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Interés i objectiu del treball

I. INTERÉS I OBJECTIU DEL TREBALL

El vi escumós de cava és un producte d’elaborado curosa i complexa en la qual intervenen

méseles, coupages, de diferents vins base amb característiques sensorials própies. Aqüestes
méseles están orientades a aconseguir, després de la segona fermentado en ampolla, unes

propietats organoléptiques d’olor, gust i color equilibrades.

La formació i estabilitat d’escuma en un cava després d’abocar-lo en una copa és una de les

propietats que els elaboradors de vins escumosos han de considerar amb més atenció. Podríem
considerar l’escuma com la primera característica realment propia d’un cava que, préviament,
el consumidor haurá escollit basant-se en factors extems com la imatge de marca, l’impacte

publicitari, la forma de l’ampolla, l’etiquetatge, el preu, etc. L’escuma és una propietat que
es manifesta públicament i que poques vegades passa desapercebuda: resta exposada a l’opinió
del gran públic que, erróniament o no, pot prejutjar la qualitat d’un determinat producte i
també establir comparacions entre diferents caves en virtut de la seva escuma. Així, davant
del gran consumidor, una propietat que podría ser considerada secundaria, merament

ornamental, adquireix més notorietat que altres técnicament més importants, pero no

detectables a primera vista.

Entre els aspectes organoléptics que s’han de teñir en compte quan es preparen i es destinen
vins varietals a una segona fermentado, s’hi ha d’incloure el coneixement profund sobre la

capacitat escumosa de cada vi base, tant en el vessant d’altura d’escumeig potencial com en

la seva persistencia.

Aquest estudi pretén evidenciar els components químics que tenen una major responsabilitat
en la formació i estabilitat de 1’escuma deis vins base destináis a 1’elaborado de cava i també

d’aquells que poden incidir negativament en l’aparició i persistencia de la corona blanca. Es
a dir, es tracta de trabar quins son els components relacionáis amb la capacitat escumosa deis
vins base elaborats amb varietats de raim autoctones del Penedés i segons unes practiques

tecnológiques tradicionals. Per tant, és de gran interés conéixer i controlar, des d’un punt de
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Interés i objectiu del treball

vista científic i en la mesura que es pugui, els factors varietals i tecnológics que poden
modificar la composició ideal per obtenir la millor capacitat deis vins base per desenvolupar
una escuma estable i persistent.

Atesa la complexitat que representa la interpretació de resultáis provinents d’estudis amb
diferents tipus de vins i de procedencia diversa, hi ha autors que només se centren a

identificar els compostos positius per l’escuma, detérminant i fixant les condicions

tecnológiques que en ocasions només es detecten al laboratori. Per contra son molts els autors

que palesen la necessitat d’estudis a escala industrial afrontant els diferents tipus de variables

(Viaux et al., 1994). En el nostre estudi hem considerat vins de diferents orígens, amb la
finalitat d’observar quins compostos poden teñir relació amb les propietats escumoses i quines
varietats i practiques tecnológiques d’elaboració elaboració poden resultar més idónies.

Aquest estudi pot oferir al sector elaborador de cava una informado que li permeti predir

quines són les varietats i/o els percentatges d’aqüestes més satisfactóries per planificar les
méseles i, fins i tot, quines tecnologies són les més convenients per obtenir uns caves amb
le característiques organoléptiques que es desitgen. Igualment es pot considerar com a objectiu
científic i técnic del treball, l’establiment d’uns parámetres analítics que poden ajudar a portar
un control sobre el potencial escumós deis vins base monovarietals, la qual cosa

implícitament, també pot facilitar guanys económics donant suport, en aquells casos en els

quals es compra vi blanc per elaborar cava, o l’adquisició deis més adequats d’acord ambla
seva última finalitat.

D’aquesta manera, es pot aconseguir un vi escumós de cava que respongui millor i

regularment a la seva propia descripció i també a les seves peculiars espectatives. No amb
la intenció que pugui ser confós o ni tan sois lloat per la seva semblanza amb altres

escumosos, com ara el Champagne, sino sempre respectant la seva propia identitat. Per

aquest motiu es fa necessari potenciar totes les qualitats que defineixen un cava, ja siguin

físiques o químiques, per conservar el seu propi mercat i augmentar la seva competióvitat
amb la finalitat d’aconseguir una major expansió comercial, la qual cosa es traduiria en

guanys económics.

2



Interés i objectiu del treball

Aquests objectius tot i ser molí ambiciosos son un primer pas del projecte d’investigado
ALI94-0217-C02-01, finanqat per la CICYT amb el títol: "Parámetros físicos y químicos que

determinan la calidad de la espuma en vinos de cava elaborados a escala induatrial". Així
dones podríem considerar aquest treball com un estudi previ d’aquest projecte ALI94-0217-
C02-01 que ens permetrá efectuar correctament el seu plantejament amb la finalitat

d’aconseguir un estudi adequat de la capacitat escumosa deis vins blancs de D.O. Penedés.

S’ha comenqat per comparar la capacitat escumosa desenvolupada per vins base de les 3
varietats de raim d’ús principal en la D.O. Penedés (Macabeo, Xarel.lo i Parellada)

provinents de 3 veremes consecutives (1990, 1991 i 1992) i de 8 cellers elaboradors. A cada

vi, s’hi ha determinat, a més de les propietats escumoses, els compostos químics que, segons

la bibliografía consultada, están relacionáis amb les característiques escumoses. D’aquesta
manera s’ha posat de manifest la possible importancia de les variables qualitatives varietat,
verema i celler sobre la capacitat escumosa i fins i tot, possibles correlacions entre diferents

compostos químics i l’escuma indu'ida en el vi.
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Consideracions generáis

II. CONSIDERACIONS GENERALS

La gran varietat de sois i dimes de l’Estat espanyol, ha generat una amplia gamma de vins,
cadascun d’ells amb una marcada personalitat. Aqüestes circumstáncies son les que han
determinat la necessitat de reglamentar els vins amb Denominado d’Origen (D.O.), per

protegir-los i regular la producció en totes les etapes (Raventós i Foms, 1991). Un vi podrá
considerar-se D.O. sempre que hagi estat prodult i elaborat a la zona geográfica de producció

que abasta la D.O.. Els reglaments de cada D.O. estableixen els tipus de ceps que poden
cultivar-se en cadascuna d’elles, la poda de les vinyes, els límits de producció de cada

varietat, etc.. En definitiva, reglamenten el conreu, l’elaboració i crianza deis vins, perqué

quan aquests arribin al consumidor puguin oferir les garandes que aquest exigeix (Indo,

1990).

En tot el procés d’elaboració del cava (fig II. 1) hi ha dos tipus de variables que cal

considerar, perqué condicionen la composició química i, per tant, les característiques deis

productes de vinificació (fig II. 1).
A. variables naturals: clima, sol, any de verema..

B. variables tecnologiques: tipus de verema, transport del ra'im, tipus de premses,

clarificació, desfangament...

Estat fitosanitari

Edafología
Climatologia
Varietat

MOST VI BASE CAVARAIM

í
Condicions inherents al

procés tecnológic
d’elaboració de cava

Fig II. 1: factors que incideixen en la composició, característiques i qualitat d’aquests productes de
vinificació
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Consideracions generáis

A continuado farem referencia a totes aqüestes variables fonamentals per a l’obtenció del vi
base (fig II.2) que, posteriorment sofrirá una segona fermentació en botella per convertir-se
en cava. Els processos tecnológics son comuns a qualsevol celler elaborador de vi base i

cava, pero naturalment hi ha connotacions diferents en la manera d’operar que, en ocasions,

poden donar lloc a notables diferencies en els vins obtinguts.

A. VARIABLES NATURALS

Hi ha variables naturals que són própies i inherents de la zona i any de verema, en les qual
no podem incidir. En el nostre estudi i dintre d’aquest apartat, remarcarem la variable

varietat, la qual hem pogut controlar durant tot 1’estudi.

Estat sanitari del rann. Els estudis de Wurdig (1975), Ribereau-Gayon et al. (1979),
Boidron i Torres (1982), posen de manifest que la Botrytis cinérea o podriment gris, que és
1 'alterado fúngica més comuna en els raims blancs, produeix en els vins procedents

d'aquests raims diverses modificacions, com és la formado d'ácid cítric, ácid glucónic,

glicerol (Laborde, 1897), compostos polifenólics oxidats per l’acció de la lacasa, etc

(Ribéreau-Gayon et al., 1975)

El sol i la climatología són uns altres deis factors que cal considerar estudiant la possible
influencia que poden teñir sobre diversos parámetres. Sembla que tant les temperatures

diümes com noctumes, nombre d 'hores de sol i precipitacions registrades, incideixen en la

composició del most. Becker (1985) observa que els vins blancs provinents de dimes freds
són més ácids, mentre que els vins de comarques cálides tenen un elevat grau alcohólic.
També s’ha observat que altes temperatures quasi sempre donen lloc a ra'im amb un elevat
índex de sucres (Aljibury, 1975; Galet, 1983; Winkler et al., 1974), baixa concentrado
d’ácids i un alt pH (Kliewer, 1973), i donen lloc a vins de baixa qualitat. Segons Boudals

(1991) ha d’existir un perfecte equilibri entre el sol i el clima. L’efecte del terreny sobre la

composició del raim i la qualitat del vi és encara difícil d’avaluar.
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Varietats de raim

Les úniques varietats de raim autoritzades per a l’elaboració de cava son Macabeo o Viura,

Xarel.lo, Parellada i Chardonnay com a principáis i com a complementarles, Subirat o
Málvasia riojana i Monastell. Totes elles blanques amb excepció de les dues ultimes.

En aquest treball s’han escollit les varietats Macabeo, Xarel.lo i Parellada, perqué són les
varietats de raim que principalment s’utilitzen en l’elaboració de cava.

B. VARIABLES TECNOLÓGIQUES

En el procés d’elaborado del cava són moltes les variables tecnológiques que poden influir
en la composició del cava resultant, pero en el nostre estudi només consideraren! algunes de
les variables que incideixen fins a l’obtenció de vi base, procés que s’esquematitza a la figura
n.2.

La verema es pot efectuar de manera manual o mecanitzada, encara que segons sembla, la
verema manual presenta aspectes més favorables per a l’obtenció de vins blancs de qualitat.
Actualment la verema es sitúa en el moment optim de les característiques varietals

aromátiques una mica abans de la madurado fisiológica del raim. És convenient saber escollir
aquest moment per a la verema (de Castro Martín, 1984).

Les condicions de transport de la verema des de la vinya al celler, quant a rapidesa, netedad
i higiene, i a aixafament del raim es refereix, té molta més influencia en la qualitat final en
el cas deis vins blancs, que quan es tracta de vins negres. S’han d’evitar tots els processos

de maceració, oxidació, i d’una manera general, tots els processos pre-fermentatius que ens

alterarien el contingut del raim. Evitar la maceració en un 100% és impossible, d’aquí la

importancia que tenen els tractaments mecánics que pateix la verema per a l’obtenció d’un
vi de qualitat, és a dir equilibrat i enológicament bo.
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RAIM Macabeo, Xarel.lo i Parellada (*)

i
ManualVEREMA

i Mecanitzada

TRANSPORT

l
EXTRACCIÓ DEL MOST Espremuda

Escorreguda Visenfí (*)
Derrapatge

i
Vertical
Pneumática horitzontal

Premsatge
Wilmex®(*)
Magnum® (*)SULFITACIÓ

i
Desfangament Estatic (*)

Dinámic Filtrado (*)

i
FERMENTACIÓ Temperatura controlada

Llevats seleccionats
Addició de clarificador (*) Bentonita

Microcel®

i
DEGORJAMENT

1
TRANSVASAMENT

i
VI BASE

i
ESTABILITZACIÓ TARTÁRICA

Fig II.2: esquema general de la vinificació en vins blancs, assenyalant les variables considerades en
el nostre estudi (*)
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Obtenció del most

La legislado només permet dedicar a l’elaboració de vins escumosos naturals les primeres
fraccions del premsatge, amb un rendiment máxim de 100 L de most per cada 150 Kg de
raim; es a dir, el "most flor" o "primeres", extret del raim amb poca pressió (de Castro,
1985). La composició del most i finalment la del vi obtingut, depén de la manera amb qué
se n’hagi efectuat l’extracció, que compren tres operacions fonamentals: l’espremuda,
l’escorreguda, i el premsatge (Aleixandre, 1988). En general no son recomanables tots els
tractaments mecánics de la verema que comporten trencar el raim i manipular el most en
presencia d’aire en el moment de l’extracció.

L’ espremuda consisteix en la ruptura de les pells per alliberar-ne la polpa. Ha de ser prou

forta per facilitar la separado del suc i no tant violenta que pugui destrossar i desfer les parts
solides del raim.

L’ escorreguda té com a finalitat separar el suc alliberat per l’espremuda de la resta de la
polpa i de les parts solides del gotim de raim. Per Ribereau-Gayon et al. (1978), la separado
del most provinent d’una premsa continua i l’escorreguda, permet obtenir, a partir d’aquest,
un vi de millor qualitat.

El derrapatge és una operado que es basa en l’eliminació de la rapa abans del premsatge.

Si bé l’espremuda, l’escorreguda i el derrapatge són operacions tecnológiques pre-
fermentatives efectuades opcionalment per l’elaborador, l’operació básica i obligatoria en

l’extracció del most és el premsatge.

El premsatge: és l’operació que té per objecte l’extració del most que queda un cop la
verema ha estat espremuda i escorreguda (sempre que s’hagin efectuat). Hi ha diferents tipus
de premses (Taula II. 1), que aconsegueixen extreure el contingut vacuolar utilitzant diferents
sistemes de ruptura del gra de raim i, no n’hi ha cap que poguem qualificar d’óptima, ja que
l’ús d’una o altra depén de la propia idiosincrasia deis productes de la zona i de la finalitat
que es pretén aconseguir (Aleixandre i Álvarez, 1992; de Castro, 1985-1986).

Hardy (1990) proposa l’ús d’un altre tipus de premsa pneumática amb la qual s’introdueix un

objectiu addicional de gran importáncia en l’elaboració de cava: extreure components que

ajudin a estabilitzar i millorar les característiques escumoses deis vins. Sobre el most s’han
de fer dues operacions fonamentals: sulfitació i addició d’ácid tartáric
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Consideracions generáis

Eliminado de terboleses (Desfangament)

El ralm, exposat en la vinya a les condidons ambientáis, té partícules de sorra i adheréncies

que convé eliminar del most abans de sotmetre’l al procés fermentatiu. Amb el desfangament
s’evita que la fermentado s’efectui en presénda d’aquests compostos a més de separar les

parts solides del ralm evitant 1’aportado de sabors estranys al vi i l’extracdó exagerada de
color. Aquest procés pot ser estatic, deixant reposar el most de 12 a 24 hores o bé dinámic.

per centrifugado o filtrado al buit. A la taula II.2 observem els principáis avantatges i
inconvenients entre els tipus de desfangament més utilitzats (desfangament estatic i

desfangament dinámic per filtre rotatiu al buit). La filtrado es fa necessária en els cellers

grans on la verema representa una recepció de 400 Kg de raim al dia o més.

Desfangament DINÁMIC per

FILTRE ROTATIU DE BUIT

Desfangament
ESTATIC

- Óptima limpidesa del most,
respectant les seves
característiques varietals
- No necessita instal.lacions
costoses
- Fins i tot efectuat amb

refrigerado, presenta una
despesa energética moderada
- Fácil neteja

- Óptima limpidesa del most
- Aprofitament prácticament total del most
- Consum energétic moderat
- Manteniment mecánic baix
- Disminució sensible de les necessitats de

S02 abans de la fermentació
- Possible utilització com a complement del
desfangament estatic, filtrant els seus fangs
- Possible utilització en la clarificado de vins

AVANTATGES

- Instal.lació voluminosa
- Necessitat de certa manualitat operativa, per
preparació de la capa filtrant. Com més
rápida menor temps mort i major
rendiment/hora/dia
- Consum important de coadjuvants de
filtració: perlites i terres de diatomees. La
seva despesa varia segons la qualitat del
most, de les dimensions del filtre, de la
dinámica de filtració, etc..
- Pérdua parcial de l’aroma varietal
- Sostracció indiscriminada de fenols i altres

compostos del vi.

- Sistema lent i de pobre
rendiment
- Pot requerir l’ús de
coadjuvants tecnológics
(clarificadors, enzims i SOj)

INCONVENIENTS

Taula II.2: avantatges i inconvenients deis tipus de desfangaments més utilitzats: estátic i dinámic per
filtració al buit (Cantos, 1984; de Castro, 1985; Tienda i Hidalgo, 1990; Di Domenica i Potentini,
1984; Dubourdieu et al., 1980; Guy, 1990; Madrid, 1991; Cordonnier et al., 1988; Buxaderas et al.,
1990; Di Stefano, 1987)

10



Consideracions generáis

Addició de clarificador

La clarificació es defineix com la técnica enológica que tracta de formar un precipitat floculós
entre aquells compostos poc solubles (turbideses) i l’agent clarificador. Aquest sistema
arrossega rápidament les partícules en suspensió que, necessitarien molt de temps per
sedimentar o no ho aconseguirien. Els flóculs formats augmenten el volum deis compostos
térbols i en provoquen la sedimentario quan aconsegueixen un pes específic superior al mitjá.
Els coloides es troben carregats eléctricament, amb cárrega positiva o negativa i el producte
clarificador ha de teñir cárrega oposada per unir-se al flócul i aconseguir la sedimentario
(Peynaud, 1984). En la clarificació podem distingir dues etapes:
1. La formació de flóculs, que normalment comporta una reacció entre proteínes, polifenols
i tanins amb les molécules del clarificador

2. La separació deis flóculs per sedimentario, fenomen que arrossega altres partícules
Els agents clarificadors es poden classificar en dos grans grups, taula II.3:

• Orgánics, de tipus proteic: Gelatines, caseínes albúmines, enzims...
• Inorgarúes: Bentonita, carbó actiu i sñice

CLARIFICADOR NATURALESA MECANISME
D’ACTUACIÓ

CLARIFICA

Gelatina - Efecte tánnic - Tanins i polifenols
en general

- Orgánica (proteica)
- Origen per hidrólisi
suau del col.lagen

Caseína - Orgánica (proteica)
- Origen láctic

- Acció adsorbent i
mecánica
- Flocula per 1’alcohol i
l’acidesa
- Els flóculs arrosseguen
partícules

- Polifenols, Fe i Cu

Enzims pectolítics - Orgánica (proteica) - Hidrolitza pectines i
polisacárids

-Polifenols, proteínes
i substáncies pectiques

Sílice - Mineral - Neutralitza col.loides
de cárrega oposada
- Coagulado

- Tanins i proteínes

- Mineral (silicat
d’alumini hidratat:

montmorillonita)

- Adsorció, acció
mecánica estabilitzant
- Intercanviadora d’ions

- Proteínes i

compostos nitrogenats
en general

Bentonita

Carbó Actiu - Adsorció ñsico-química - Polifenols, proteínes
i aromes

- Mineral

Taula II.3: característiques deis principáis agents clarificadors emprats en la vinificació (Carnacini et
al, 1985; Aleixandre i Vélez, 1992; Amati et al., 1986; Blade i Boulton, 1988; Saunders, 1989;
Castino,1980; García, 1991)
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Consideracions generáis

S’ha de destacar, que encara que a cada un d’aquests clarificadors se’ls anomena amb el seu
nom genéric, n’existeixen nombrases modalitats, per exemple, amb el nom de caseína trobem
diversos tipus de caseinats que adopten diferent presentado segons el preparat comercial

(Microcel®, és el nom d’un d’aquests preparáis comerciáis a base de caseínat potásic,
bentonita, fibres de cel.lulosa, coto i en ocasions diatomees).

Per les seves característiques, les bentonites, els caseinats i la sílice constitueixen un tipus de
clarificador que es pot utilitzar abans i durant la fermentado, és a dir, es poden aplicar al
most. En els vins base d’aquest estudi, el clarificador ha estat afegit a la fermentado.

La fermentado alcohólica consisteix en la degradado d’uns components orgánics, de més
elevada energia, a altres compostos també orgánics de menor energia, addicionant-hi llevats
seleccionáis del genere Saccharomyces i intentant que la temperatura no sobrepassi els 18°C
en la vinificació en blanc.

El substráete fermentable més comú és la glucosa tot i que n’hi ha d’altres (ácids orgánics,
diferents sucres,...). Els sucres donen origen a 1’ alcohol i al gas carbónic.

