  Jürgen  Meinl,  
Erbslöh  Geisenheim  AG,  informujú  v  sérii  
článkov  o  používaní  želatíny,  kremičitého 
sólu,  vyziny  a  rastlinných  proteínoch.  
Tentokrát sa koncentruje Dr.  Jürgen Meinl na 
rastlinné varianty čírenia.

Prečo vegánske? Podľa odhadov Vegetariánskeho spolku v súčastnosti existuje v Nemecku asi 7,5 milióna vegetariánov  a  asi  800  000  vegánov.  Tieto  čísla  neustále  rastú.  Vegáni  očakávajú,  že  výrobky,  ktoré konzumujú,  nie  sú  vyrobené  zo  zvierat,  ale  ani  neobsahujú  žiadne  živočíšne  pomocné  látky  ako  sú stabilizátory  alebo  číridlá.  Z  tohto  dôvodu  nie  sú  častokrát  vína,  octy  alebo  ovocné  šťavy  súčasťou vegetariánskej  alebo  vegánskej  stravy.  Toto  platí  aj  pre  export  do  krajín,  ktoré  majú  osobitné  predpisy čistoty, čo sa týka produktov živočíšneho pôvodu (halal, kóšer). Mimovládne organizácie a iniciatívy v oblasti ochrany spotrebiteľa ako napríklad Clean Label hovoria pre všetky živočíšne produkty: Čo robí bravčové vo víne? Obchodné reťazce, najmä vo Veľkej Británii,  v súčasnosti využívajú predpoklad,  že vína vhodné na konzumáciu vo vegánskej strave existujú a zo strany svojich dodávateľov je po nich veľký dopyt. 
Vývoj proteínov rastlinného pôvoduZvýšená  pozornosť  bola  témou  po  prvý  krát  počas  krízy  BSE  v  rokoch  2000-2001,  potom  došlo  k  ďalekosiahlej  zmene vo výrobe hovädzej  a  bravčovej  želatíny.  Počiatočné štúdie  s  rastlinnými proteínmi lupínu a  pšenice  boli  uskutočnené  v  rokoch 2002-2003 v  Taliansku a  vo  Francúzsku častokrát  v  mene výrobcov a dodávateľov týchto produktov.  Nezávislé  výskumy vo Weinbergu a Klosterneuburgu priniesli menej pozitívne výsledky, zvlášť bola spochybnená senzorická neutralita týchto ošetrujúcich látok. Použitie hráškového a pšeničného proteínu bolo definované v OIV Resolution Oeno 28/2004 a schválené koncom roka 2005 v Nariadení EÚ.  Spočiatku všetky rastlinné proteíny boli  povolené,  neskôr sa v Nariadení EÚ 606/2009 obmedzilo používanie na hráškový a pšeničný proteín.  Od roku 2013 je  schválený na čírenie muštov a vín aj zemiakový proteín. 
Požiadavky na rastlinné proteíny, ktoré sa 
používajú na ošetrovanie vínaPre  získanie  dobrého  číriaceho  efektu  je  nevyhnutný 80%-ný  obsah  proteínov.  Proteíny  nesmú  obsahovať alebo  môžu  mať  len  minimálne  množstvo  vlákien  a lipidových  častí,  aby  sa  zabezpečila  senzorická neutralita.  Izoelektrický bod by mal  byť prednostne v neutrálnej oblasti, pH by malo byť viac ako 5. Proteíny nachádzajúce  sa  vo  víne  sú  kladne  nabité.  Vďaka obmedzenej rozpustnosti nezostávajú vo vínach žiadne zvyšky,  nie je možné prekrášlenie a nezostáva vo víne žiaden nestabilný proteín. V číriacich prípravkoch musia byť frakcie s nízkou molekulovou hmotnosťou bielkovín, ktoré podporujú pri čírení aj absorpciu trieslovín. Do úvahy pripadajú ako číriace látky len hráškové alebo zemiakové proteíny, pšeničný proteín by musel byť klasifikovaný ako alergén, pretože obsahuje lepok. Hráškový proteín je prevažne zložený z legumínu (má rôzne  varianty  s  molekulovou  hmotnosťou  35  až  60  kDa)  a  albumínu  (10  kDa).  Hlavnou  zložkou zemiakového proteínu je patatín (molekulová hmotnosť je 35 kDa). Hráškový proteín má širšie spektrum molekulových hmotností, a preto má vyrovnanejšie vlastnosti čírenia. (obr. 1)