La fermentado deis sucres és, en els llevats, un procés anaeróbic; els llevats són, pero,
aeróbics. En condicions d’anaerobiosi, els llevats fermenten, pero quasi no creixen. En airejar
el cultiu, disminueix la fermentado en benefici d'una respirado més o menys marcada.

Sempre en petites proporcions es produeixen durant i al final de la fermentado, substáncies

que no deriven deis sucres sino deis components nitrogenats deis mateixos llevats i de les
brises. Entre aquests productes secundaris es traba l’ácid succínic i els alcohols superiors.

La fermentado en presencia de bisulfit dona lloc al blocatge de l’alcoholdeshidrogenasa, i es
forma glicerina. També hi ha la possibilitat d’altres productes secundaris com l’ácid succínic,
ácid acétic, ácid láctic i alcohols superiors.

12
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A part de la fermentado alcohólica se’n produeixen d’altres durant el període fermentatiu
com la fermentado gliceroproteica (es forma piruvat que podrá donar lloc a altres productes

secundaris), la fermentado maloláctica (conversió de l’ácid málic a ácid láctic), etc., (de

Castro, 1979).

Obtenció del vi base

El vi base s’obté un cop eliminades les restes de llevats i productes sólids origináis a causa

de la fermentado. Normalment, aquest vi s’obté després d’un o diversos trasbalsaments i/o
clarificacions i/o filtracions.

13
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III. ESCUMA

La formado i estabilitat d’escuma en un cava després de servir-lo en una copa és una de les

propietats que els elaboradors de vins escumosos han de considerar amb més atenció. Podríem
considerar l’escuma com la primera característica realment propia d’un cava que, préviament,
el consumidor haurá escollit segons factors extems com la imatge de marca, l’impacte

publicitari, la forma de l’ampolla, l’etiquetatge, el preu...

Aquesta és una propietat que es manifesta públicament i que poques vegades passa

desapercebuda: resta exposada a l’opinió del gran públic que, erróniament o no, pot prejutjar
la qualitat d’un determinat producte, i establir comparacions entre diferents caves en virtut
de la seva major o menor capacitat escumosa. Així, una propietat que podría ser considerada

secundaria, merament ornamental, adquireix més notorietat davant del gran consumidor que
d’altres técnicament més importants pero no detectables a primera vista.

Per tant, és de gran interés conéixer i controlar, en la mesura que es pugui, els factors que

poden incidir en la formado i estabilitat de 1’escuma.

m.l. DEFTNICIÓ

El diccionari ens defineix l’escuma com Yagregat de bombolles que es forma a la superficie
d’un líquid violentament agitat o en el si del qual es produeix un gas (per ebullició,

fermentació, disminució depressió). També com a dispersió d’un gas en un líquid en el qual
la fase dispersa (gas) és closa en un conjunt de petites cel.les o bombolles formades per un
tel molífi de líquid dispersant, la mida de les quals depén de la tensió superficial del líquid.

Les escumes alimentáries, segons Cheftel i Lorient (1993), solen ser dispersions de
bombolles de gas en una fase continua, líquida o semisólida, que conté un agent amb activitat
de superficie soluble. En molts casos, el gas és aire en ocasions, C02 i la fase continua una

dissolució o suspensió aquosa de proteines.

14
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En les escumes, les bombolles de gas es troben separades per una fase continua de fines capes

de líquid denominades laminetes. Per formar aquesta interfase gas/líquid es necessita energía

i, protegir-la contra la coalescéncia de les bombolles de gas, necessita la presencia de
substancies amb activitat de superficie que rebaixin la tensió interfasial (si el gas és aire, la
tensió interfasial es correspon amb la tensió superficial de la fase líquida) i formen, entre les
bombolles de gas, una barrera elástica (Cheftel i Lorient, 1993).

L’escuma d’un cava, segons Comelles (1991), s’associa a un aglomerat de petites bombolles
constituides per un embolcall líquid prácticament esféric que engloba el gas carbónic produit,

endógeniament al Uarg de la segona fermentació, que es desprén de la massa líquida i que
s’acumula sobre la superficie del líquid o millor dit en la interfase líquida/aire.

En la formado d’escuma d’un cava es poden diferenciar dues etapes:
- Una inicial, originada per la sobtada descompressió del gas carbónic en obrir

l’ampolla.
- Una segona fase, que depén de la concentrado de C02 dissolt, originada peí

despreniment continu de petites bombolles que s’eleven des del fons de la copa i
formen l’anomenada corona.

Per considerar un cava de bona qualitat, d’aspecte viu i dinámic, s’espera que el rosari de
bombolles ascendents, i també la corona formada, es mantinguin el máxim de temps possible.

Físico-químicament, Comelles (1991), considera bombolla, una pel.lícula líquida de superficie
esférica que engloba el gas carbónic (interfase interior líquid /C02 i que román estable davant
l’aire (interfase exterior líquid aire) (figura III. 1).

PeHicula

liquida
Interfase
líquid/oiré

C02

Interfase
•líquid / COjAire

Líquid

Fig. m.l: interfases presents en una bombolla individual (Comelles, 1991)
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Per a la formado d’una bombolla es fa necessari l’acompliment de dos requisits:
- que es formi la pel.lícula líquida, la qual cosa comporta un increment de la

superficie lliure del líquid, condició relacionada amb la tensió superficial i
- que aquesta pel.lícula líquida mantingui la seva individualitat davant d’altres
bombolles ve'ines i afavoreixi l’estructuració de l’escuma.

Segons aquesta definido, si fessim borbollejar C02 en un líquid pur, com ara l’aigua, es

formarien cavitats plenes de gas (no bombolles) que ascendirien a través de la massa d’aigua

per rao de la seva menor densitat, i que, en arribar a la superficie lliure del líquid, es

trencarien immediatament i alliberarien el gas carbónic. Per contra, seria suficient la
dissolució d’un agent tensioactiu en aquesta mateixa aigua perqué es formés una escuma

apreciable.

Un tensioactiu és un compost que posseeix dos grups antagónics: un polar, soluble en aigua,
i un altre lipofil o hidrófob, soluble en medi orgánic. Aquesta dualitat determina una curiosa
serie de propietats, de les quals assenyalem les més implicades en aquest tema:

- Absorció i orientado a les interfases, especialment en la líquida/aire.
- Disminució de la tensió superficial.
- Formació d’agregats micel.lars.

in.2. MECANISMES DESESTABILITZADORS DE L’ESCUMA

En la bibliografía son molts els autors que coincideixen a assenyalar que hi ha 3 fenómens
físics que influeixen en l’estabilitat de l’escuma:

A. Drenatge del líquid: com a conseqüéncia de la gravetat, de les diferencies de pressió i/o
de 1’evaporado. La pressió interna de les bombolles, P, descrita per Cheftel i Lorient (1993),
la dona l’equació de pressió capil.lar de Laplace:

2y
P = Patm +

R

Patm: Pressió atmosférica. Expressada en Pascáis (Pa)
7: Tensió interfasial. Expressada en Newton (N) /metre (m)
R: Radi de curvatura de les bombolles. Expressada en metres

16
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Les tensions interfasials baixes i els diámetres de bombolla grans tendeixen a disminuir la

pressió interna i conseqüentment el drenatge. Aquest es produeix durant la formado de
l’escuma i la seva persisténda es veu afavorida per índexs d’expansió d’escuma elevats.

Tanmateix, el temps és el responsable de la reducdó del gruix i de la resistencia de les parets
de les bombolles i, per aquest motiu, principalment es troba influit per la viscositat

(Robillard,1993). El drenatge disminueix quan la fase líquida és més viscosa.

B. Difusió del gas (desproporcionado): des de les bombolles més petites a les més grans.

És conseqüéncia de la solubilitat del gas en la fase aquosa per la diferencia de pressió entre

bombolles de diferent mida. La magnitud d’aquest fenomen variará principalment, d’acord
amb la solubilitat del gas i el gruix de la paret de bombolla (Robillard, 1993), anteriorment
anomenades laminetes.

C. Coalescencia: Trencament de les laminetes liquides que separen les bombolles de gas. La
distribució del volum de la bombolla anirá canviant i produirá un augment del seu volum i
finalment el col.lapse de l’escuma. Aquest fet produeix falta de finor i elegáncia. Segons
Cheftel i Lorient (1993), una distribució uniforme de bombolles petites, normalment,

proporciona eos, suavitat i lleugeresa a l’aliment i augmenta la dispersió i perceptibilitat de
les aromes.

m.3. METODES DE DETERMINACIÓ DE LES PROPIETATS ESCUMOSES

Per a determinar i mesurar el poder escumós, óbviament, s’ha de formar escuma i a la

bibliografía quan parla d’escuma i poder escumós básicament relacionen poder escumant amb
concentrado de proteines. D’aquest manera quasi tots els métodes de determinació d’escuma
descrits en aquest apartat están definits basant-se en solucions de proteines.

El primer problema plantejat en estudiar el comportament escumós de les proteines és la
variabilitat deis resultáis obtinguts en diferents treballs. Aixó pot ser degut que els resultáis

dependran de l’equip utilitzat i a les condicions en qué es realitzin les proves. Per la qual cosa
la comparado de les proteines exigeix, normalitzar els procediments i incloure-hi una proteina
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patró. El patró més freqüent és la clara d’ou (l’albúmina) per les seves excel.lents propietats

escumoses, que molts autors han comparat amb altres proteines (Germán et al., 1985; Blade
i Boulton, 1988; Arteaga i Nakai, 1993; Waniska i Kinsella, 1979; Kitabatake i Doi, 1988;

Phillips, 1987).

En l’actualitat hi ha molts métodes, descrits a la bibliografía, per mesurar les propietats
escumoses de dissolucions de proteines amb aplicacions a la investigació o la industria
alimentaria. Son molts els autors que descriuen com aqüestes propietats escumoses de les

proteines es troben marcadament influides per les condicions de preparado, mesura, etc,

(Eldridge et al, 1955; Yasumatsu et al, 1972; McKeller and Stadelman, 1955; Kinsella,

1976). La comparado de resultáis entre diferents laboratoris es troba dificultada per la
diversitat de métodes utilitzats (Waniska i Kinsella, 1979). Phillips et al. (1987) i es fa
necessari l’ús d’un métode estandaritzat per mesurar la incorporado d’aire en aqüestes

solucions de proteines i la seva estabilitat.

En el decurs deis anys són molts els parámetres que s’han utilitzat per determinar el poder
escumós de diferents tipus d’aliments, depenent deis aparells de mesura emprats i la diferénca
essencial entre uns i altres, depén del procediment o sistema d’obtenció de rescuma (Phillips,

1987):

a ) batuda (whipping)
b ) agitado (shaking)
c ) alliberament de pressió
d ) bombolleig (sparging o injection)

En aquests métodes hauriem de sumar el descrit per Kato et al. (1983) els quals determinen
del poder escumós per conductimetria eléctrica de l’escuma produida inmediatament després
d’introduir aire en una solució de proteines durant 15 seg.

En el quadre III. 1 es troben sintetitzades les principáis característiques deis 4 tipus de

métodes, principalment aplicats a solucions de proteines. En aquest quadre només és fa
referéncia a les característiques respecte a la formació de l’escuma, que és on hi ha una

major discrepancia i no a la seva estabilitat.
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Escuma

L’estabilitat de l’escuma en tots ells ve determinada peí volum de líquid drenat (reducció
de volum) durant un temps determinat i a una temperatura constant o viceversa: temps

necessari per un drenatge o per un col.lapse total o semitotal (Eldridge et al., 1963; McKeller
i Stadelman, 1955; Mita et al., 1977; Wang i Kinsella, 1976; Germán et al. 1985; Phillips
et al. 1987; Maeda et al. 1989)

Tots tenen avantatges i inconvenients, pero el fet que decideix l’ús d’un o altre és el tipus
d’escuma a determinar i el tipus d’aliment com a materia primera

MÉTODES DEDETERMINACIÓ DE LES PROPIETATS ESCUMOSES DE PRODUCTES DE

VINIFICACIÓ

A. Mesura de la capacitat de formado d’escuma d’un vi. Métode descrit per Edwards et

al. (1982), figura 111.2. Consisteix en la utilització d’una columna de vidre graduada, en la

qual s’introdueix la mostra que s’ha d’analitzar i per la seva part inferior es fa passar un flux
de C02 constant i conegut. Es quantifica el volum de líquid mantingut en l’escuma, per
diferencia entre el volum total i el volum de líquid remanent no mesclat amb rescuma.

Aquest métode és utilitzat per Molan et al. (1982), Comelles (1991) i per Pueyo (1994).
Anteriorment Waniska i Kinsella (1979) ja havien proposat un métode semblant (per a

solucions de proteines) i basat en el métode de Rudin (1957), també utilitzat per Slack i
Bamforth (1983) en cerveses.

Lr i o o

“2

Fig. m.2: esquema de l’aparell utilitzat per a la mesura de la capacitat escumosa i de la persistencia
de rescuma, descrit per Eduards et al. (1982)
a: mesurador de massa; b: controlador de flux; c: bala de C02
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B. Avaluado de la cinética de desprendiment del COz d’una ampolla de vi escumós:
Métode descrit per Maujean et al. (1988), consisteix en la mesura de la masa d’una dissolució
acida desplagada peí C02 que es desprén d’una ampolla amb el temps. Primer es desprén el

C02 lliure o espontani i després, per agitado el C02 que denominen provocat. En un vi de
bona qualitat escumosa el C02 trigará més en desprendre’s que en un altre de menor qualitat
d’escuma. Amb aquest métode a més de la qualitat escumosa és possible mesurar el volum
total de C02. Utilitzat per Gomerieux (1989) i Pueyo (1994), figura III.3.

1 20 mm
f
100 mm

£ E
E E
o

o g
a

II

Manómetre
T

J LJjL
1

Trampa
¡Cava

CO El]
• • •

Balanga

Fig. III.3: esquema de l’aparell utilitzat per a la mesura del volum total de C02 deis vins escumosos

i de la seva velocitat de desprendiment a l’obrir la botella
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Maujean et al. (1990) fa palesa la falta de técniques de mesura fiables per determinar rigorosa
i comparativament, entre diferents laboratoris, les propietats escumoses deis vins. Remarca
la diferencia que hi ha amb la cervesa, ja que en aquesta 1’efervescencia és destructiva per

a la permanencia d’escuma, al contrari que en un vi, on l’abséncia defervescencia exclou la

presencia perdurable de la corona d’escuma. I proposa un aparell de mesura: EL MOSALUX,
el principi de funcionament del qual deriva del de Rudin (1957) i del d’Edwards (1982), que

permet mesurar les propietats d’escumabilitat, permanencia i estabilitat de l’escuma, d’una
forma ESTANDARITZADA.

C. MOSALUX: Utilitzat per Hardy (1991); Maujean et al (1990); Poinsaut (1991);
Brissonnet i Maujean (1991, 1993); Robillard et al. (1993); Marchal ef al. (1993); Malvy et

al. (1994), figura III. 4.

9f

e
in

a
hb i

O
d

♦ c

Fig. D3.4: esquema del Mosalux: a: dióxid de carboni; b: controlador de flux; c: vidre de frita; d:
mostra a analitzar; e: escuma; f: emissor llum infrarroja; g: receptor de llum infrarroja; h: ordinador;
i: impressora
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Per mesurar el poder escumós de qualsevol producte de vinificació o altres productes destináis
a produir escuma d’una manera normalitzada. s’utilitza un sistema automatitzat anomenat

MOSALUX®, Maujean (1990). Esta constituit pels següents elements:
* Un módul de mesura amb:

- proveta de 40 mm de diámetre i 430 mm d’algada equipada a la part inferior
amb un disc de frita de vidre i un petit tub lateral sota el disc poros que

permetrá injectar gas carbónic en el líquid que s’ha d’examinar.
- emissor de llum infraroja
- receptor fotoeléctric per mesurar l’algada de l’escuma
- aforador de boles per regular el flux

* Un microordenador compatible IBM
* Una impressora de quatre colors

Principi de funcionament

S’injecta gas carbónic a la base de la proveta, que conté 100 mL de la mostra que s’ha
d’analitzar (most, vi o cava). El gas carbónic, alliberat a una pressió i flux constant, produeix
escuma, l’algada de la qual varia segons la capacitat escumejant del vi. L’algada de l’escuma,

que es mesura de manera continua grácies al sistema emissor-receptor, és inversament

proporcional al senyal de 0-10 V que emet el receptor d’acord amb la interrupció per

l’escuma del feix lluminós incident. El senyal de sortida és captat peí microordenador que
transforma la intensitat del senyal en mm, emmagatzema les dades i representa una corba

representativa del poder escumós de la mostra. Aquesta corba representa l’evolució de

Tallada de l’escuma provocada segons el temps. Ens permet observar com, en primer lloc,
l’escuma s’eleva de la proveta fins a una algada máxima (HM), després baixa fins a

estabilitzar-se formant una meseta amb una algada constant (HS). Quan s’ha arribat a aquest

punt es tanca l’entrada del gas carbónic i després es mesura el temps necessari perqué
l’escuma desaparegui completament (TS). Que traduits en llenguatge visual peí consumidor

representarien; (en la figura III.5 es representa el perfil d’un Mosalux per a un vi base)
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Altura de
1’escuma (mm)

HM
150- Interrupció de la

injecció de C02

100-

HS
TS50 -

N temps
(min)

0 2 6 8

Fig. m.5: representació del perfil d’un Mosalux d’un vi base

• HM: Altura máxima d’escuma, expressada en mm. Representa Yescumabilitat d’un
vi produi'da després de vessar-Io en una copa

• HS: Altura en l’estabilitat, expressada en mm, és a dir l’altura constant de l’escuma
en régim estacionan defervescencia. Representa la permanencia de la corona

d’escuma

• TS: Temps necessari per a la desaparició total de l’escuma, expressat en segons.

Representa el temps d’estabilitat de la corona d’escuma

Utilitzant el Mosalux, Robillard et al., (1993), per a determibnar l’estabilitat de l’escuma,
treballa amb el promig de vida mitjana de Tescuma un cop finalitzada la injecció de C02 (Lp)
i el Quoficient de Bikerman (E) definit com: E (seg.) = Fv (volum d’escuma formada) / Q

(fluxe de gas a pressió constant)
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D. Métode de panorámica visual: Análisi d’imatge per a l’estudi de l’estabilitat de l’escuma
de cava descrit per Machet et al. (1993) i utilitzat per Viaux et al. (1994). Consta d’un
sistema de 3 cámeres de vídeo tal i com es representen a la figura III.6. Aquest métode dona
3 parémetres:

HFT: (hole formation time) representa l’apacició de la corona d’escuma (camera 1). Ens
dona informació de l’amplada de la corona i del tamany i el nombre de bombolles a la

superficie

H20: (cámeres 2 i 3). És l’algada de l’escuma després de 20 seg d’haver dipositat el cava

H300: (camera 2), és l’algada de 1’escuma després de 5 min de 1’evocado del cava

Les dues ultimes determinacions indiquen l’estabilitat de la corona d’escuma. La precissió del
métode segons els seus autors és molt satisfactoria (quoficient de variado per sota del 5 %

per a n=10).

1
PC

VIEWING
CARO

Fig. 131.6: equip de panorámica visual (Viaux et al., 1994)
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m.4. CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUESICOMPOSTOSQUÍMICSRELACIONAIS AMB

LA CAPACITAT ESCUMOSA

A l’hora de dissenyar diferents experiments per determinar quins parámetres están implicáis en

la formado i retenció de l’escuma, hi ha autors (Robillard et al., 1993) que es plantegen l’estudi,

comenqant per solucions hidro-alcohóliques (mésela d’etanol i aigua bidestil.lada, amb un pH de

6,5) i solucions model de vi base (KC1, CaCl2 i MgCl2 dissolts en aigua bidestil.lada, afegint-hi

etanol, ácid tartáric, ácid láctic i glicerol i ajustant el pH fins a 3,0) per comparar-ho

posteriorment amb mostres de vi natural. Arriben a les conclusions que els responsables de les

propietats de produir escuma i de la seva permanencia, en primer terme, son en general

partícules i macromolécules, ja que troben diferencies significatives (considerad aquests dos

parámetres) entre ambdós tipus de solucions model. D’altra banda, Robillard et al. (1993),
demostren que la mitjana de vida de les bombolles (representat peí coeficient de Bikerman,
descrit a la página 25), és el mateix per a un vi base natural i una solució model de vi base i
diferent per a una solució hidro-alcohólica, fet que verifica clarament que els compostos

majoritaris (tartáric, glicerol...) influeixen en el comportament de rescuma, respecte a una

solució hidro-alcohólica.

A. Parámetres físics

Tot i que els parámetres físics no han estat consideráis directament en aquest treball, la

bibliografía consultada els descriu com a parámetres importants que cal teñir present, pero que

són conseqüéncia de la composició química del vi.

Robillard et al. (1993), sobre l’estabilitat de l’escuma comenten que depén en gran mesura de
l’ambient del medi físic del vi i distingeixen dues situacions que es posen en evidencia en el
moment de mesurar les propietats escumoses amb el métode Mosalux:
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- En abséncia de C02, l’estabilitat (representada per Lf, descrit a la página 25) es caracteritza

per la magnitud del drenatge per gravetat, la qual cosa depén de la quantitat d’agents tensioactius
i partícules del medi.
- En presencia de C02, l’estabilitat (representada peí coeficient de Bikerman) no depén de les

partícules.
Els mateixos autors justifiquen aquest fet explicant que al comengament de l’escumeig no ha

tingut temps d’establir-se l’equilibri físico-químic (durant 80 segons) i les superficies de les
bombolles encara no s’han estabilitzat perqué els compostos actius de superficie necessiten un

temps per difondre’s cap a la interfase gas/aire.

El dióxid de carboni és una molécula de feble moment dipolar a causa de la seva estructura

lineal. Pot reaccionar amb espécies químiques amb carácter nucleófil immobilitzant-se i
estabilitzant-se (Maujean, 1989).

La solubilitat del C02 en el vi va ser estudiada per Agabaliantz al 1954 i va establir la relació

que es mostra a la següent equació:

[COJ = P (0,86 - 0,01 • A) • (1 - 0,00144 • C) • 1,977a20°C

[COJ: és la concentrado de dióxid de carboni expressada en grams/litre

Pa2o«c- és la pressió atmosférica + la pressió interna de l’ampolla a 20°C, expressada en

atmósferes

A: és el grau alcohólic del vi
C: és la concentració de sucres reductors expressada en grams/litre

D’aquesta equació es dedueix que la solubilitat del C02 és directament proporcional a la pressió
del gas en l’ampolla i aquesta concentració disminueix si augmenta el grau alcohólic o la
concentració de sucres reductors del vi.
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• Viscositat

Per considerar la relació escuma-viscositat, el realment important a teñir en compte és la
viscositat superficial (mesurada amb un viscosímetre de superficie) que segons Maeda et al.

(1989) es considera diferent de la viscositat de tot el volum de la solució tot i trobar-se’n

relacionades. Aquesta viscositat superficial és la que es troba directament relacionada amb la
viscositat que després de l’escumació presentará la superficie de la paret de bombolla, que és la

que en últim terme afectará a les propietats escumoses. Segons Maeda et al. (1989) la viscositat

superficial (en les cerveses) és la principal propietat física que controla l’estabilitat de 1’escuma
i algunes macromolécules podrien formar part d’aquesta interacció dinámica.

La viscositat superficial de la paret de bombolla depén de la forqa de les interaccions proteína-

proteína i proteina-aigua (Cheftel i Lorient, 1993). Aquesta viscositat és la que conferirá
estabilitat a les bombolles, a causa de qué és el reflexe de les forces intermoleculars cohesives
i d’un cert grau d’elasticitat.

Segons Ronteltap (1989), increments de la viscositat superficial redueixen la proporció de líquid

drenat, amb el conseqüent augment de l’estabilitat de l’escuma (Brissonnet i Maujean, 1991).

• Tensió Superficial

Els agents tensioactius estabilitzen el C02 perqué disminueixen la tensió superficial del líquid i
són capados de formar agregats micel.lars que poden encapsular en el seu interior el C02

(Comelles, 1991).

Bartsch (1924), cita que la propietat de produir escuma de les dissolucions hauria d’anar d’acord
amb la tensió superficial i Bikerman (1973), comenta que les solucions amb capacitat de formació
d’escuma, generalment tenen la tensió superficial baixa. Peró contráriament Sasaki el 1938
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comenta el fet que solucions amb un baix equilibri de tensió superficial no sempre es corresponen

amb els poders escumosos més elevats.

Kitabatake i Doi (1988) estableixen la correlació entre tensió superficial i propietat de produir

escuma, relacionant aquesta última amb agents tensioactius de baix pes molecular. Els mateixos
autors descriuen com les proteines s’absorbeixen a la interfase gas/líquid, i l’estabilitzen, quan
la tensió superficial és baixa, encara que aquesta de per se disminueix amb el temps. Sobre

aquest fet assenyalen que no totes les proteines es comporten de manera igual i dependrá del

tipus o d’una concentració límit de proteines.

• Imput d’energia

La formació d’escuma implica una despesa d’energia per vencer la tensió superficial (Bikerman,

1973). Les bombolles han de vencer la pressió que exerceix el pes del líqui sobre elles fins a

arribar a la superficie del líquid i després la pressió atmosférica per mantenir-se estable en el

temps. El C02 es desprén d’una solució quan la seva pressió parcial supera l’atmosférica, per
la qúal cosa el despreniment comenqa quan es trenca l’hermeticitat del sistema vi/C02 dins

l’ampolla. La intensitat de la desgasificació depén de la pressió de C02 a l’ampolla i del grau de
solubilització del C02 en el vi (Agabaliantz, 1963).

• Temperatura

L’efecte de la temperatura en els vins, segons Blade i Boulton (1988), podría influir en la

precipitado de col.loides solubles i complexos, els quals podrien interferir en l’estabilitat de

proteines.
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B. Compostos químics

Brissonnet i Maujean (1991) assenyalen que l’estabilitat de l’escuma no és només deguda a la

presencia i/o abséncia de certs compostos, sino que a més a més la determina el balanc (més gran
o més petit) d’una serie de compostos de diversa estructura química.

Tots els factors físics citats anteriorment, son els responsables de la velocitat de despreniment
de les bombolles i una escuma será més estable quan aquesta velocitat sigui menor, pero la

majoria d’aquests parámetres físics depenen de la composició química del vi. sobretot i segons
Roberts (1977) i Bramforth (1985) en estudis realitzats sobre cerveses, de la composició de
col.loides glucídics, polifenols, proteines, péptids, lípids i ions metal.lies.

Segons Bull (1947); Graham i Phillips (1979) i Kinsella (1981) un compost per ser escumós
necessita:

• Arribar rápidament a la interfase gas/líquid
• Baixar la tensió superficial
• Estabilizar les noves superficies de les bombolles, reduint

les pertorbacions físiques
• Ser un perfecte ampifíl.lic: soluble, petit i flexible

PARÁMETRES GENERALS:

Grau alcohólic

El contingut d’alcohol en el vi es troba influ'ít per diversos factors: característiques del raim,

tipus de llevat, temperatura de fermentado, quantitat de sucre en el most d’origen, operacions

tecnológiques, etc.
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Segons Blade i Boulton (1988) i referint-se a la possible relació de l’etanol en el procés
d’adsorció de proteines per part de la bentonita, descriuen com l’etanol pot desplagar molécules

d’aigua de 1’entremat de la bentonita i afavorir l’intercanvi catiónic bentonita-proteines i un

augment de l’adsorció (amb la conseqüent reducció de proteines), continúen els mateixos autors

dient que aquest efecte, en un estudi experimental, només s’observa a dosis d’etanol de 13%

(v/v) pero que a dosis de 7 i de 10% d’etanol no s’observen diferencies significatives en

l’adsorció.

Robillard et al. (1993) sobre la quantitat d’alcohol, insinúen que a concentracions molt elevades

s’impediria l’adsorció de partícules a la interfase gas/liquid, la qual cosa interferiría en

l’estabilitat d’escuma.

D’altra banda i corroborant les aportacions anteriors, Molan (1982), mesura la capacitat de

produir escuma d’un vi al qual afegeixen diferents quantitats d’etanol, i arriba a la conclusió que

la máxima capacitat escumosa s’assoleix a nivells d’etanol del 5%, pero a mesura que augmenten

els nivells d’etanol el poder escumós decreix, cosa que coincideix amb els resultáis de Bumbullis
i Schügerl obervats al 1979 quan estudiaven el poder escumós de solucions de serum d’albúmina
bovina a baixes concentracions d’etanol.

Acidesa total

El gust ácid en el vi es troba moderat peí contingut d’alcohol i quantitat de sucre. La
concentrado d’ácids en el vi pot variar cosa que depén de les varietats, condicions climátiques
i procés enológic emprat (fermentado maloláctica, estabilització peí fred...), tot i que es

considera acceptable una acidesa total compresa entre valors de 6 i 9 g/L expressada en ácid
tartáric (Presidencia del Gobierno, B.O.E. de juliol de 1977; Garda, 1981).

Els valors de l’acidesa total en el vi, segons Pueyo (1994), están correlacionáis inversament amb
l’escumabilitat (HM)
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pH

Segons Blade i Boulton (1988), aquest efecte (el pH) interferiría en l’adsorció bentonita-prote'ines

(de mecanisme intercanvi catiónic) per competido deis H+, a pH ácids la protonació de les

proteines augmenta encara que aquest fet és difícil de quantificar exactament a pH d’entre 3 i 4.

D’aquesta manera 1’intercanvi dependrá de la concentrado de cations en solució i de la

preferencia de la bentonita per aquests cations. Continúen els mateixos autors especificad que

aquest efecte no és significatiu a pH d’entre 3,2 i 3,8 pero a pH a partir de 3,8 augmenta

significativament l’adsorció a causa d’una disminució en la competido entre H+ i proteines, tot
i que les proteines serán menys positives.

S02 total
El sulfuras es combina amb els grups carbonil de diverses substancies orgániques presents en el
vi (acetaldehid, glucosa, cetoácids...), formant els corresponents compostos bisulfítics. El

contingut máxim de sulfuras per a vins base destináis a l’elaboració de cava és de 140 mg/L

(.Presidencia del Gobierno, B.O.E. del Estado de 14 de novembre de 1991).

Coure

Phillips et al., (1987), verifica que el sulfat de coure millora l’estabilitat de l’escuma de l’ou
frese (P<0,05) pero en redueix la formació (P<0,05), en els 5-10 primers minuts, utilitzant el
métode de batuda.

Ferro

Brissonnet i Maujean (1991), confirmen que aquest metall contribueix a la formació de l’escuma,
en un estudi efectuat afegint diferents concentracions de ferro a mostres de vi i

posteriorment les seves propietats escumoses amb el Mosalux.

mesurant
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ÁCIDS ORGÁNICS

Brissonnet i Maujean (1991) esmenten que els ácids orgánics no tenen efecte sobre la qualitat de
l’escuma. Pero Robillard et al. (1993) contráriament demostren, comparant una solució model
de vi base amb una solució hidro-alcohólica (descrites a la página 27), que els ácids orgánics i
el glicerol sí que tenen influencia en el comportament de l’escuma.

Ácid Cítric

A la bibliografía consultada no hem trobat cap referencia que ens relacioni directament aquest
ácid amb la capacitat escumosa, de totes maneres podría pensar-se una possible relació indirecta
a causa de la propietat de l’ácid cítric d’unir-se amb gran afinitat al Fe+3 (que com hem explicat
a la página 33), es troba relacionat amb la capacitat escumosa, formant un complex soluble molí
estable.

Ácid Tartátic

És específic del ra'im i del vi. És el més important deis ácids fixos del vi i el més resistents a

l’acció de les bactéries. Quan el raim té poca acidesa és permés addicionar-lo al most. Pueyo

(1994) correlaciona el contingut d’ácid tartáric amb l’increment de l’escumabilitat (HM)

Ácid Galacturonic

La denominació usual de pectines només s’aplica a les substáncies péctiques ácides (Brillouet et

al., 1988). Els components monosacáridics principáis de les substáncies pectiques neutres i ácides

són, segons Usseglio-Tomasset (1976) i Brillouet et al. (1988): arabinosa, galactosa, ácid

galacturonic i ramnosa.
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Segons Ribereau-Gayon (1988), els principáis col.loides naturals del raim (pectines) desapareixen
durant la fermentació de 1’alcohol, a causa de la hidrólisi sota l’acció deis enzims pectinolítics.
Els vins de collites botrítiques son de difícil clarificació (per sedimentado espontánia o per

filtrado) i es veu augmentada la degradado enzimática de la pectina (Castino, 1989).

Dit aixó podrem suposar que la degradado enzimática de la pectina, considerada per Gomerieux
(1989) com a escumosa positiva, provocará un augment d’ácid galacturónic. D’aquesta manera,

continguts elevats d’ácid galacturónic podrien ser el símptoma d’un pobre poder escumós.

Ácids Málic i Láctic, fermentació maloláctica

En el vi, aquests dos ácids solen estar inversament correlacionáis a causa de la fermentació

maloláctica, que básicament consisteix en la transformado de l’ácid málic en ácid láctic que

concedeix suavitat al paladar.

Pueyo (1994) estudia l’existéncia de correlació entre aquests ácids i la capacitat escumosa de
mostos i vins, utilitzant les mesures deis Mosalux (altura d’escuma: HM, persistencia de la
corona HS i estabilitat de l’escuma: TS). Per l’ácid málic troba una correlació positiva entre

contingut i altura d’escuma. En concordáncia amb aquest resultat, nivells elevats d’ácid láctic,
relacionáis inversament amb els de l’ácid málic, es corresponen amb una disminució de l’altura
d’escuma. En definitiva, el fenomen maloláctic no és interessant per a la formado d’escuma.

Contráriament, Robillard et al. (1993), creuen que la fermentació maloláctica, la qual comporta
una disminució del contingut d’ácid málic i un augment de l’ácid láctic té una influencia positiva
en la capacitat escumosa del vi, per raó no exactament d’una acció directa d’aquests ácids sobre
l’escuma sino, probablement de les partícules obtingudes de les parets de les bactéries

maloláctiques.
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Glucosa i Fructosa

La desaparició d’aquests sucres durant la fermentado alcohólica segons Pueyo (1994) ha
d’afavorir la formació d’escuma ja que les seves concentracions es correlacionen inversament
amb l’altura d’escuma (HM) i amb la seva estabilitat (TS).

Glicerol

Es forma directament deis hidrats de carboni per acció deis llevats. La producció de glicerina
esta afectada per la concentrado de sucres, temperatura de fermentado, pH, tipus de llevat i

quantitat d’oxigen present, (Amerine i Ough, 1976).

Pueyo (1994) correlaciona inversament el contingut de glicerina amb l’increment d’escumabilitat

(HM).

POLISACÁRIDS TOTALS

Els polisacárids son carbohidrats d’elevat pes molecular. Es poden considerar com a polímers
de condensació, en els quals els monosacárids o els seus deriváis (ácids urónics i aminosucres),
es traben units glicosídicament (Danishefsky, 1970).

Segons Bamforth (1985) citat per Brissonnet i Maujean (1991), els polisacárids contribueixen a

l’augment de la viscositat en la cervesa, donen cohesió a les bombolles i impedeixen la
redissolució de les molécules actives de superficie deis tels de bombolla. Tanmateix, Roberts

(1977) continuant amb l’estudi de la cervesa, descriu com els polisacárids es traben units a les

proteines i que aqüestes glicoproteines son les que es poden considerar components escumosos

positius.
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Segons Marchal et al. (1993) veremes amb Botijas poden provocar un augment deis col.loides

mucilaginosos, la qual cosa comporta que l’estat sanitari del raim és de gran importancia a l’hora
de considerar els polisacárids i la seva relació amb l’escuma.

Brissonnet i Maujean (1991), diuen que Túnica cosa provada és que tant les proteines com els

polisacárids són responsables de la constitució de Tescuma, pero es desconeix Tefecte de la seva

possible unió.

COMPOSTOS NITROGENATS

La quantitat de nitrogen en raim i most es troba influida per nombrosos factors tais com ara: el

clima, nombre d’hores d’insolació, varietat... La quantitat d’aminoácids en el most també es

troba influida peí clima específic de cada campanya, en condicions climátiques més fredes i

humides, el seu contingut augmenta.

Segons Vine (1993) el fong Botrytis pot arribar a reduir a la meitat el contingut de proteines,
aminoácids i el nitrogen amónic lliure.

Altres factors important que modifiquen els compostos nitrogenats són les operacions
tecnológiques de tipus pre-fermentatiu: tipus de premsa, desfangament, agent clarificador

emprat...

El metabolisme deis compostos nitrogenats dona lloc a productes de degradació que influeixen
sobre la qualitat organoléptica del vi, ja que la desaminació deis aminoácids produeix alfa i ceto
ácids o alcohols superiors, els quals es formen al final de la fermentado que és quan els
aminoácids es consumeixen més rápidament (Bisson, 1991).
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Proteines

De tots els compostos nitrogenats, les proteines es consideren les més relacionades amb l’escuma,
a causa, probablement, de moltes de les seves característiques físico-químiques: per les seves

propietats tensioactives, per ser macromolécules... I son molts els autors que han estudiat i
relacionat la fundó de les proteines amb la capacitat escumosa (Keshavarz i Nakai, 1979; Kato
i Nakai, 1980; Nakai, 1983; Townsend i Nakai, 1983; Shimizu et al, 1983; Kinsella, 1984;

Regenstein i Regenstein, 1984; Nakai i Li-Chan, 1988; Kinsella i Whitehead, 1989; Patel i

Kilara, 1990; Brissonet i Maujean, 1991; Malvy, 1994).

De totes maneres els estudis que determinen la relació prote'ines-escuma en productes de
vinificació son relativament recents. Per contra, aquesta relació ha estat ámpliament estudiada
en solucions model de proteines i en escumes alimentáries en general i particularment en la
industria de la cervesa. Per la qual cosa, ens hem vist obligats a fer un recull bibliográfic, per
centrar el tema, amb totes aqüestes aportacions.

El primer problema plantejat en estudiar el comportament escumós de les proteines és la
variabilitat deis resultats obtinguts en diferents treballs. Aixó pot ser degut que els resultáis

dependran de l’equip utilitzat i a les condicions en qué s’efectuin les proves. Per la qual cosa la

comparado de les proteines exigeix, normalitzar els procediments i incloure una proteina patró.
El patró més freqüent és la clara d’ou (l’albúmina) per les seves excel.lents propietats escumants,

que molts autors han comparat amb altres proteines (Germán et al., 1985; Blade i Boulton, 1988;

Arteaga i Nakai, 1993; Waniska i Kinsella, 1979; Kitabatake i Doi, 1988; Phillips, 1987).

Les proteines actuarien en rescuma a dos nivells: serien importants en rescumabilitat per les
seves propietats de superficie i donarien estabilitat perqué augmentarien la resisténcia de la

pel.lícula a causa de la seva elasticitat (Prins, 1989; Damodaran, 1990).
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La formació d’escuma depén de l’habilitat de les prote'ines de formar rápidament un tel interfasial

gas/líquid, el qual siguí capa? d’atrapar i reteñir aire. El tel de prote'ines al voltant del gas hauria
de ser suficientment fort per reteñir la mésela i suportar els moviments mecánics durant la
formació d’aquest fenomen (Kinsella, 1984; Graham i Phillips, 1976).

Abans de poder predir quines serán les propietats escumosess óptimes de les prote'ines en

general, haurem de conéixer les seves propietats moleculars intrínseques que afavoriran un bon

escumeig (Kinsella, 1981):
- seqüéncia d’aminoácids i disposició
- mida molecular, conformació i flexibilitat
- polaritat
- cárrega
- hidrofobicitat

En el procés d’escumació de les prote'ines hi ha implicats cronológicament 3 processos:

Primer: les prote'ines globulars solubles difonen cap a la interfase gas/líquid i redueixen la tensió

superficial.

Segon: pot existir un desdoblament deis polipeptids quan es produeix la reorientado (parts polars

cap a la fase aquosa, parts apolars cap a la fase gasosa).
Tercer: per formar la superficie continua de la bombolla son necessáries les interaccions entre

els polipépdids, aquest procés podría anar acompanyat d’una desnaturalizado o d’una

coagulació.

Aquesta capacitat de les prote'ines de reduir la tensió superficial per afavorir 1’escumeig la
determina la seva habilitat d’assolir. adsorbir i desplegar-se rápidament a la interfase gas/líquid

(depenent del seu quoficient de difusió).
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• Solubilitat (apartat A)

• Grau de difusió i adsorció a la interfase gas/líquid de la bombolla (apartat B)

• Propietats Moleculars (apartat C):
- cárrega
- grau de desdoblament
- hidrofobicitat

- reorientació deis polipéptids
- associació deis polipéptids per facilitar la formado d’una interfase viscosa i
elástica

- balan? de les atraccions i repulsions intramoleculars
- tendencia a agregar-se sense arribar a coagular

Tots aquests factors están influ'its per: la mida, la composició, l’estructura,

l’empaquetament, la rigidesa i les forces intramoleculars (la cárrega) de les proteines.
Pero també hi ha al tres factors que hi influeixen, com: els ions, el pH, la temperatura,

l’agitació i la presencia d’altres compostos (lípids, tensioactius, sucres...)