Číriace a adsorpčné účinky rastlinných proteínovPri ošetrovaní muštov proteíny reagujú najviac s kalovými časticami a fenolmi. Pritom číriaca schopnosť rastlinných proteínov je porovnateľná so želatínou alebo kazeínom. Pri čírení muštu so zákalom 100 NTU dochádza k číreniu za 3 až 6 hodín.  Bez použitia číridiel by to trvalo sedimentáciou 2 dni. Pri čírení mladých  vín sa  používajú aj  záporne nabité  zložky (kremičitý sól  alebo tanín),  ktoré  sa  používajú na urýchlenie procesu. Dosiahnuteľný stupeň vyčírenia bez filtrácie je v rozmedzí 5-15 NTU. 

Obr. 1 Porovnanie medzi hráškovým a zemiakovým proteínom pomocou SDS-PAGE elektroforézy zobrazuje rozdielne zloženie

Obr. 2 Senzorické porovnanie rôznych absorbentov pri ošetrovaní vína

Obr. 3 Porovnanie hráškového proteínu s kazeínom pri ošetrovaní ružového vína oproti kontrole, dávkovanie 15 g/hl



Pokus Bavorskeho štátneho výskumného centra vo vinárstve a záhradníctve VeitshöchheimObjem: 500 LOdroda: SilvánskePokus: 12 hFlotácia: 2 min/hlDĺžka trvania: 2 h
p.č. Dávkovanie Objem peny (l) Kalnosť (NTU)1 100 ml/hl LiquiGel Flot 75 60,22 150 ml/hl FloraClair Liquid 75 63,7

Obr. 4 Pokus s flotáciou v porovnaní s hráškovým proteínom a flotačnou želatínou. Pri  používaní  rastlinného  proteínu  sa  odchyľujeme   od  obvyklého  poradia:  bentonit  –  želatína  – kremičitý sól.  Rastlinný proteín by mal  byť použitý ako prvý,  pretože má účinok absorbovať polyfenoly.  Obzvlášť hráškový proteín má na polyfenoly porovnateľný selektívny účinok ako kazeín a adsorbuje najmä adstringentné  a  horké  triesloviny.  V  porovnaní  s  kazeínom  a  PVPP  znižuje  FloraClair  predovšetkým senzoricky aktívne látky a zachováva ovocné vône. Pri optimalizácii farby u ružových vín je možné pomocou FloraClair  regulovať  intenzitu  farby  a  jednotlivé  tóny.  Ďalšou  možnosťou  využitia  je  flotácia,  ktorá  s hrachovým proteínom vedie k porovnateľným výsledkom (čo sa týka zákalu a penivosti) so želatínou. Záverom možno povedať, že rastlinné proteíny a najmä hráškový proteín pokrývajú širokú aplikáciu v muštoch  a  mladých  vínach,  a  to  vďaka  ich  čistote  a  vyváženým  zložením.  Takto  môžu  nahradiť  nielen želatínu,  ale aj  iné produkty živočíšneho pôvodu,  ako je kazeín,  a tak nič nestojí v ceste tomu,  aby sme vyrábali aj vegetariánske vína. 
ZáverEfektívne čírenie vína so želatínou a kremičitým sólom je stále najrozšírenejšou možnosťou čírenia. Ako alternatívy sa nám ponúka Hausenpaste (vyzina) pre špeciálne aplikácie a rastlinné proteíny pre vegánske spracovanie a výrobu vína. 
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