Quadre HI.2: característiques que han de posseir les proteines per incidir en la formado I
estabilitat de rescuma (Kinsella, 1981)

Tant la solubilitat com el grau de difusió i adsorció a la interfase gas/líquid de la bombolla están

intrínsecament relacionades amb les propietats moleculars de les proteines per la qual cosa es fa
difícil la separado en apartats aülats. Algunes de les propietats moleculars, com ara la cárrega
i la hidrofobicitat, mereixen una especial atenció en els próxims parágrafs (A i B).
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A. S0LUB1LITAT

Les propietats escumoses de les protemes es manifesten quan aqüestes es troben en solució.
D’ aquesta manera, aquelles condicions que afavoreixin la seva solubilitat afavoriran el seu poder
escumós. Una d’aquestes condicions será la cárrega neta de la protelna influida peí seu punt

isoeléctric (PI), és d’esperar que serán més solubles les proteines carregades que les neutres (amb

cárrega neta mínima). Sobre aquest respecte, Brissonnet i Maujean (1993), en un estudi sobre
la caracterització de les proteines deis vins base de Champagne, que es troben a concentracions
de 5 a 10 mg/L, expliquen que quan el pH d’un vi s’acosta ais punts isoeléctics de les proteines
del vi (3,5-4,4), es minimitza la cárrega neta de les proteines, comenta a disminuir la seva

solubilitat i es reduiria el poder escumós tal i com hem explicat anteriorment. Pero hi ha autors

que observen tot el contrari, que les proteines amb cárrega neta mínima (quan el pH del medi
és semblant al PI de les proteines) presenten una escuma més estable i les condicions que

minimitzen la cárrega tendeixen a incrementar significativament l’escumabilitat i l’estabilitat de
l’escuma resultant (Cumper, 1953; Joly, 1972; MacRitchie, 1978; Poole et al. 1986; Le Meste

1990; Phillips, 1979). En cerveses, les proteines que presenten millors escumes són aquelles que
tenen el punts isoeléctic semblant al pH de la cervesa i amb una elevada hidrofobicitat (Yokoi
et al., 1989; Maeda et al., 1991).

Considerant el vi, la conveniencia de trabar a les proteines carregades positivament també
afavoriria la seva migració cap a la interfase gas/líquid estabilitzant la bombolla (Robillard et al.,

1993). Fet que es donaría ja que els PI de les proteines del vi acostuma a ser superior al pH del
vi.

Tot i que aqüestes condicions afavoriran l’escumeig, quan la concentració de H+ sigui elevada

(a pH ácids). Tanmateix, quan el vi es clarifica amb bentonita (Blade i Boulton, 1988) pot donar-
se una reacció paral.lela competitiva. L’adsorció de les proteines per la bentonita i l’adsorció
d’H+ ja que aquest clarificador actúa per un mecanisme d’intercanvi catiónic. Aixó significará
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que quan les protemes es trobin carregades positivament aquesta adsorció es veurá afavorida,

augmentant la clarificació i conseqüentment reduint el contingut proteic. Aquest fet significará
una condició adversa en el procés d’escumació.

De tots aquest resultáis concloem que no n’hi ha prou de considerar la cárrega neta de les

prote'ines, comparant el pH de medi i el seu PI, sino que per determinar les propietats escumoses

s’hauria de considerar la seva hidrofobicitat.

B. GRAU DE DIFUSIÓI ADSORCIÓ A LA INTERFASE GAS/LÍQUID DE LA BOMBOLLA

La capacitat de les proteines de difondre i adsorbir-se rápidament i totalment a la interfase

(reduint la tensió superficial i facilitant l’escumeig) la dona les proteines ampifíliques amb
carácter hidrofbbic (Kato et al., 1983; Shimizu et al, 1983; Kitabatake i Doi, 1988). Aquesta
hidrofobicitat és la propietat més important a l’hora de predir les propietats escumoses; una

elevada hidrofobicitat será símptoma d’un bon escumeig (Townsend i Nakai, 1983; Yokoi et al.,

1989; Maeda et al., 1991) trobant-se fins i tot clarament correlacionades (Kato i Nakai, 1980;
Keshavarz i Nakai, 1979). En un estudi sobre les proteines de la cervesa, Slack i Bamforth

(1983) consideren les proteines hidrofbbiques com les que proporcionen una major estabilitat a
1’escuma.

Comparant les proteines trobades directament en l’escuma d’un vi base amb les del vi residual

després de l’extracció només es diferencien peí seu carácter hibrófob i no hi ha cap diferencia
en pes molecular i en els punís isoeléctrics (Brissonnet i Maujean, 1991).
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C. PROPIETATS MOLECULARS DE PROTEINES:

Grau de desdoblament de les proteines

Intentar establir una relació entre 1’estructura de les protemes i la seva capacitat per escumar és
un tema de treball ámpliament discutible. Les proteines del raim són bastant complexes i s’ignora

quina és la seva estructura exacta. Entre diferents varietats de raim pot variar significativament
tant la quantitat com la seva estructura (Plank i Zent, 1993; Pueyo et al., 1993).

L’estructura i la conformado particular de la/es proteina/es afecta les propietats físiques de la

capa de bombolla (forga, viscoelasticitat i capacitat d’unió a l’aigua) una vegada ja formada. Hi
ha autors que fins i tot relacionen aqüestes propietats físiques amb 1’estructura secundaria i
terciaria propia de les proteines (Mita et ah, 1978; Graham i Phillips, 1979).

Paradóxicament hi ha estudis que associen les propietats escumoses amb el desdoblament i la
flexibilitat de les proteines en arribar a la interfase gas/líquid (Graham i Phillips, 1979), la qual
cosa comportaría perdre 1’estructura secundaria i terciaria original. Aquests resultáis apuntarien
a pensar que les proteines ideáis per escumar serien aquelles que fossin petites, molt flexibles
i amb una significativa superficie hidrofbbica exposada (Halling, 1981).

La predicció del comportament de 1’escuma, a través de 1’estructura de les proteines, consisteix
a reconcialiar cada un deis diferents fenomens físics amb la conformado que adopta una

determinada proteina a la interfase gas/líquid, fet que involucra tant parámetres termodinámics
com cinétics (Germán et al., 1985). D’aquesta manera la paradoxa creada respecte el
desdoblament de les proteines i la seva estructura secundaria o terciaria a la interfase només

s’explica considerad necessari l’establiment d’un balang a l’hora de la formado i estabilizado
del tel de bombolla en el qual són de vital importancia les forces i les proporcions moleculars

(Kinsella, 1981).

43



Escuma

Reorientado de les proteines

Les proteines son agents de superficie que poden estabilizar l’escuma, instal.lant-se a la corona

blanca, col.locant la part hidrofbbica cap a la part gasosa de la bombolla i la part hidrofílica cap

a la fase aquosa de la dissolució, segons el model de bicapa proposat per Gibbs (Figura III.7)

(Brissonnet i Maujean, 1991), d’aquesta manera i per norma general en la formado i estabilitat
de l’escuma tindran més importancia les prote'ines hidrófobes que les hidroffliques (tal i com hem
comentat a l’apartat anterior) segons els autors citats anteriorment, tot i que troben excepcions
i asseguren que en l’escuma també es poden trobar proteines hidroffliques.

4Proteina

Part hidrófila

Part Hidrófoba1 gas

4-4-4

gas

Fig. HI.7: model de bicapa proposat per Gibbs

Assodadó de les proteines perfadlitar la formado d’una interfase viscosa i elástica. Balang
de les atraccions i repulsions intramoleculars. Tendencia a agregar-se sense arribar a coagular

Quan les proteines arriben a la interfase gas/líquid tenen habilitat per unir-se a una matriu
multimolecular formant tels de superficie els quals retarden la coalescéncia i el col.lapse de les

bombolles, afavorint 1’estabilitat de rescuma (Graham i Phillips, 1979; Germán, 1985).
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superficie neta de la bombolla es recobreix rápidament per una fina monocapa de proteines,

després se li van associant i adsorbint més proteines, evitant la destrucció de la integritat de la

superficie de la bombolla per interaccions repulsives o tomar a la fase aquosa, aquest fet

requereix una tendencia a unir-se a les superficies hidrofobiques.

Quan les interaccions proteina-proteina es potencien es formen pel.lícules adsorbides més

gruixudes que poden afavorir l’estabilitat de l’escuma, aquesta situació es veu potenciada amb
1’envelliment de la dissolució proteica (Halling, 1981).

Concentrado proteica

Un augment en la concentrado proteica de l’aliment produeix bombolles més petites i escumes
més rígides (Halling, 1981). La potencia escumant (Fp, descrita a la página 20) augmenta amb

la concentrado proteica de la fase líquida, pero fins a aconseguir un valor máxim (Kitabatake

etal., 1978).

Per contra hi ha autors que observant les escumes d’aliments afirmen que els compostos proteics
han d’estar presents a nivells relativament baixos (Cumper, 1953; Halling,1981; Kinsella, 1981).

De totes maneres Maujean et al. (1990) després d’analitzar 31 vins base destináis a l’elaboració
de cava no estableix cap correlació entre concentrado de proteines i estabilitat (TS). I si que
troba relació amb l’escumabilitat (HM) i amb la permanéncia de la corona d’escuma (HS),
determinant tots el parámetres d’escuma amb l’aparell de mesura Mosalux.
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Pes molecular de proteines

El comportament de 1’escuma esta determinat per la totalitat de molécules d’un elevat pes

molecular i no per una protelna específica (Hollemans, 1989). Segons Yokoi et al. (1989) i
Maeda et al. (1991) les prote'ines amb un paper rellevant en la formació de l’escuma son aquelles
amb un pes molecular aproximat de 40.000 daltons. Si consideran en tant a l’estabilitat. Roberts
et al. (1978); Sharpe et al. (1981) i Bamforth (1985) asseguren que les prote'ines indicadores
d’una bona estabilitat d’escuma son aquelles amb un pes molecular superior a 5.000 daltons.

Segons Pueyo (1994), en un estudi amb varietats de ra'im Macabeo. Xarel.lo i Parellada. descriu

que les prote'ines de most i vi tenen pesos moleculars compresos entre 25.000 i 67.000 daltons.
També esmenta que totes les bandes proteiques detectades en el seu estudi són glicoproteines i

que els compostos determináis amb el métode de Bradford en les seves mostres, corresponen a

péptids de pes molecular compres entre 3.000 i 10.000 daltons.

Segons aquests resultáis, les prote'ines que nosaltres estem considerant (les que determinem amb
el métode de Bradford), no correspondrien a les prote'ines amb un paper important a l’hora de
caracteritzar la formació d’escuma, pero segons les aportacions de Yokoi et al. (1989) i Maeda
et al. (1991) comentades anteriormentsi si per predir l’estabilitat d’aquesta escuma, segons

Roberts et al. (1978); Sharpe et al. (1981) i Bamforth (1985).

Respecte a considerar quin seria l’efecte d’una possible hidrolisi d’aquestes proteines en la

capacitat escumosa hi ha dues teories al respecte. Segons Poole et al. (1987) la hidrolisi de

prote'ines causaría reducció de la capacitat escumosa (considerant una solució d’albúmina i

clupe'ina com a enzim pectolític). Pero segons Adler-Nissan (1979) i Grunden et al. (1974) una

hidrolisi parcial d’aquestes prote'ines gairebé no reduiria l’estabilitat de l’escuma.
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Per acabar respecte a possibles polimerüzacions de les proteines, Joly (1972) observa que

incrementen la viscositat, per la qual cosa podría afavorir les propietats escumoses.

Aminoácids

Gomerieux (1989) analitzant l’escuma produ'ida en un. vi observa que hi ha un lleuger pas

preferencial de certs aminoácids especialment de la prolina, alanina i lisina. la qual cosa faria

suposar que els esmentats aminoácids es trobarien relacionáis en els fenomens d’escumeig.

Pueyo (1994) correlaciona (r=-0.67) el sumatori d’aminoácids (considerant la prolina) del vi amb
l’escumabilitat (HM).

PERFIL POLIFENÓLIC

El contingut d’aquests compostos polifenolics en ra'im, most i vi es troba afectat per nombrosos
factors. Les condicions de vinificació poden fer variar molt la concentrado de polifenols en el
vi, segons el temps de contacte del most amb les parís solides del raim (Peri i Pompei, 1971;
Du Plesis, 1983; de Castro, 1985), la quantitat de S02 utilitzat durant la vinificació, la

clarificado, el pH del most, condicions de fermentado, estabilitzadó, envelliment i durada deis
tractaments (Marguieri et al., 1978; Bourzeix, 1982; Bourzeix et al., 1986). L’elecció de la

pressió d’extracció del most, defineix la quantitat de polifenols extrets i condiciona la qualitat
del most (Díaz, 1991; Singleton i Trousdale, 1983; De Castro, 1985). En most, els resultáis

obtinguts per Peri i Pompei (1991), demostren que a mesura que augmenta la pressió de

premsatge es produeix un augment de tots els compostos polifenolics.

Pueyo (1994) observa una correlació positiva, (r=0,57), entre el contingut de polifenols totals
i el poder escumós.
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Segons Beart (1985) els polifenols interaccionen amb proteines (amb un mecanisme pH

dependent) formant complexos reversibles amb interaccions de ponts d’hidrogen i interaccions

hidrofobiques i amb polisacárids (amb un mecanisme pH independent). Aquests compostos

podrien aportar viscositat tal i com hem descrit anteriorment quan relacionávem la polimerització
de proteines amb un augment en la viscositat.

En la cervesa, McManus (1985), opina que les proteines, polipéptids, polifenols, carbohidrats
i materia inorgánica, formen una terboleses en la cervesa que podría teñir importancia en

l’escuma, pero a causa de les interaccions formades entre aquests compostos és molt difícil
avaluar l’acció adiada de cada un d’ells.

La interacció de les proteines amb compostos fenólics ha estat suggerida com causa de resistencia
a la hidrólisi proteolítica (Heatherbell et al., 1984), es a dir, que els polifenols protegirien les

proteines de la hidrólisi afavorint una possible acció escumosa. Tanmateix Waters et al. (1992)
no creuen que sigui la causa de tal protecció, encara que destaquen la importancia deis compostos
fenólics en la degradació enzimática de les proteines del vi i en altres aspectes de l’estabilitat

proteica.

Cada un deis compostos fenólics pot comportar-se de manera diferent segons la seva estructura

química. Per aquest motiu és interessant conéixer el possible efecte individual d’aquests

compostos en la capacitat escumosa encara que a la bibliografía consultada no hem trobat
referéncies individuáis directament relacionades.

COMPOSTOS VOLÁTILS

En l’estudi de Pueyo (1994) sobre la capacitat escumosa de les varietats de raim blanques

Macabeo, Xarel.lo i Parellada, troba que el diacetat esta correlacionat negativament (r=-0,77)
amb Yescumabilitat i que l’acetaldehid ho esta positivament, amb el temps d’estabilitat.
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in.4.1 VARIABLES NATURALS

Les variables que poden incidir en el poder escumós de vins base destinats a l’elaboració de

cava, és un tema la bibliografía del qual és escasa. Per aquest motiu, ens hem vist obligats
a consultar fonts bibliográfiques sobre escuma d’aliments en general o d’altres begudes ja

sigui la cervesa, en particular.

Les variables naturals tenen la seva importancia en el poder escumós deis vins base, no d’una
manera directa, sino indirectament per la seva influencia sobre la futura composició química
del vi, la qual incidirá directament sobre el poder escumós, com es destaca a l’apart III.4.
A la bibliografía consultada no hem trobat referéncies directes d’aquestes variables amb el

poder escumós deis caves.

Estat fitosanitari del raím: Botrytis cinérea o podriment gris és l’alteració més comuna en

el raím blanc, ocasiona alteracions en la composició química del most com augment en la
concentració de sucres, acidesa, glicerol i flavor. De Castro (1984) i Hidalgo (1986),

destaquen la importancia de l’estat sanitari del raím en el moment de la verema.

Relacionant l’estat fitosanitari i la varietat de raím, de Castro (1990) destaca la gran

susceptibilitat del raím de les varietats Macabeo i Xarel.lo a l’atac de Botrytis, la qual cosa
dona lloc a glucanes (Dubourdieu, 1978). El fong degrada la pectina, fa augmentar el

contingut d’ácid galacturónic, i sintetitza polisacárids diferents deis que té el raím

(Dubourdieu et al, 1981). De la mateixa manera també pot arribar a reduir a la meitat el

contingut de proteines, aminoácids i el nitrógen amónic lliure en el raím (Vine, 1993). A

l’apartat III.4. s’ha vist la importancia deis polisacárids i del material nitrogenat en el procés

d’escumeig.

Respecte a la variable varietat i considerant les tres varietats estudiades en aquest treball,

Macabeo, Xarel.lo i Parellada, Pueyo (1994), destaca la varietat Xarel.lo com la que presenta
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millors propietats escumoses respecte a les altres dues. Aquesta variable influirá directament
sobre la composició del vi i indirectament sobre l’escuma. Segons aquest autor, és la varietat
Xarel.lo la que presenta concentracions de nitrogen total, protemes, polipéptids i aminoácids
més elevades.

És difícil demostrar experimentalment la relació entre clima i qualitat, ja que el clima no és
una variable uniforme perqué hi ha moltes variables associades: la temperatura mitjana, les
diferents temperatures diümes i noctumes, nivell i distribució de la pluja, humitat, vent,

pressió atmosférica, etc. Respecte al factor aigua disponible (pluja i irrigació), hi ha clares
evidéncies de la seva influéncia en la qualitat final del vi. Seguin (1983) assenyala que un

aportament insuficients d’aigua és tan perjudicial com una aportació excessiva, tanmateix un

excés de pluviositat pot provocar un endarreriment en la maduració del ra'im (Alleweldt et al.,

1984). López-Tamames et al. (1995) assenyalen la relació clima i contingut en ácids orgánics
del most.

Ha d’existir un perfecte equilibri entre el sol i el clima. L’efecte que té el terreny sobre la

composició del ra'im i la qualitat del vi és difícil d’avaluar i molt més, si considerem les
futures capacitats escumoes que se’n derivaran. El tipus de sol de la vinya pot afectar: la

capacitat humectant (Aljibury, 1975), riquesa en nutrients (Alien et al., 1991), al microclima

(Alleweldt et al., 1984), i el creixement de les arrels (Alleweldt et al, 1982)

m.4.2. VARIABLES TECNOLÓGIQUES

En aquest treball hem considerat la variable Celler elaborador de cava, tot i que aquesta

variable inclou la resta de variables tecnológiques exposades a continuació i que són própies
del modus operandi de cada empresa o cooperativa de la zona.

Brissonet i Maujean (1991) en un estudi per identificar els compostos escumosos positius,
descarta l’análisi de diferents tipus de vins i de procedéncia diversa, perqué considera aquest
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factor una font d’informació que donaría resultáis de difícil interpretació per rao de la
diversitat de composició química de cada vi. Pero son molts els autors que comenten la
necessitat d’estudis a escala industrial afrontant els diferents tipus de variables (Viaux et al.,

1994).

Obtenció del most

La manipulado del ra'ím durant la collita i el premsatge és de capital importancia per a totes

les qualitats que un vi base i un cava han de presentar, entre d’altres: capacitat per escumar
i escuma persistent i tancada (Hardy, 1990).

Per tal d’obtenir el millor del ra'ím, cal extreure el suc de la polpa sense tocar gaire les parts

solides, ni tan sois la pell. Els vins base destináis a l’elaboració d’escumosos, segons Hardy

(1990), cal obtenir-los de mostos que no hagin sobrepassat coeficients d’extracció del 50%
si es vol manenir un acceptable escumeig. Les fraccions sortides de les parts premsades són

menys escumoses que les produides peí suc pur de la polpa. Per exemple, el primer suc que
suri de la premsa és menys escumós que el que suri en mig d’una pressió. A mesura que

s’avanqa en el premsatge, els mostos produeixen vins més tarats, que envelleixen aviat i

malament, i que no escumen.

Sulfitació

Tot i que, en aquest estudi, no hem considerat la sulfitació com a variable, sino com a

constant, la bibliografía ens descriu possibles relacions entre l’addició de S02 i el poder
escumós. Desde 1975, Brenner i Berstein posen en evidencia l’efecte negatiu deis sulfits sobre
les qualitats escumoses de la cervesa.

En el vi, Schanderl (1965), observa que les addicions elevades de dióxid de sofre abans del

tiratge són l’origen d’una alliberació important d’ácids grassos per part deis llevats, deis quals

posteriorment s’ha descrit el nefast efecte sobre l’estabilitat de l’escuma. Maujean et al.

(1991), arriba a la conclusió, que el dióxid de sofre no té efecte significatiu sobre els valors
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á'escumabilitat (HM) ni sobre la permanencia de la corona d’escuma (HS), per contra

addicions entre 60 i 80 mg/L milloren l’estabilitat de l’escuma d’entre un 210 i un 300%

respectivament, encara que l’escuma observada és de mala qualitat (menys blanca i amb grans

bombolles). La mala qualitat d’escuma pot interpretar-se per l’alteració de les protelnes peí
dióxid de sofre, que com descriu la bibliografía és un agent desnaturalitzant perqué és el

responsable de la ruptura deis ponts disulfur.

Eliminado de terboleses (Desfangament)

En aquest apartat comentarem, com afecta la filtració, en general, sobre la composició del
vi ja sigui aplicada sobre most o sobre vi, tot i que la bibliografía només parla de l’efecte de
la filtració deis vins sobre el seu corresponen poder escumós.

El desfangament, com ja hem esmentat a l’apartat II, pot efectuar-se mitjanqant dos

procediments, Estatic per decantado o bé dinámic per filtració al buit.

Respecte a la possible relació d’aquest procés tecnológic amb la capacitat escumosa deis

posteriors vins i caves, Robillard et al. (1993), demostren clarament que el poder escumós
i l’estabilitat de l’escuma, disminueixen drásticament amb la filtració, pero que la mitjana
de vida de les bombolles (mesurat peí coeficient de Bikerman) román quasi estable entre els
vins filtráis i els que no ho están. Asseguren que les propietats escumoses disminueixen a

mesura que es redueix el contingut de col.loides o partícules. Aquests autors esmenten que

la diferencia entre partícula i col.loid no és evident i acceptada per tothom, malgrat la
diferencia de mida són molts els factors que influeixen en les seves estabilitats (Lyklema,

1983). La majoria del elaboradors de vins consideren les parets de les bactéries com a

partícules encara que les macromolécules són col.loides. La inestabilitat de les partícules

coneguda amb el nom de "mecanisme de partícules hidrofobiques" (Prins et al., 1987) queda
reflectida a la figura III. 1., on s’il.lustra esquemáticament la ruptura de la superficie (tel) de
la bombolla. Robillard et al., (1993), demostren que aqüestes partícules estabilitzen la
interfase gas/líquid, i la bibliografía descriu com aqüestes partícules hidrofobiques estabilitzen
el tel de la bombolla (Hudales, 1990). Robillard et al. (1993) arriben a la conclusió, després
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de fer un estudi sobre diferents vins filtráis i la seva capacitat escumosa (mesurada amb el

Mosalux), que aqüestes partícules (i/o col.loids) son factors limitants del comportament de

l’escuma, resumits de la manera següent, pels mateixos autors:

Efecte sobre la capacitat d’escumar (escumabilitat):
- Durant la formado d’escuma les parets de les bombolles son joves i gruixudes i

drenen per gravetat. Considerants els vins filtráis i que la nucleació és constant, a mesura que

augmentem el grau de filtrado, augmenten les propietats de ruptura de les parets de les
bombolles.

- Amb la filtrado les escumes deis vins presenten diferents coalescéndes, fet que
Robillard et al (1993) expliquen per la reducdó, durant la filtrado, d’aquelles partícules

(protemes, col.loides...) que durant l’escumació estabilitzen la interfase gas/aire, i provoquen
un augment en la Tensió Superficial, un augment en la coalescéncia i una desestabilització
de les parets de bombolla.

Efecte sobre l’estabilitat de l’escuma : (mesurada amb el Mosalux en abséncia d’injecció de

C02)
- La filtrado comporta una reducció deis agents actius de superficie i conseqüentment

de la vida mitjana de l’escuma per l’augment de drenatge per gravetat.
- Les partícules hidrofobiques estabilitzen la interfase gas/líquid. En aquest procés hi

ha implicades dos tipus de forces: forces d’impediment esteric i forces de repulsió
electrostática.

N
*Gas

t V
Partióle

/
Liquid

Fig. HL1: il.lustració esquemática de la ruptura de la superficie (tel) de la bombolla
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Viaux et al., (1994) descriu la relació que hi ha entre vi base, filtrat a través de diversos
filtres amb diferents diámetre de porus i l’escuma de vins de Champagne (mesurada amb

"equip de panorámica artificial" i a escala de laboratori) i conclou que en els vins hi ha un

balan? entre tots aquells compostos que actúen tant positivament com negativament en

l’escuma. La seva presencia en els vins dependrá de la intensitat de la filtració. D’una
filtrado molt enérgica, quasi esterilitzant, s’obtenen vins amb un poder escumós molt pobre,

aquest fet suggereix que tal filtració reté partícules estabilizadores de les bombolles, pero
un vi provinent d’una filtració suau es comportará igual encara que el motiu del seu baix

poder escumós, en aquest cas, será degut a la presencia de partícules desestabilitzadores de
1’escuma.

Clarificador

Com ja esmentávem a l’apartat II., els dos tipus de clarificador, consideráis en aquest treball
i més emprats en vinificació en blanc són la Bentonita i el Microcel (mésela de bentonita,
caseinat potássic i cel.lulosa microcristal.lina) i la seva actuació coaguladora de proteines.

Aquest procés tecnológic és de vital importáncia atesa la correlació que hi ha entre contingut
en proteines i poder escumós d’un vi base (Maujean et al., 1990).

Segons Ferrari (1966), el tractament amb bentonita comporta una disminució del nitrgen total
del 5 al 40% i una reducció del 20 al 60% del contingut en proteines, segons les dosis
utilitzades. Andrianenantena (1984) observa amb un tractament amb bentonita de 50g/Hl una

caiguda del 25% deis col.loides totals. Geoffroy (1984) constata una caiguda del 15% o més
deis col.loides totals, segons si el tractament amb bentonita (a dosis de 30 g/Hl) s’hagi
efectuat sobre most o sobre vi. En el nostre estudi l’addició de clarificador s’efectua en els

tañes de fermentado.

A dosis iguals, segons Maujean et al. (1990), el Microcel® (constituit per caseinat en un

50%, bentonita en un 45% i cel.lulosa microcristal.lina en un 10%) comporta mínimes

54



Escuma

pérdues de proteines (d’un 4 a un 7%) i paral, lelament baixades no significadves sobre el

poder escumós, comparat amb la bentonita. Pero industrialment les dosis de bentonita

aportades amb l’addició de 100-150g/hL de Microcel® son molt més elevades que les
addicions de Bentonita (de 30 a 40 g/hL), fet del qual es deriva que a la práctica és la
Bentonita el clarificador que comporta baixades en el poder escumós deis vins base més
evidenciables.

Blade i Boulton (1988), asseguren que l’adsorció de la Bentonita és independent de la

temperatura pero varia segons la concentrado proteica, pH i contingut en etanol. Assenyalen

que el mecanisme d’actuado de la bentonita sobre les proteines és per intercanvi catiónic,

d’aquesta manera la bentonita s’unirá millor a les proteines carregades positivament, és a dir,

aquelles en les quals el punt isoeléctric sigui superior al pH del medi.

Per últim, Brissonnet i Maujean (1991), comenten que l’ús de la Bentonita podría adsorbir

alguns compostos escumosos positius (especialment proteines i polisacárids) que podrien
afectar la qualitat d’escuma deis vins base destináis a l’elaboració de cava.
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IV. MATERIAL I MÉTODES

IV.1. DESCRIPCIÓ DE LES MOSTRES

Les mostres estudiades pertanyen a cellers elaboradors de cava del sector vitivinícola de Sant
Sadumí d’Anoia (Penedés). En total son 44 mostres que corresponen a vins monovarietals de
les veremes de 1990, 1991 i 1992 de les varietats Macabeo, Xarel.lo i Parellada destináis a

l’elaboració de cava. Així s’obté una representado més ampia de vins varietals de la comarca

del Penedés utilitzats en la producció de vins escumosos. Aquests vins van ser obtinguts a

partir de mostflor o de primeres i utilitzats per a la producció de vins i caves d’alta qualitat.
El most va ser tractat amb S02 (60-100 mg/L) i fermentat en tañes d’acer inoxidable a

temperatura controlada de 16-18°C, després de l’addició de llevats seleccionáis del genere

Saccharomyces sp. El mostreig va teñir lloc un cop finalitzada la fermentado i després d’un

primer transvasament. Les mostres van ser recollides en ampolles de 250 mL i guardades en

congelador a -18°C fins al moment de les análisis.

A la taula IV. 1 especifiquen! les característiques i codis emprats en les mostres atés el seu

origen i procés tecnológic. D’aquesta manera detallem:
- Celler elaborador al qual pertanyen : A, B, C, D, E, F, G, H, J i K
- Any de la verema : 1990 (90), 1991 (91), 1992 (92)
- Varietat : Macabeo (M), Xarel.lo (X) i Parellada (P)

Tanmateix la mateixa taula dona informado de:

- Tipus de premsa : Continua (c), pneumática Wilmex® (w) i pneumática Magnum® (s)
- Tipus de desfangament: Estátic (e) o dinámic per filtrado al buit (f)
- Tipus de clarificador : Bentonita (b) i Microcel® (m)
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CELLERS VEREMA VARIETATS PREMSA DESFANGAM. CLARIFICADOR

MOSTRES ABCDEFGH 90 91 92 M X P f bw c s e m

* *B90M * * * *

*B90X * * * * *

B90P * ** * * *

C90M * * * * * *

C90X * * * * * *

C90P * * * * **

F90P * * * * * *

G90P * * * * * ★

G90M * * * * * *

B91P1 * * * * * *

B91P2 * * * * * *

* * * *B91X1 * *

* * *B91P3 * * *

* * * *B91M1 * *

B91M2 * * * * * *

*B91X2 * * * * *

* *D91P * * * *

E91P * * * * * *

* * *G91M * * *

G91P * * * * * *

* ♦ *A92M1 * * *

* * *A92M2 * He *

* *A92X1 * * * *

* * * * *A92X2 *

A92X3 * * * * * *

* * *A92P1 * * *

* ** * *A92P2 *

** * * * *A92P3
* * ** * *B92M1

** * ** *B92M2
* * *B92X1 * * *

* * * *B92X2 * *

*B92P1 * * * * *

* * *B92P2 * * He

* * ♦ He *C92M *

He * HeC92P * HeHe

He He He *C92X *He

He He He HeD92X He He

He He He HeE92P H< He

He He He He HeF92M He

He He He HeF92P * He

He *G92P1 He HeHe He

HeG92P2 * # HeHe He

He He HeH92M He He H<

8 16 622361 9 11 24TOTAL n=44 13 11 20 30 11 3 26 25 1918

Taula IV.1: característiques i codis corresponents al mostreig efectuat

90: 1990
91: 1991
92: 1992
b: bentonita
m: microcel

p: parellada
m: macabeo
x: xarel.lo
e: desfangament estátic
f: filtre de buit

w: premsa pneumática Wilmex
c: premsa continua
s: premsa pneumática seqüencial Magnum
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IV.2. PARAMETRES GENERALS

Parámetres generáis són aquelles determinacions convencionals de celler, per establir en el
mateix celler la qualitat deis vins durant la viniñcació. Aqüestes determinacions es basen en

métodes proposats per la Office International de la Vigne et du Vin (O.I.V., 1990) o

modificacions.

Grau Alcoholic (% v/v)

També anomenat títul alcohométric és el percentatge, en volum, d’alcohol etílic en el vi,
mesurat a 20°C.

Acidesa total

L’acidesa es defineix com la suma de totes les acideses valorables quan el pH de la mostra

es porta a 7,0 per l’addició d’una solució alcalina normalitzada. Aquesta acidesa s’expressa
en g/L d’ácid sulfúric o com a g/L d’ácid tartáric.

Acidesa volátil

És deguda ais ácids grassos presents en el vi: ác. fbrmic, ác. acétic, ác. butíric... La
determinació es basa en la separado deis ácids volátils i els seus esters, per arrossegament

en corrent de vapor d’aigua i posterior rectificado del destil.lat. Aquest es valora

posteriorment amb una solució alcalina normalitzada. Aquesta acidesa correspon ais ácids de
la serie acética, en estat lliure o esterificat expressats en g/L d’ácid acétic.

SOz total
Es basa en l’arrossegament del S02 volátil, per un corrent d’aire o nitrogen i posterior
retenció sobre una solució diluida i neutra de peróxid d’hidrógen que 1’oxida a ácid sulfúric.

Aquesta acidesa es valora amb una solució normalitzada d’hidróxid sódic. El resultat

s’expressa com a mg/L de S02.
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Absorbáncies a 280, 420 i 520 rnn

De les mostres préviament centrifugades a 3500 rpm durant 20 minuts es determinen les seves

absorbáncies directament amb un espectrefotómetre diode array Hewlett-Packard, M.8452A
acoblat a un Pe Vectra Hewlett-Packard, M.05/165 amb cubetes de vidre de lmm per a

l’absorbáncia a 280 nm i de 10 mm per a les altres dues.

IV.3. PARÁMETRES FÍSICS

Determinado de les propietats escumoses

MOSALUX

Per mesurar el poder escumós de qualsevol producte de vinificació o altres productes destináis
a produir escuma d’una manera normalizada, s’utilitza un sistema automatitzat anomenat

MOSALUX®, (Maujean, 1990). Esta constitu'it pels següents elements:
* Un módul de mesura amb:

- proveta (40 mm de diámetre i 430 mm d’alqada) equipada a la part inferior
amb un disc de frita de vidre i un petit tub lateral sota el disc poros que

permetrá injectar gas carbónic en el líquid que s’ha d’examinar.
- emissor de Uum infraroja
- receptor fotoeléctric per mesurar l’alqada de l’escuma
- aforador de boles per regular el flux de C02.

* Un microordenador compatible IBM
* Una impressora de quatre colors

Principi de funcionament

S’injecta gas carbónic a la base de la proveta, que conté 100 mL de la mostra a analizar

(most, vi o cava), préviament desgasificada i centrifugada a 3500 rpm durant 20 minuts.
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El gas carbónic, alliberat a una pressió d’l bar i flux de 7 L/h constants, produeix escuma,

l’al?ada de la qual varia segons la capacitat escumosa del vi.

L’algada de l’escuma, que es mesura de manera continua grácies al sistema emissor-receptor,
és inversament proporcional al senyal de 0-10 V que emet el receptor. Aquest senyal depén
del feix lluminós incident interromput per l’escuma.

El senyal de sortida és captat peí microordenador que transforma la tensió en mm,

emmagatzema les dades i representa una corba representativa del poder escumós de la mostra.

Aquesta corba representa l’evolució de l’alqada de rescuma provocada segons el temps. Ens

permet observar com, en primer lloc, l’escuma s’eleva de la proveta fins a una aleada
máxima (HM), després baixa fins estabilitzar-se formant una meseta amb una alqada constant

(HS). Quan s’ha arribat a aquest punt es tanca l’entrada del gas carbónic i després es mesura

el temps necessari perqué l’escuma desaparegui completament (TS). Traduits en llenguatge
visual peí consumidor representarien:

HM HS TS

Altura en l’estabilitat,

expressada en mm, és a dir
l’altura constant de

l’escuma en régim
estacionari defervescencia.

Representa la permanencia
de la corona d’escuma.

Temps necessari per a la

desaparició total de
1’ escuma, expressat en

segons. Representa el

temps d'estabilitat de
l’escuma.

Altura máxima d’escuma,

expressada en mm.

Representa Vescumabilitat
d’un vi.
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IY.4. PARAMETRES QUÍMICS

IV.4.1.Determinado de polifenols totals

Métode de Folin-Ciocalteu (Amerine i Ough, 1976). Es basa en la reducció per part deis

polifenols en medi alcalí, d’una mésela d’ácid fosfomolíbdic i fosfowolfrámic. D’aquesta
manera es formen, una serie d’óxids de wolframi i molibdé de color blau que tenen un máxim
d’absorbáncia a 765 nm, proporcional a la concentrado de polifenols presents (Singleton et

al., 1965)

Material i Reactius

- matrassos aforats de 25 mL

- pipetes aforades i graduades de 1, 2, 3, i 10 mL
- espectrefotómetre diode array, Hewlett-Packard, M.8452A
- reactiu de Folin-Ciocalteu, Panreac®
- carbonat sodic PA Panreac®, solució saturada al 20% (p/v)
- ácid gál.lic monohidratat PA UCB®
- aigua bidestil.lada MilliQ.

Recta de calibratge

A partir d’una solució mare d’ácid gál.lic al 0,5% (p/v) es prepara una solució de treball
diluint 1 mL de l’anterior en 50 mL amb aigua bidestil.lada MilliQ. D’aquesta solució

s’agafen 0,5, 1, 2, 3, 4, 5 mL que corresponen a les concentracions de 45,22, 90,44, 180,89,

271,33, 361,77 i 452,22 mg/L. Els resultáis s’expressen com mg d’ácid gál.lic deshidratat/L
de mostra.

Procediment

En un matrás aforat de 25 mL s’afegeix, per aquest ordre: 1 mL de mostra, préviament

centrifugada o un volum de solució patró de treball, aigua bidestil.lada fins a un volum final
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de 15 mL, 1 mL de reactiu de Folin-Ciocalteu i 3 mL desolució saturada de carbonat sódic.

La mésela s’agita i es guarda a la foscor durant 1 hora.

Finalitzat aquest temps es llegeix a 765 nm davant d’un blanc.

Fraccionament flavonoides / no flavonoides

Se segueix el métode descrit per KramLing i Singleton (1969), que permet conéixer el

contingut de polifenols de tipus flavonoide i els derivats d’ácids fenols (no flavonoides). Es
fonamenta en la reacció deis aldehids, especialment el formaldehid, amb els flavonoides del

medi, que produeixen, en condicions acides i temperatura ambient, un precipitat de
formaldehid polimeritzat.

Material i Reactius

- matrassos aforats de 25 mL

- pipetes aforades de 1,2,3,5 i 10 mL
- filtres Millipore de 0,45 ¿im

- solució aquosa de formaldehid al 0.8% (p/v)
- solució d’ácid clorhídric al 7.5% (p/p)
- espectrefotómetre diode array Hewlett-Packard, M.8452A.

Procediment

En un matrás de 25 mL s’afegeix 10 mL de mostra, 10 mL de solució d’ácid clorhídric i 5
mL de solució de formaldehid, es tapa i s’agita deixant aquesta mésela en repós durant 24
hores a la foscor.

Passat aquest temps, la solució es filtra a través de filtre de 0,45 ¡xm amb la finalitat de

separar el precipitat format entre el formol i els flavonoides. Del filtrat obtingut s’agafen 2
mL amb pipeta aforada i es determinen els polifenols no flavonoids peí métode de Folin-
Ciocalteu ja descrit anteriorment. L’expressió deis resultáis és igual a la deis polifenols totals.
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La diferencia entre els polifenols totals i els polifenols no flavonoides correspon a la
concentrado de polifenols flavonoides de la mostra.

Determinado d’ortodifenols

Se segueix el métode d’Amow, descrit per Flanzy i Aubert (1969), el qual es basa en la
formació d’un quelat entre l’ió molibdat del reactiu i els grups o-difenols de la mostra. El
reactiu d’Amow conté una mésela al 50% de nitrit i molibdat sódic.

Segons Cela et al. (1982), els polifenols amb grups hidroxils en posició orto son els més
abundants i representen gran part deis polifenols totals (26-51 %). Peí fet d’ésser el substráete

preferent de la polifenoloxidasa i estar relacionáis amb els fenomens d’oxidació, la seva

determinado analítica és de gran importancia. Existeixen diversos métodes per a la
determinado d’aquests compostos, pero, pocs permeten diferenciar-los de la resta de fenols.

Material i Reactius

- matrassos aforats de 50 mL

- pipetes aforades i graduades de 2 i 5 mL
- espectrefotómetre diode array Hewlett-Packard, M.8452A
- cubetes de vidre de 10 mm

- ácid clorhídric PA Merck®, solució 0.5 N
- hidróxid sódic PA Merck®, solució 1 N
- solució hidroalcohólica de metanol al 50%

- reactiu d’Amow: 10 g de molibdat sódic i 10 g de nitrit sódic en 100 mL d’aigua
destil.lada.
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Recta de calibratge

La recta de calibratge es realitza amb una solució de (+)- catequina a una concentració de

47,08, 94,16, 235,40 i 470,81 mg/ L en 50 mL de solució alcohólica de metanol al 50%.

Procediment

En un matrás aforat de 50 mL s’afegeix: 5 mL d’aigua destinada, 5 mL de mostra, 5 mL
d’ácid clorhídric 0.5 N i 5 mL de reactiu d’Amow, s’agita i transcorreguts 5 minuts
s’addicionen 5 mL d’una solució d’hidróxid sódic 1 N. S’enrassa fins a 50 mL amb aigua
destil.lada i es llegeix a 500 nm davant d’un blanc. Els resultáis analítics s’expressen com

mg/L de catequina.

rV.4.2.Determinació de protema soluble

Se segueix el métode de Bradford (Bradford, 1976), que es basa en el canvi de color que

experimenta el colorant Coomassie Brillant Blue en unir-se a compostos proteics que produeix
una absorbáncia a 595 nm directament proporcional a la quantitat de proteüna de la mostra.

Material i Reactius

- reactiu Coomassie Brillant Blue G-250, Bio-Rad®
- albúmina Merck®

- aigua bidestil.lada MLliQ
- pipetes aforades i graduades de 1 i 2 mL
- espectrefotómetre diode array Hewlett-Packard, M.8452A
- cubetes de vidre de 10 mm

- tubs d’assaig amb tap de rosca i 10 mL de capacitat
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Procediment

En un tub d’assaig amb tap de rosca s’afegeix: lmL de mostra préviament centrifugada a

3500 rpm durant 15 minuts; lmL d’aigua bidestil.lada Milli Q (amb la finalitat d’eliminar la
interferencia que podría ocasionar el color groe propi del vi) i 0,5 mL del reactiu de

Bradford; es tapa, s’agita i després de 20 minuts es determina l’absorbáncia a 595 nm. La

quantificació s’efectua mitjanqant la comparació amb una recta de calibratge constituida per

patró albúmina a diferents concentracions (2, 6, 12, 21 mg/L).

IV.4.3. Determinació de Polisacáríds Totals

Determináis peí métode de l’ácid fenol-sulfüric posat a punt per Segarra et al.,(1994). Els
sucres simples, oligosacárids i polisacárids reaccionen amb el fenol i el sulfúric concentrat

per donar un complex groc-ataronjat que absorbirá a 490 nm i que podrem determinar

espectrefotométricament. Aquests resultáis s’interpolen a una recta de calibratge,
confeccionada amb solucions de concentracions creixents de galactosa patró (10, 20, 40, 60,
80 i 100 mg/L)

Material i Reactius

- Fenol 5 % (v/v)
- Ácid sulfuric concentrat, qualitat per análisi, Panreac®
- Aigua Milli Q
- Galactosa patro, TCI®
- Bany María a 30°C
- Agitador de tubs
- Tubs d’assaig de 2 cm de diámetre i 20 cm de longitud
- Pipeta automática de 0,5 mL

-UV-160A, UV-visible recording spectrophotometer, SHIMADZU
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Procediment

A cada tub d’assaig es diposita 0,5 mL de solució aquosa de polisacárids obtinguda per

precipitació de 0,5 mL de vi amb etanol, i 0,5 mL de fenol al 5%. A continuació, s’hi
addiciona rápidament i amb pipeta graduada, 2,5 mL de sulfúric concentrat. Després de 10
minuts s’agiten els tubs 3-4 seg i s’introdueixen al bany maria a 30°C durant 20 minuts. Un

cop transcorregut aquest temps es determina l’absorbáncia a 490 nm, en cubeta de 1 cm.

IV.4.4. Aminoácids lliures i Etanolamina per CLAE

Per la determinado deis aminoácids s’escull un métode de Cromatografía líquida d’alta
eficacia (CLAE) en fase reversa, amb derivatització pre-columna amb fenilisotiocianat
(PITC), que dona lloc ais feniltiocarbamilaminoácids (PTC-aa) que tenen un máxim
d’absorbáncia a 254 nm. Aquest métode permet la determinació deis aminoácids lliures del
vi sense necessitat d’aülar-los de la resta de components (Puig-Deu i Buxaderas, 1994).

Condicions Cromatogrhfiques

El sistema cromatográfic utilitzat está constitu'it per:
- Cromatógraf líquid Hewlett-Packard serie 1050
- Detector diode array Hewlett-Packard, M. 1040M serie II
- Integrador PC Hewlett-Packard 91553C i 300
- Xeringues Hamilton de 25 /¿L de capacitat
- Pre-columna ODS 1

- Columna cromatográfica SPHERISORB ODS 1 (25 cm x 0.4 cm x 0.5 /¿m)
La fase móbil, a flux constant de 1 mL/minut, está constituida per:

- A: aigua per CLAE MilliQ
- B: solució reguladora d’acetat sodic 0,1 M amb 680 mL de trietilamina (TMA)/L
a pH 5,26 amb acétic glacial
- C: acetonitril per CLAE, SDS®
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L’elució deis aminoácids s’aconsegueix amb un gradient que comenta amb: A= 62,8%; B=
35,0% i C= 2,2% i en 45 minuts passa a A= 38,0%; B= 35% i C= 27%. Amb aquest

gradient d’elució se separen 23 aminoácids en el següent ordre: apártic (Asp); hidroxiprolina (Hyp);
glutamic (Glu); serina(Ser); asparragina(Asn); glicina (Gly); glutamina (Gln); treonina(Thr); alanina(Ala); histidina
(His); prolina (Pro); 7-aminobutíric (GABA); arginina(Arg); etanolamina(Eta); tirisina(Tyr); valina(Val); metionina
(Met); isoleucina (lie); leucina (Leu); fenilalanina (Phe); ornitina (Om); triptófan (Trp); lisina (Lys).

Material i Reactius

- bomba de buit Telstar, M.RD-S
- centrifugadora BHG Helmer 2K365
- filtres 0,45 fxm Millipore
- filtres de centrifugadora Ultrafree-ME, Millipore
- tubs de vidre 35 x 4 mm.

- xeringues Hamilton de 25 fj.L de capacitat
- acetat sodic PA Merck®

- etanol absolut PS Merck®

- trietilamina (TMA) PA Merck
- fenilisotiocianat (PITC) PS Merck
- ácid acétic glacial per CLAE, Scharlau
- hidroxid sodic PA Merck

- aminoácid patró intem Sigma : norleucina (Nle)
- aminoácid patró DL-Fluca : Asp
- aminoácid patró de la serie L-Merck: Hyp
- aminoácid patró se la serie L-Sigma : Asn, Tyr, lie, Val, Glu, Ser, Om, GABA,

Gln, Pro, Phe, Ala, Thr, Met, Trp, Gly, Lys, Eta, Arg, Leu i His.

Totes les solucions patró d’aminoácids es preparen a una concentració de 20 nmol/mL amb
ácid acétic glacial 0,1 M, excepte la Tyr que es dissol en solució d’hidróxid sodic 1 N. La
solució de patró intem es prepara a una concentració de 0,4 nmol/mL amb ácid acétic glacial

0,1 M.
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Identificado i Quantificació

La identificació deis pies cromatográfics s’efectúa mitjanqant els temps de retenció relatius
al patró intem (Nle) i per comparació amb els espectres d’aminoácids patró enmagatzemats
en la llibreria de l’equip cromatográfic.

La quantificació de les substancies s’efectua en relació amb la concentrado de patró intem

(PI) afegit d’acord amb el factor de resposta relatiu (Fr), que és el quocient deis factors de

resposta absolut de cada substancia problema i del patró intem. La fórmula aplicada peí
cálcul és:

[X] = (Área X / Área PI) • [PI] • Fr X

[X] = Concentrado de la substancia problema
Area X = Área del pie problema
Área PI = Área del patró intem

[PI] = Concentrado del patró intem
Fr X = Factor de resposta relatiu de la substancia problema.

Procediment

Les mostres són centrifugades a 3500 rpm durant 15 minuts per aconseguir una alíquota

homogénia i lliure de partícules en suspensió. Amb la part que sobreneda s’efectua
directament la reacció de derivatització, basada en el procediment indicat per Bidlingmeyer
et al. (1984): 100 pCL de vi s’introdueixen en un tub de vidre de 35 x 4 mm i s’addicionen
20 fiL d’una solució básica formada per etanol, aigua i trietilamina (TEA) en proporcions
2:2:1 (el medi básic és necessari per a la formació deis derivats aa-PITC) i 20 ¡xL d’una
solució de patró intem (Nle 0,4 /tmol/juL). A continuació la solució es portada a sequedat

mitjanqant una bomba de buit Telstar. El residu obtingut es redissold amb 40 fiL de la solució
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derivatitzant (formada per etanol, aigua, TEA i PITC, en proporcions 7:1:1:1). La reacció
de derivatització es produeix en 20 minuts i a temperatura ambient. Finalment, s’evapora
l’excés de reactiu. Aixó s’aconsegueix amb una bomba de buit d’alta eficacia que redueix la

pressió a 0,01 mm de mercuri. Entre la bomba i la mostra, s’introdueix un vas de Dewar amb
una mésela refrigerant formada per neu carbónica i acetona. La baixa temperatura de la

barreja refrigerant afavoreix la volatització de l’excés de reactiu. El residu final es guarda en

congelador (-18 °C) fins al moment de l’análisi.

IV.4.7. Ácids Orgánics, Glucosa, Fructosa i Glicerol

Es determinen conjuntament per Cromatografía Líquida d’Alta Eficacia, amb el métode posat

a punt i validat per Puig-Deu et al. (1991). Aquest métode permet quantificar els principáis
ácids orgánics: cítric, tartáric, galacturónic, málic, succínic i láctic; els sucres: glucosa i
fructora i el glicerol.

La mostra es prepara centrifugant-la i diluint-la 1/10 amb aigua bidestil.lada. La detecció
s’efectua per índex de Reffacció (R.I.), flux isocrátic 0,5 mL/min amb aigua acidulada (H2S04

0,0015N) a 80°C utilitzant una columna polimérica d’ió-exclusió (ION-300).

IV.4.8. Perfil polifenólic determinat per CLAE

Seguint el métode cromatográfic per CLAE posat a punt i validat per Lamuela c.p. Els

compostos polifenólics analitzats son: ácid gál.lic, ácid protocatéquic, tirosol, catequina, ácid
siríngic, epicatequina, ácid r/ww-caftáric, ácid cw-cutáric, ácid S-glutationilcaftáric, ácid

trans-cutáric, ácid trans-cafeic, ácid rra/u-cumáric, ácid trans-ferúlic i rutina.

Condicions Cromatográfiques

- Cromatógraf líquid Hewlett-Packard série 1050;
- Detector diode array Hewlett-Packard, M.1040M série II;
- Integrador PC Hewlett-Packard 91553C i 300;
- Columna de fase reversa: Nucleosil 120 Clg (25 cm x 0.4 cm x 0.5 ¡xm)
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La columna es manté a 40°C de temperatura. Es treballa a un flux constant de 1,5 mL/min
amb la finalitat de separar els compostos fenólics s’utilitza gradient d’elució amb els següents
solvents:

FASE A: Aigua bidestil.lada i acidulada a pH 2.65 amb ácid acétic glacial
FASE B: Acetonitril mesclat en una proporció 80:20 amb fase A

El programa consta de diverses fases: una primera d’elució, una altra de rentatge i una tercera
de condicionament de la columna. S’inicia amb un 100% de fase A i continua en les següents

condicions:

FASE A (%) FASE B (%)Temps (min)

98 25

10 96 4

90 1015

80 2030

7035 30

El detector té capacitat per registrar simultániament diverses longituds d’ona, la qual cosa

permet utilitzar la més adient a cada grup de compostos:

280 nm: Longitud d’ona de máxima absorció de deriváis d’ácid gal.lie, ácid

protocatéquic, tirasol, catequina i epicatequina
320 nm: Longitud d’ona de máxima absorció deis derivats d’ácids hidroxicinnámics

520 nm: Longitud d’ona de máxima absorció deis flavonols: rutina i quercetina
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IV.5. ANÁLISI ESTADÍSTICA

Les dades obtingudes i considerades en aquest estudi van ser sotmeses a un tractament

estadístic, mitjanqant el programa informátic STATGRAPHICS® 7.0.

Segons el tipus de dades que tenim, podem distingir, d’una banda, les variables qualitatives.

que són 6: variable celler (A,B,C,D,E,F,G,H), variable any de verema (90,91,92), variable
varietat (M,X,P), variable tipus de premsa (c,w,s), variable tipus de desfangament (e,f) i
variable tipus de clarificador (b,m). D’altra banda, distingim les variables quantitatives. que
són les 69 determinacions i els 3 parámetros d’escuma que ens proporciona el Mosalux (HM,
HS i TS). Per aqüestes variables tenim un total de 44 mostres de vi.

A causa de les nombrases variables qualitatives (ja que tenim vins amb diferents orígens i

característiques), s’intenta efectuar un sondeig que ens proporcioni informació i ens orienti
sobre quin tipus de variables (naturals o tecnológiques) són les que poden teñir algún tipus
d’influéncia en les propietats escumoses.

Amb la finalitat de processar tota la informació que se’n deriva, hem efectuat 3 tipus de
tractament estadístic:

IV.5.1. Análisi multivariant de componente principáis (CP)

S’ha aplicat sobre les dades de HM, HS, TS deis 44 vins base. Aquesta análisi ofereix dos

tipus d’informació: una relativa ais parámetres (HM, HS i TS), que ens pot orientar sobre

possibles correlacions entre ells i una relativa ais elements, que evidencia la capacitat de les
variables qualitatives (celler, any, varietat, premsa, desfangament i clarificador) d’agrupar
els vins per les seves característiques d’escuma.
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IV.5.2. Análisi de la variáncia, (ANOVA)

Considerant com a variables independents qualitatives: celler, any, varietat, premsa,

desfangat i clarificador i com a variables dependents quantitatives: HM, HS i TS. Obtenim
els graus de significado de les possibles relacions entre ambdós tipus de variables cosa que

ens pot orientar sobre com determinades variables naturals o tecnológiques ens poden influir
o condicionar les característiques escumoses.

IV.5.3. Correlacions múltiples

Entre els parámetres HM, HS i TS i les 69 determinacions químiques efectuades. Aquest
estudi de correlació no té per objectiu l’establiment d’equacions entre variables sino tan sois
veure si hi ha una relació significativa entre elles. D’aquesta manera la correlació ens podrá
indicar quins son els components del vi que poden teñir algún tipus de relació significativa
amb les propietats escumoses.

72



Resultáis

V. RESULTATS:

A la taula V. 1 es mostren els resultáis deis parametres d’escuma (HM: escumabilitat, HS:

permanencia de la corona i TS: estabilitat de l’escuma) i del contingut en polisacárids deis
vins de les veremes de 1990, 1991 i 1992. Son un total de 44 mostres corresponents a 8
cellers elaboradors i a les tres varietats de raim autóctones de la D.O. Penedés (Macabeo,

Xarel.lo i Parellada).

En aquest treball s’exposen els resultáis de l’analítica efectuada ais 24 vins base de la verema
de 1992. Els resultáis deis 20 vins base restants de les veremes de 1990 i 1991 es troben

tabulats a la tesi doctoral de la Presa (1994) i han estat consideráis en el tractament estadístic
amb la finalitat d’augmentar el nombre de mostres i donar forqa a les obesevacions,
discussions i conclusions que se’n derivin.

A la taula V.2 mostrem els resultáis corresponents ais parametres generáis, terme amb qué
es denominen a les determinacions referents al grau alcohólic (en %), a l’acidesa total (en g

d’ácid sulfúric/L), a l’acidesa volátil (en g d’ácid acétic/L), al pH i al contingut de dióxid de
sofre total (en mg/L). Tanmateix a la taula V.3 representem els valors de les absorbáncies
a 280 nm, 420 nm i a 520 nm, el contingut en polifenols totals, flavonoides i no flavonoides

(expressats en mg d’ácid gál.lic/L) i també el contingut de proteines (en mg d’albúmina/L).

La taula V.4 mostra el contingut en ácids orgánics (cítric, tartáric, galacturónic, málic,
succínic i láctic), glucosa, fructosa i glicerina (expressats en g/L), les taules V.5a i V.5b el

contingut en aminoácids: apártic (Asp); hidroxiprolina (Hyp); glutámic (Glu); serina (Ser);

asparragina (Asn); glicina (Gly); glutamina (Gln); treonina (Thr); alanina (Ala); histidina

(His); prolina (Pro); 7-aminobutíric (GABA); arginina (Arg); etanolamina (Eta); tirisina

(Tyr); valina (Val); metionina (Met); isoleucina (lie); leucina (Leu); fenilalanina (Phe);
omitina (Om); triptófan (Trp); lisina (Lys) (expressat en mg/L) i les taules V.6a i V.6b el
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contingut del perfil polifenólic determinat per CLAE i expressat en mg/L: ácid gal.lie, ácid

protocatéquic, tirasol, catequina, ácid siríngic, epicatequina, ácid frans-caftáric, ácid cis-

cutáric, ácid S-glutationilcaftáric, ácid trans-cutáric, ácid fertáric, ácid mmy-cafeic, ácid

fra/w-cumáric, ácid trans-ferúlic i rutina.

Finalment, s’han considerat les concentracions de la fracció volátil majoritária. Aquests
resultáis es traben tabulats a la Tesina de Llicenciatura de Rull-Ferré (1994).
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TS (seg)
(estabilitat)

HM (mm) HS (mm)
(escumabilitat) (permanencia)

Polisacárids totals

mg de galactosa/L
MOSTRA x (DE) x (DE) x (DE) x (DE)

n=2n=2 n=2 n=4

B90M

B90X

B90P

C90M

C90X

C90P

F90P

G90P

G90M

B91P1

B91P2

B91X1

B91P3

B91M1

B91M2

B91X2

D91P

E91P

G91M

G91P

A92M1

A92M2

A92X1

A92X2

A92X3

A92P1

A92P2

A92P3

B92M1

B92M2

B92X1

B92X2

B92P1

B92P2

C92M

C92X

C92P

D92X

E92P

F92M

F92P

G92P1

G92P2

H92M

128 (2)
109 (17)
132 (4)
182(11)
144 (3)
72 (1)
68(4)
76(6)
44(1)
290 (1)
245 (7)
191 (1)
168 (4)
175 (14)
152 (4)
215(1)
227 (11)
100(10)
133 (1)
87(1)
117 (5)
101 (1)
127 (1)
118(7)
133 (1)
146 (5)
62(2)
144 (3)
260 (1)
290 (1)
290 (7)
275 (4)
240 (3)
208 (1)
24(5)
63(3)
181 (6)
147 (1)
185 (1)
124 (4)
94(4)
149 (25)
149 (13)
35 (1)

24(1)
32(1)
31(1)
24(1)
25 (1)
26(1)
22(1)
20(1)
23(6)
37(1)
30(2)
40(4)
32(6)
26(2)
30(1)
40(1)
30(1)
25 (1)
24(1)
23(4)
21(1)
22(1)
26(1)
27 (1)
27 (1)
26(2)
25(2)
27 (3)
30(2)
28(2)
33 (1)
31(1)
27(1)
34 (3)
16(2)
35(2)
30(2)
29(3)
28(2)
33 (1)
29(1)
34 (5)
32(3)
26(1)

254,37 (3,79)
269,25 (8,47)
274,00 (5,37)
267,74 (10,3)
311,92 (13,39)
293.80 (3,14)
274,09 (10,90)
288,18(2,20)
310,11 (9,95)
298,97 (6,37)
282,02 (3,38)
336,00 (4,75)
288.66 (5,67)
230.69 (9,28)
204.66 (0,97)
302.41 (6,04)
292.67 (6,88)
300,57 (4,65)
413,96 (6,98)
296,90 (4,70
255.99 (6,96)
293,04 (5,51)
314.99 (2,66)
282,88 (7,25)
328.80 (9,30)
283,03 (3,03)
237.52 (6,78)
278.49 (357)
278.72 (2,83)
262.67 (13,39)
341.64 (8,65)
354,62 (4,64)
268.52 (8,17)
276.42 (9,50)
412.69 (14,00)
374,94 (7,39)
356.64 (4,43)
380,77 (6,08)
425,21 (9,09)
407,23 (19,74)
208.73 (13,39)
285,61 (9,82)
297.50 (7,92)
371,66 (4,97)

53 (4)
25(1)
25(1)
55 (7)
52(4)
125(11)
137 (4)
240 (14)
45 (7)

405 (18)
242 (4)
105 (6)
60 (3)
130 (14)
385 (21)
95 (7)

203 (15)
590 (14)
180 (14)
505 (40)
15(1)
15(4)
25 (5)
30(4)
40 (7)
30(4)
15(1)
50(11)
55 (8)
20(1)
45(4)
25 (1)
25(1)
30(1)
10(1)

215 (13)
30(4)
15(1)
35(4)

300 (32)
85 (5)

280 (17)
255 (15)
20 (7)

Taula V.l: valors de les característiques escumoses (HM: escumabilitat, HS: permanencia de la
corona i TS: estabilitat) i deis continguts en polisacárids deis vins de 1990 (90), 1991 (91) i
1992 (92); cellers: A, B, C, D, E, F, G, H; Varietats: Macabeo (M), Xarel.lo (X) i Parellada (P)

75



Acidesa total Acidesa volátil

g/L Ác. tartáric g/L Ác. acétic
Grau

alcohólic

S02 total

nig/L
MOSTRA PH

A92M1

A92M2

A92X1

A92X2

A92X3

A92P1

A92P2

A92P3

B92M1

B92M2

B92X1

B92X2

B92P1

B92P2

C92M

C92X

C92P

D92X

E92P

F92M

F92P

G92P1

G92P2

H92M

9,67 3,66 0,10 3,18 53

10,08 0,29 574,35 3,19

5910,74 4,44 0,18 3,11

10,67 0,22 3,05 744,53

10,38 593,78 0,10 3,13

0,18 5610,49 4,68 3,03

10,57 0,26 3,08 794,29

3,0810,03 4,69 0,22 60

3,09 7310,40 4,70 0,22

0,22 3,09 6410,28 4,80
770,22 3,1210,67 4,70
7310,90 0,18 3,114,80

0,18 7010,60 4,70 3,03

0,14 5110,5 4,70 2,97

0,229,66 3,08 434,73

0,29 7810,05 3,213,87
980,2610,24 4,56 3,11

0,26 7410,62 4,15 3,19

3,79 0,29 3,19 8110,12
7710,17 4,50 0,26 3,10

10,33 4,50 0,29 3,07 73

9,75 4,90 0,19 3,00 67

10,17 4,50 0,18 3,10 77

9,39 3,10 0,22 3,26 96

Taula V.2: valors deis parámetres generáis deis vins del 1992 (92). A, B, C, D. E, F, G, H: cellers;
M, X, P: varietats (M: Macabeo, X: Xarel.lo i P: Parellada)
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Discussió

VI. DISCUSSIÓ

Els vins estudiáis tenen diferents orígens i característiques, aixó implica teñir nombrases
variables qualitatives. Per orientar-nos sobre quins tipus de variables (naturals o

tecnológiques) són les que poden teñir algún tipus d’influencia en les propietats escumoses,

s’efectua un sondeig que estará justificat per la composició deis vins estudiáis. En primer lloc,

aquest sondeig s’efectua amb l’análisi de Components Principáis (CP), que ens indicará
l’afinitat o diferencies entre els vins consideráis, d’acord amb les seves propietats escumoses.

VI. 1. Análisi multivariant de components principáis (CP)

A la Figura VI. la es representa l’análisi de CP efectuat amb HM, HS i TS indicáis com a

vectors. S’observa que HM i HS podrien estar correlacionades entre si (l’análisi de regressió
ha donat un grau de significació inferior a 0,001) i no correlacionades amb el TS. Aixó ens

indicaría que aquelles mostres amb un elevat poder escumós, presentarien una bona

persistencia de la corona d’escuma, pero aquesta no tindria per qué ser estable en el temps.

Aquest corraborar les hipótesis de Maujean et al. (1988).

La component 1 ens separa les mostres segons escumabilitat (HM) i persistencia (HS), i la

component 2 per estabilitat (TS), de tal manera que aquelles mostres que en el gráfic es trobin
més a la dreta indicaran una elevada escumabilitat i persistencia, i com més amunt tindran
un temps d’estabilitat més gran. Els vins de millor qualitat d’escuma són els situats en el
cercle assenyalat a la figura VI. la. Les mostres del celler B es traben dintre de l’esmentat

cercle, cosa que pot indicar que el sistema d’elaboració del celler pot ser determinant en la

capacitat escumosa d’un vi. Respecte a la varietat, els vins Xarel.lo també s’agrupen en

aquesta zona de millors propietats escumoses (amb valors de HM i HS més alts), la qual cosa

podría indicar que la varietat Xarel.lo proporciona els vins més aptes per a la producció
d’escumosos amb les característiques d’escuma desitjades. Aquests vins es traben situats a

la figura VI. Ib assenyalats amb el cercle de traq continu.

Tanmateix, considerant l’any de verema, els vins que pertanyen a l’any 1991 són els que

demostren millor qualitat d’escuma respecte ais vins de les altres dues veremes (1990 i 1992).

Aquests vins es traben representáis dins el cercle puntejat de la figura VI. Ib
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Figura Vl.la: representad^ de les mostres segons Fánalisi de components principáis considerant

HM, HS i TS. En el sercle assenyalat es troben els vins de millor qualitat d’escuma
B: vins deis celler B
HM: escumabilitat d’un vi
HS: permanencia de la corona d’escuma
TS: estabilitat de l’escuma
( % ): tant per cent de variáncia justificada per cada component
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Figura VI.Ib: representació de les mostres segons l’ánalisi de components principáis considerant
HM, HS i TS. En el cercle de tra<? continuo es troben les mostres de la varietat Xarel.lo (X) i en el
cercle puntejat els vins de la verema de 1991 (91)

HM: escumabilitat d’un vi
HS: permanencia de la corona d’escuma
TS: estabilitat de l’escuma

( % ): tant per cent de variáncia justificada per cada component
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VI.2. Análisi de la variáncia, (ANOVA)

Per comprovar les observacions efectuades a l’análisi de components principáis (CP), s’ha
efectuat ANOVA considerant com a variables quantitatives HM, HS i TS i com a variables

qualitatives aquelles que fan referencia a any de verema (90,91,92), varietat (M,X,P), celler
(A,B,C,D,E,F,G,H), tipus de premsa (c,w,s), tipus de desfangament (e,f) i tipus de
clarificador (b,m). Aqüestes tres ultimes variables, molt íligades a la variable celler, encara

que no son les úniques variables tecnológiques que es podrien considerar, si son les que es

coneixen en aquest estudi.

significacions obtingudes aplicant ANOVA. A les taules VI.2, VI.3 i VI.4 s’especifiquen
els intervals de confianza del 95 % peí temps d’estabilitat (TS), permanencia de l’escuma

(HS) i escumabilitat (HM), respectivament, considerant aquelles variables per les qual
l’ANOVA ha resultat significativa.

Els resultáis es mostren a la taula VI. 1 on figuren les

HS TSHM

0,0685

0,6156
0,0002

0,2349
0,0513
0,015

0,0557
0,0081

0,0596

0,1983

0,0311

0,0133

ANY 0,0001

0,0952

0,045

0,0398

0,028
0,1102

VARIETAT

CELLER

PREMSA

DESFANGAMENT

CLARIFICADOR

Taula VI.1: graus de significació corresponents a 1’análisi de la variáncia HM:
escumabilitat; HS: permanencia; TS: estabilitat de l’escuma
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ANYDE VEREMA * (seg) IC 95%

1990 (n=9)
1991 (n=l 1)
1992 (n=24)

83 (274139)
268 (2174318)
69 (35-r 104)

TIPUS DE PREMSA x (seg) IC 95%

Premsa pneumática Wilmex (n=30)
Continua (n=l 1)
Premsa pneumática Magnum (n=3)

90 (554125)
215 (1574 274)
95 (04207)

TIPUS DE DESFANGAMENT * (seg) IC 95%

Estátic (n=26)
Filtració al buit (n=18)

161 (123-5-199)
65 (194111)

Taula VI.2: intervals del 95 % de confianza peí temps d’estabilitat (TS) de
l’escuma, expressada en segons i considerant: any de verema, tipus de
desfangament i tipus de premsa

x (ram)VARIETAT IC 95%

Macabeu (n=13)
Xarel.Io (n=l 1)
Parellada (n=20)

(23427)
(29-7-33)
(274-30)

25

31

28

x (mm)TIPUS DE DESFANGAMENT IC 95%

Estátic (n=26)
Filtració al buit (n=18)

(28431)
(25428)

30

26

TIPUS DE CLARIFICADOR x (mm) IC 95%

Bentonita (n=25)
Microcel (n=19)

30 (28431)
(24428)26

Taula VI.3: intervals del 95 % de confianza per la permanencia d’escuma
(HS), expressada en mm, considerant: varietat, tipus de desfangament i tipus de
clarificador

x (mm) IC 95%TIPUS DE CLARIFICADOR

175 (1554194)
122 (944144)

Bentonita (n=25)
Microcel (n=19)

Taula VI.4: intervals del 95 % de confianza per Vescumabilitat (HM),
expressada en mm, considerant el tipus de clarificador
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La variable any de verema influeix (p< 0.004) en l’estabilitat de la corona d’escuma deis
vins. A taula VI.2 i la figura VI.2, podem observar els intervals del 95% de confianza deis
valors de TS per les diferents veremes: els vins de l’any 1991 presenten dades de temps de

persistencia de l’escuma superiors ais vins de les veremes del 1990 i 1992. Els vins de 1991
es diferencien de les altres veremes per la seva major acidesa total, així com per presentar

continguts més reduits de flavonoides i deis aminoácids valina i tirosina. Tanmateix, a la

bibliografía, no s’ha trobat per qué aqüestes substancies poden incidir en el temps d’estabilitat
de l’escuma.

De la varietat de rairn emprada en la vinificació depén (p <0.005) l’altura constant de la
corona d’escuma després de l’efervescéncia tumultuosa (HS). Els vins produits a partir de la
varietat Xarel.lo destaquen perqué tenen permanéncies d’escuma superiors a les altres
varietats (fig VI.3). El solapament amb l’interval del 95% de confianza deis valors de HS deis
vins de la varietat Parellada, pot ser degut al fet que en ocasions els vins Xarel.lo no són
100% monovarietals i es traben mesclats amb els Parellada, per qüestions de temps de
recolecció de la verema i de capacitat deis tañes de fermentació: la verema comenta amb la
varietat Macabeo, seguida de la Xarel.lo i finalment la Parellada, per aquesta rao, alguns vins
inclosos en l’estudi que pertanyen a la varietat Xarel.lo, contenen una petita proporció de
Parellada (30%) cosa que justificaria l’esmentat solapament. D’altra banda, una possible

explicado sobre aquesta diferenciado varietal de la capacitat escumosa deis vins Xarel.lo la

podríem trabar en la composició d’aquests vins, especialment si ens atenem a les substancies

nitrogenades. Són molts els autors que afirmen la bona correlació entre proteines i poder
escumós (Gomerieux, 1989; Maujean i Brissonnet, 1992; Malvy i Robillard, 1994) i segons
de la Presa (1994), els vins de la varietat Xarel.lo presenten una més elevada quantitat de

proteines i aminoácids, excepte d’arginina i una menor quantitat d’etanolamina. Pueyo (1994),
considera la varietat Xarel.lo com la que presenta concentracions de nitrogen total, proteines,

polipéptids i aminoácids més elevades i conseqüentment, millors propietats escumoses

respecte a les altres dues. En el nostre estudi, els vins de la varietat Xarel.lo també són els

que presenten valors superiors de proteines i podría ser 1’explicado de la millor permanéncia
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de la corona blanca d’escuma. L’estudi posterior de correlació, entre composició i capacitat

escumant, ens corroborará aquesta hipótesi. D’altra banda els vins prodults per la varietat
Macabeo son els que tenen permanéncies d’escuma (HS) inferiors (fig VI.3). Una possible

explicado seria considerar la diferenciado varietal respecte al major contingut en galacturónic

(provinent de la hidrólisi de pectines) (p< 0.0001) i polisacárids que presenten els vins de la
varietat Macabeo (Segarra et al. 1995)

400

I300

A

ID
m
a 200V

m

■I
h-

100

0

1991 19921990

ANY DE UEREMA

Fig. VI.2: representació deis intervals del 95 % de confianza deis valors de TS
(seg) pels anys de verema 1990, 1991 i 1992
TS: estabilitat de l’escuma

■IB

i
E
V

(0
I

x

Xarel.lo ParelladaMacabeo

UARIETATS DE RAXM

Fig. VI.3: representació deis intervals del 95 % de confianza deis valors de HS
(mm) segons les varietats Macabeo, Xarel.lo i Parellada
HS: permanencia de la Corona d’escuma
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A l’esmentada taula VI. 1, observem el grau de significació que hi ha entre la variable celler
elaborador i escumabilitat (P<0.001), aquesta forta relació és conseqüéncia del fet que

aquesta variable inclou molts factors diferents (desfangament, premsatge, clarificador...) que

corresponen a les practiques tecnológiques propies de cada elaborador. D’aquesta manera, tal
com explicávem anteriorment, la tecnología d’elaboració del celler B (ús de desfangament
estátic i bentonita com a clarificador) será la que produirá vins de característiques escumoses

més bones. Així dons, intentarem corroborar aquesta hipótesi considerant les següents
variables tecnológiques.

El tipus de premsa tal i com s’especifica a la taula VI. 1 resulta significatiu (p<0.04) pels
valors de temps d’estabilitat i a la taula VI.2 i figura VI.4 s’especifiquen els corresponents

intervals de confianza del 95 %. A l’esmentada taula es posa de manifest la diferencia

significativa que hi ha entre la premsa continua (el visenfí) i la premsa pneumática, destacant
els valors més favorables per a la primera. Una posssible explicació seria que l’esmentada

premsa sotmet al ralm a una extracció superior, d’aquesta manera s’arrossegarien els

compostos que confereixen estabilitat a l’escuma, davant de l’extracció efectuada per una

premsa pneumática que es considera més suau. No obstant, el tipus de premsa utilitzada peí
celler B (que els seus vins han donat major poder escumós) utilitza la premsa pneumática. Per

aquest motiu, tal i com es representa a la fig VI. 1 els vins del celler B són els que tenen un

temps d’estabilitat (TS) més reduit, una possible explicació podría ser perqué aquest celler
utilitza la premsa pneumática.

280

230
X--

180
01
OI
en 130

i x-.(0
I- 80

30

-20

ContinuaUilmex Magnum

TIPUS DE PREMSES

Fig. VI.4: representació deis intervals del 95% deconfian?a deis valors de TS
(seg) respecte al tipus de premsa: continua, pneumática Wilmex® o Magnum®
TS: estabilitat de l’escuma
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El tipus de desfangament estatic o dinámic per filtrado, s’ha descrit com un deis principal
factors decisius en el comportament de l’escuma d’un vi (Robillard et al., 1994). Observant
la taula VI. 1, veiem que el tipus de desfangament és la variable que influeix directament en
la permanencia (p<0.04) i en l’estabilitat (p<0.03). Son les mostres amb desfangament
estatic aquelles que presenten valor superiors tant de permanencia (taula VI.3 i figura VI.5),
com d’estabilitat d’escuma (taula VI.2 i figura VI.6), aquests resultáis coincidirien amb
Robillard et al. (1994). Els vins obtinguts de mostos filtrats mostren menor permanencia i
estabilitat d’escuma que els vins obtinguts a partir de mostos decantats. L’efecte d’aquest

procés sobre el poder escumós podría ser a causa de la reducció per la filtrado al buit del
most de partícules hidrofbbiques que estabilitzen la interfase gas/líquid de la bombolla

(Hudales et al., 1990).

32
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Filtraeio*Estatic

TIPUS DE DESFANGAMENT

Fig. VI.5: representació deis intervals del 95 % de confianza deis valors de HS
(mm) segons el tipus de desfangament realitzat: Estátic o Filtració
HS: permanéncia de la corona d’escuma.
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Fig. VI.6: representació deis intervals del 95 % de confianza deis valors de TS
(seg) segons el tipus de desfangament realitzat: Estátic o Filtració
TS: estabilitat de l’escuma
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La claríficació és un procés tecnológic de vital importancia atesa la correlació que existeix,

segons Maujean et al. (1990), entre contingut en prote'ines i escumabilitat d’un vi base . A

la taula VI. 1 observem que tant Yescumabilitat (HM) com la permanencia de la corona (HS)
están relacionades amb el tipus de clarificador amb un grau de significació P<0,05 (0,0150
i 0,0133 respectivament). Respecte a la HM (altura d’escuma) les mostres clarificades amb
Bentonita presenten valors superiors d’altura d’escuma (taula VI,4 i figura VI.7) que les
clarificades amb Microcel®. Referent a la permanencia de la corona blanca d’escuma (HS)
també son les mostres tractades amb Bentonita les que presenten millors valors (IC 95%: 28
-r 31mm) davant de les tractades amb Microcel® amb un IC 95% de 24 4- 27 mm (taula

VI. 3).

L’ús de la Bentonita adsorbeix alguns compostos escumosos positius (especialment protelnes
i polisacárids) que podrien afectar la qualitat d’escuma deis vins base destináis a l’elaboració
de cava (Brissonnet i Maujean, 1991). L’ús del Microcel® (constitu'it per case'inat en un 50%,
bentonita en un 45% i cel.lulosa microcristal.lina en un 10%) es coneix que afecta, a més de

prote'ines i polisacárids, a altres macromolécules com ara els compostos polifenólics.

Segons Ferrari (1966), el tractament amb bentonita comporta una disminució del nitrogen
total del 5 al 40% i una reducció del 20 al 60% del contingut en prote'ines, segons les dosis
utilitzades. Andrianenantena (1984), observa amb un tractament amb bentonita de 50g/Hl una

caiguda del 25% deis col.loides totals. Geoffroy (1984) constata una caiguda del 15% o més
deis col.loides totals, segons si el tractament amb bentonita (a dosis de 30 g/Hl) s’hagi
efectuat sobre most o sobre vi. En el nostre estudi l’addició de clarificador s’efectua en els

tañes de fermentado.

A dosis iguals, segons Maujean et al. (1990), el Microcel® (constitu'it per case'inat en un

50%, bentonita en un 45% i cel.lulosa microcristal.lina en un 10%) comporta mínimes

pérdues de prote'ines (d’un 4 a un 7%) i paral.lelament baixades no significatives sobre
Vescumabilitat, comparat amb la bentonita.

Segons tota aquesta bibliografía s’hauria d’esperar millors propietats escumoses en els vins
tractats amb Microcel® que en els tractats amb Bentonita, pero aquests resultáis aparentment

contradictoris es poden justificar per les dosis de clarificador emprats en ambdós casos.
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Industrialment (com és el cas de tots els vins d’aquest estudi) la quantitat de bentonita

aportada amb l’addició de 100-150g/hL de Microcel® és molt més elevada que amb l’addició
de bentonita com a únic clarificador (de 30 a 40 g/hL), fet del qual es deriva que a la práctica
son els vins clarificáis amb bentonita els que demostren menor pérdua d'escumabilitat. És a

dir, que la quantitat de Bentonita aportada amb el Microcel® és molt més superior que la

quantitat de Bentonita addicionada en aquells vins on es va afegir només Bentonita. Podría
ser que per aquest motiu, ens donés millors característiques escumoses aquells vins tractats

amb Bentonita que no pas els tractats amb Microcel®.
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TIPUS DE CLARIFICADORS

Fig. VI.7: representació deis intervals del 95 % de confianza deis valors de HM (mm) segons el tipus
de clarificador: Bentonita i Microcel

HM: escumabilitat d’un vi.
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V 1.3. Correlacions múltiples

A fi de conéixer la relació existent entre les característiques escumoses deis vins base i la

composició química, vam seguir un model de correlació entre variables quantitatives indicant
els graus de significació existents. S’han utilitzat els valors d’escuma que ens proporciona el
Mosalux: HM, HS i TS i les 69 determinacions químiques (taula VI.5) efectuades per a cada
una de les 44 mostres. S’ha de teñir en compte que el fet de teñir mostres tan heterogénies,

que no están igualment distribuides entre les variables considerades, (amb diferents varietats,

anys, cellers, tipus de premses, clarificadors i desfangament) ens pot afectar al valor i la

interpretado deis resultáis.

Així dones, aquest estudi de correlació no té per objectiu l’establiment d’equacions entre

variables, sino tan sois veure si hi ha relació significativa entre elles i a més en cap cas s’ha
trobat un quoficient de correlació superior a 0,5584. D’aquesta manera, l’análisi de correlació
només ens podrá indicar quins són els components del vi que poden teñir algún tipus de
relació amb les propietats escumoses sense arribar a fer cap tipus de predicció que impliqui
relacions directes. Els quoficients de regressió només ens ajudaran a conéixer el signe de la
correlació que hi ha entre els compostos estudiats i els parámetres d’escuma i, per tant, ens
indicaran relacions que poden influir directament o indirectament de manera positiva o

negativa.

Els quoficients de correlació (r) i les significacions (p) obtingudes es mostren a la taula VI.5,

assenyalats amb negreta aquells valors de p amb una probabilitat d’error inferior al 5%

(p<0,05). Els compostos que han presentat aquests valors estadísticament significatius es

troben tabulats en el quadre VI. 1, classificats en compostos relacionats de manera positiva
o negativa amb HM, HS i TS. Aquesta relació s’ha dedu'it segons el signe del quoficient de
correlació (r), pero no vol significar que els esmentats compostos siguin directament

responsables del poder escumós
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MOSTRA H M H S T S
r P r P r p

GRAUALCOHÓLIC

ACIDESA TOTAL

ACIDESA VOLÁTIL

0,4704 0,0019

0,4589 0,0025

-0,1582 0,3233

0,0103 0,9489

0,0764 0,6222

-0,1955 0,2034
-0,0262 0,8659

-0,0656 0,6724

0,4601 0,0025

0,2515 0,1126

0,0126 0,9379

0,2172 0,1726

-0,0259 0,8675

-0,1954 0,2036

0,0722 0,6413
-0,1777 0,2486

-0,2306 0,147

0,1898 0,5766
0,0278 0,8632

-0,3197 0,0416

-0,0879 0,5702

-0,2713 0,0748

-0,2858 0,06
-0,3455 0,0216

pH
S02 TOTAL

ABSORBÁNCIA 280nm

ABSORBÁNCIA 420nm

ABSORBÁNCIA 520nm

CÍTRIC

TARTÁRIC

GALACTURÓNIC
MÁLIC

GLUCOSA

FRUCTOSA

SUCCÍNIC

LÁCTIC
GLICEROL

-0,0486 0,7542
0,1582 0,3049

-0,2213 0,1488
0,21 0,1713

-0,064 0,6797

0,3159

-0,1117 0,4703

-0,163 0,3084
0,1836 0,2506

-0,3821 0,0105

-0,0864 0,577

-0,4173 0,0048

-0,1974 0,1989
-0,0974 0,5294

-0,1708 0,2676

0,1034 0,504
-0,1778 0,266
0,0638 0,692

-0,236 0,1231
0,1595 0,3012

-0,0918 0,5534

0,4568 0,0018

-0,3133 0,0383

0,5584 0,0001

-0,1725 0,2628

-0,4266 0,0054

0,1659 0,2999

367

POLISACÁRIDS -0,0783 0,61320,0541 0,727-0,1616 0,2946

PROTEÍNES -0,5092 0,00040,1069 0,490,3207 0,0338

-0,4734 0,0012
-0,1732 0,2609
-0,3645 0,015
-0,4329 0,0047

-0,0289 0,8525
-0,0374 0,8094
-0,0009 0,9952
0,095 0,5545

-0,2476 0,1052
-0,0055 0,9716
-0,2708 0,0754
0,1286 0,4229

POLIFENOLS TOTALS

NO FLAVONOIDES

FLAVONOIDES

ORTODIFENOLS

GÁL.LIC

PROTOCATÉQUIC
TIROSOL

CATEQUINA
SERÍNGIC

EPICATEQUINA
trans-CAFTÁRIC
cis-CUTÁRIC
S-GLUTATIONILCAFT.

trans-CÜTÁRIC
FERTÁRIC
CAFEIC

CUMÁRIC
FERÚLIC
RUTINA

0,0208 0,8936
-0,0288 0,853
0,3107 0,0401
-0,1659 0,2819
-0,265 0,0859
-0,061 0,6975
0,2208 0,1548
-0,0213 0,892
-0,2292 0,1394
0,0932 0,5523
-0,0771 0,6231
-0,2439 0,115
-0,1133 0,4696
-0,1006 0,5209
-0,3783 0,0124

-0,0336 0,8285
-0,063 0,6847
-0,2896 0,0566
-0,0959 0,536
-0,0139 0,9213
0,3937 0,009
-0,1545 0,3226
0,068 0,6649
0,3448 0,0235
-0,2205 0,1553
0,0814 0,604
-0,1338 0,3923
0,1127 0,4717
0,2449 0,1135
-0,2044 0,1886

-0,3236 0,0321
-0,2834 0,0623
-0,2026 0,1872
-0,1142 0,4605
-0,2299 0,138
0,0941 0,5485
0,064 0,6834
-0,0668 0,6704
0,5343 0,0002
-0,0427 0,7857
-0,048 0,7599
-0,1539 0,3243
-0,0743 0,6358
-0,1762 0,2585

. -0,0032 0,984

Taula VI.5a: quofícients de correlació (r) i Graus de significado (p) entre els parámetres que ens
determinen el poder escumós (HM:escumabilitat,HS:permanéncia, TS:estabilitat) i els compostos
determinats 95
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T SH M H SMOSTRA

P r Pr p r

ASP -0,1805
-0,0207
-0,0234
-0,1635
0,2687
0,0715
0,3688
-0,111
-0,0554
0,1068
0,244
0,024
0,165
0,3051
-0,02069
-0,2832
-0,0545
-0,066
-0,2736
-0,1403
0,1461
-0,0205
-0,2222

0,2586
0,8979
0,8843
0,307
0,0894
0,6569
0,0177
0,4895
0,7307
0,5063
0,1242
0,8815
0,3025
0,0524
0,8985
0,0728
0,7352
0,6818
0,0834
0,3815
0,3621
0,899
0,1626

-0,1072 0,5046
0,0369 0,8188
0,0773 0,631
-0,0995 0,5361
0,2233 0,1605
0,2445 0,1234
0,2074 0,1932
0,2175 0,1709
0,1745 0,2752
0,1637 0,3063
0,3412 0,029
0,0579 0,7192
0,0651 0,6859
0,3099 0,0486
0,0816 0,6118
-0,2606 0,0998
-0,2189 0,1691
-0,0794 0,6215
-0,2719 0,0855
0,0589 0,7145
0,1836 0,2506
0,0599 0,7099
-0,1787 0,2638

-0,2831
-0,3924
-0,4947
-0,4246
-0,3808
-0,3912
-0,3608
-0,2116
-0,3692
-0,227
-0,2186
-0,3807
-0,3593
0,0946
-0,5305
-0,4973
-0,3438
-0,3058
-0,3348
-0,2939
-0,3087
-0,3703
-0,3643

0,0728
0,0112
0,001
0,0057
0,014
0,0114
0,0205
0,1842
0,0175
0,1535
0,1698
0,0141
0,0211
0,5565
0,0004
0,0009
0,0277
0,0519
0,0324
0,0622
0,0496
0,0172
0,0192

HYP

GLU

SER

ASN

GLY

GLN

THR

ALA

HIS

PRO

GABA

ARG

ETA

TYR

VAL

MET

ILE

LEU

PHE
ORN

TRP

LYS

ACETALDEHID

ACETAT DE METEL
ACETAT D'ETEL
DIACETAL

METANOL
PROPANOL

ISOBUTANOL
ALCOHOLSISOAMÍLICS

0,2846 0,0713
-0,1517 0,3436
0,225 0,1572
-0,1323 0,4096
-0,1348 0,9006
0,0113 0,944
-0,303 0,0542
0,0295 0,8546

-0,1219 0,4478
-0,1203 0,4537
0,1263 0,4313
-0,2004 0,2091
-0,1358 0,3974
0,2474 0,1189
-0,1982 0,2117
-0,0277 0,8636

-0,3454 0,027
-0,2951 0,061
-0,5046 0,0008
-0,3596 0,0209
-0,2707 0,0869
-0,2265 0,1546
-0,284 0,0719
-0,4263 0,0055

Taula VI.5b.: quoficients de correlació (r) i Graus de significado (p) entre els parámetres que ens deter-
minen el poder escumós (HM:escumabilitat,HS:permanéncia, TS:estabilitat) i els compostos determináis
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HM HS TS

Relació Grau alcohólic Grau alcohólic
Fructosa

Epicatequina
S-Glutationilcaftaric
Prolina
Etanolamina

Tirosol

afavoridora Acidesa total
Ácid tartaric
Ácid Málic
Fructosa
Proteines
S-Glutationilcaftaric
Gln

Relació

perjudicial

Glucosa
Ácid láctic
Ácid gal.lie

pH
ABS 520nm
Ácid cítric
Ácid galacturónic
Proteines
Polifenols totals
Flavonoides
ortodifenols
Rutina
Acetaldehid
Acetat d’etil
Diacetal
Alcohols isoamílics
Gln, Val, Tyr,
Lys
Hyp, Met, Arg,
Glu, Leu, Ala, Ser
Gln, Gly, Asn,
Gaba, Trp

Quadre VI. 1: compostos químics que influeixen positiva o negativament en Yescumábilitat (HM),
permanéncia de la corona (HS) i estabilitat de l’escuma (TS)
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Es posa de manifest la significado estadística positiva de Yescumabilitat (HM) amb grau

alcoholic, acidesa total, ácid tartáric, ácid málic, fructosa, prote'ines, S-glutationil-caftáric,

glutamina i etanolamina. Els vins base que contenen quantitats més elevades d’aquests

compostos s’espera que desenvolupin una altura d’escuma més gran. D’altra banda, els vins
amb concentracions de glucosa, ácid láctic i ácid gál.lic superiors, presenten les pitjors dades
<Yescumabilitat. S’ha d’assenyalar que molts deis compostos que presenten una relació

positiva amb la HM són de tipus nitrogenat, com prote'ines, aminoácids i S-glutationil-
caftáric. Són molts els autors que coincideixen en el fet de la influencia del material

nitrogenat en l’escuma, ja observávem a l’estudi de Components Principáis que les mostres

del celler B i de la varietat Xarel.lo eren les que presenten una més gran escumabilitat i ara,
en l’estudi de regressió s’observa que són les mostres amb continguts superiors en prote'ines.

Quant a l’acidesa total, a l’ácid tartáric i a l’ácid málic, Pueyo en 1994, ja va desmure la
relació d’aquests parámetres amb l’escuma. No ostant aixó, aquests compostos es troben
excessivament subjectes a les practiques enológiques própies de cada celler, ja que está

permesa l’addició de tartáric per augmentar l’acidesa del most i perqué la possibilitat que

tingui lloc la fermentado maloláctica és una decisió que comporta interesos de celler. De
totes maneres, la fermentado maloláctica (que suposa una disminució d’ácid málic i un

augment d’ácid láctic amb pérdua d’acidesa), segons els nostres resultáis i corroborant les
tesis de Pueyo (1994) seria un fenomen no desitjat en els vins base, per aconseguir una

escuma de qualitat, atés que la formado d’escuma es veu afavorida per continguts elevats de
málic i baixos continguts de láctic. Una possible explicació, en contra de les observacions de
Robillard et al. (1993), seria pensar que precisament les partícules obtingudes de les parets

de les bactéries maloláctiques tindrien un comportament nociu en l’escuma, per la qual cosa
i des del punt de vista del procés d’escumeig no seria aconsellable una fermentado
maloláctica. Una altra possible explicació seria pensar que, vista la correlació positiva de
l’acidesa total en Yescumabilitat, la formado d’escuma es veuria afavorida per una acidesa
elevada i, atés que la fermentado maloláctica sempre comporta pérdues d’acidesa, ja que

l’ácid málic té un carácter ácid superior (amb 2 grups carboxílics) a l’ácid láctic (amb un sol

grup carboxílic) aquesta fermentado maloláctica no seria un procés beneficios per a la
formació d’escuma.
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Sorprén que el grau alcohólic presenta una relació afavoridora per l’escumabilitat (HM) i

persistencia (HS) en contra de Molan et al. (1982) i Blade i Boulton (1988) que observen que

l’etanol peijudica la formació d’escuma. Una possible explicado podría ser que l’efecte
solvent de l’etanol (Comelles, 1991), negatiu per l’escuma, no s’apreciés en els nostres vins
amb un grau alcohólic comprés entre 10,05-r 10,35 (IC 95%) sino que podrien predominar
altres propietats característiques deis tensioactius, com és la micel.lització. Una altra possible

explicado la trobariem en el fet que la variable Xarel.lo és la que dónaa els vins amb un grau

alcohólic més elevat (p<0,05). L’etanol podría presentar una relació afavoridora indirecta

per aquest concepte.

La permanencia de l’escuma, representada per HS, es troba correlacionada positivament amb
el grau alcohólic, la fructosa, l’epicatequina, el S-glutationil-caftaric i la prolina. Alguns
d’ells coincideixen en relacionar-se amb una major altura d’escuma (HM), tal és el cas del

grau alcohólic, fructosa, S-glutationilcaftáric i etanolamina. Donat que la permanencia esta

correlacionada amb 1’altura d’escuma o escumabilitat (Fig VI. 1) podrien considerar-se com

a components molt significatius en la seva relació amb la capacitat escumosa d’un vi. Altres

compostos com ara l’epicatequina i prolina només mostren una possible influencia amb la

permanencia d’escuma (HS). Gomerieux (1989) ja observa en vi, una relació directa entre els

continguts en prolina i la capacitat escumosa d’un vi.

S’ha trobat que molts deis parámetres químics determináis en les 44 mostres de vi es

correlacionen negativament amb l’estabilitat d’escuma (TS): pH, ABS 520 nm, ácid cítric,

galacturónic, proteiines, polifenols totals, rutina, acetat de metil, acetat d’etil, diacetal,
alcohols isoamílics i molts aminoácids.

Els vins amb menys galactuónic son més bons peí que fa al temps d’estabilitat: valors elevats
d’ácid galacturónic significarien una major activitat pectolítica i, per tant, més pectines
hidrolitzades considerades per Gomerieux (1989) com a escumoses positives. D’aquesta
manera els nostres continguts elevats d’ácid galacturónic es podrien traduir en una pobre

escumabilitat, originada per un possible trencament de col.loides polisacarídics. Segons
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Brissonnet i Maujean (1991), els polisacárids influeixen positivament en la capacitat escumosa
del vi. La relació amb el galacturónic trabada en el nostre estudi coincidiría amb aquesta

hipótesi, pero caldria determinar les pectines per tal de corraborar-la: en aquest estudi només
s’han determinat els polisacárids totals i aquests compostos no donen cap relació significativa
amb el poder escumós.

Malgrat que molts autors descriuen els efectes positius del material nitrogenat en la capacitat
escumosa deis vins base (HM i HS), Maujean et al., (1990) comenten l’abséncia de relació
entre aquests i l’estabilitat representada peí TS, cosa que podría justificar els nostres resultáis

que indiquen que la major parí deis aminoácids són peijudicials peí temps d’estabilitat de
l’escuma (TS). Sobre aquest fet Kinsella (1981), ja comenta que la formació d’escuma podría
ser un procés independen! de l’estabilitat per la qual cosa a cada un d’ells influirien

compostos diferents. Inclús determináis compostos que podrien afavorir la formació podrien

perjudicar Testabilitat i viceversa.

També la major parí de les subtancies volátils determinades (acetaldehid, acetat de metil,
acetat d’etil, diacetal, metanol, propanol, isobutanol i alcohols isoamflics) presenten una

relació perjudicial amb el temps d’estabilitat. La possible explicació la trobariem en l’efecte
solvent d’aquests compostos, descit per Comelles (1991) i citat anteriorment.

La influencia del perfil polifenólic en l’escuma del cava no ha estat descrita a la bibliografía,
tot i que hi ha autors que comenten que seria interessant aprofundir en el tema. Donat que
en el nostre estudi, la major parí del perfil polifenólic es relaciona negativament amb el temps
d’estabilitat (TS), creiem que seria de molt interés considerar aquest aspecte en un posterior
estudi.

El tirasol és l’únic compost que mostra una correlació positiva peí que fa al temps

d’estabilitat (TS), aquest resultat no creiem que sigui significatiu en si, sino que continguts
elevats de tirasol representen baixos nivells de tirosina (p<0,0005 i r=-0,5345), ja que el
tirasol es forma a partir de la tirosina durant la fermentado, i aquesta si que és escumosa

negativa.
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Conclusions

VI. CONCLUSIONS:

S’ha observat que les característiques escumoses de 44 vins base per Telaboració de cava

(establertes amb 1’aparell de mesura Mosalux, que ens dona Yescumabilitat (HM), la

permanencia de la corona (HS) i el temps d’estabilitat de l’escuma (TS)) són molt
diferenciades. Aquesta diferenciació en ocasions és deguda per una banda al HM i HS, i
altres cops al TS: vins que tenen una bona capacitat escumosa no han de perque teñir una
bona estabilitat d’escuma. Aixó podría implicar que hi ha dos fenómens (la formació i
l’estabilitat de l’escuma) clarament diferenciats i a cada un d’ells es veurien influenciáis per

uns determináis compostos.

S’ha establert que determináis components poden justificar les millors o pitjors aptituds deis
vins estudiáis per produir vins escumosos. En general, compostos nitrogenats (aminoácids i

proteines) afavoreixen la formació d’escuma pero no l’estabilitat. També s’ha vist que les
substancies acides juguen un important paper en la formació de l’escuma deis vins base (HM
i HS). En aquest sentit, no creiem que la fermentado maloláctica, procés opcional en la
vinificació en blanc, afavoreixi les característiques escumoses.

Peí que fa a l’estabilitat de l’escuma, a més del material nitrogenat, hi destaca com a factor

negatiu l’ácid galacturónic, indicador de la hidrólisi deis col.loids péctics. Aquesta estabilitat
també es veuria reduida per la presencia de la major parí: deis compostos volátils (alcohols
i acetats) així com per molts compostos fenólics. Sobre aquests últims, a falta de bibliografía

específica en el cava, seria molt interessant aprofundir en aquest tema.

En tot el procés d’elaboració del vi s’ha observat que hi ha una serie de variables que

influeixen en la composició del vi base resultant i, per tant, incidirán en la seva escumabilitat.
Dintre d’aqüestes, tindriem les variables naturals considerades en aquest treball: any de
verema i varietat. Respecte a l’any, els resultáis indiquen que els millors vins, atenent a la

capacitat escumosa, van ser els corresponents a la verema de 1991, verema considerada pels

enólegs experts com la millor de les tres incloses en aquest estudi. Respecte a la varietat,
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serien els vins de la varietat Xarel.lo els que presenten millors propietats escumoses, fet que

podría explicar-se perqué aquests vins varietals son els més ríes en grau alcohólic i material

nitrogenat, especialment en contingut de prote'ines, mentre que els vins de la varietat Macabeo
son els de pitjors característiques escumoses per teñir un baix contingut proteic i una major

quantitat d’ácid galacturónic.

Les prátiques tecnológiques básiques portades a terme en un celler tenen també una gran

importancia, com són el premsatge adecuat del ra'im, la neteja del most de les partícul.les i
col.loides en suspensió, la fermentado i la clarificado del vi fins a obtenir un líquid amb més
o menys color peró translúcid. Es coneix que el most té propietats escumoses superiors al vi

corresponent. Per la qual cosa, les practiques tecnológiques que aplica un celler durant la
transformado de most a vi eliminen o redueixen els compostos que influeixen en la formado
i/o estabilitat de l’escuma. Per aquest motiu s’han tingut en compte les practiques

tecnológiques utilitzades per cada celler elaborador que ens ha proporcionat vins per aquest

estudi. De tots ells els que han presentat millors propietats escumoses són els d’aquells cellers

que han premsat el ralm amb premsa continua (visenfí) i/o que han desfangat el most
estaticament i/o que han utilitzat dosis baixes de bentonita.

L’estudi de Components Principáis aplicat sobre els resultáis de capacitat escumosa (HM, HS
i TS) i les variables qualitatives (celler elaborador, any de verema i varietat) separa clarament
els vins del celler B deis del celler A, que són els que ens han proporcionat un major nombre
de mostres. La capacitat escumosa deis vins del celler B és superior ais del A. En el primer

convergeixen dues de les practiques tecnológiques estudiades que es consideren més
adecuades: el desfangament estatic del most i baixes dosis de bentonita. Aquests resultáis

indiquen la importancia de les practiques tecnológiques en les propietats escumoses d’un vi
i creiem que, en estudis posteriors, seria recomanable fer un seguiment de la capacitat
escumosa al llarg de tot el procés de vinificació, emprant un únic procés peró que es

consideres la variable varietat i al menys dues veremes.
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Segons tot aixó, creiem que la capacitat escumosa d’un vi és millor quan:

• la varietat escollida és la Xarel.lo

• s’utiliten, durant la vinificació, tractaments que no suposen eliminado drástica de

compostos nitrogenats
• els vins tinguin elevada acidesa i no es permeti el desenvolupament de la fermentado
maloláctica

• no s’afavoreixi la hidrólisi de pectines.

També influeix en la capacitat escumosa d’un vi, l’any de verema, pero aquesta és una

variable que comprén factors climátics incontrolables per l’home.
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