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Abstract 
Research on the change of the anthocyanins and colour characteristics (colour intensity, tinge and dA %) of red wine 

from Marselan variety, clarified with different clarifying and filtering agents, was carried out. The analyses showed that 

the concentration of anthocyanins decreased with up to 10 %, compared with the filtered control sample. The colour 

intensity decreased with up to 6 %, whereas the tinge changed with up to 5 %. The treatments led to a slight increase in dA 

% up to 3 %. The strongest reduction of the anthocyanins and the colour intensity was found in the sample, clarified with 

bentonite. The weakest decrease in the anthocyanin’s concentration was found after treatment with egg albumin, whereas 

the colour intensity decreased minimally in the samples, treated with gelatin and isinglass. The filtration of the wine 

through different filtering sheets, caused a slight reduction of the colour characteristics with up to 4 %. 

 

Keywords: anthocyanins, colour characteristics (intensity, tinge, dA %), red wine, treatments, reduction. 
 

Въведение 

Характеристиката на цвета на червените вина 

включва интензитет, нюанс, състав на цвета и dA 

%. Интензитетът на цвета, представлява сумата 

от светлинните абсорбции при 420, 520 и 620 nm. 

Отношението между светлинните абсорбции при 

420 и 520 nm, дава нюанса на цвета. Показателят 

dA %, дава представа за живостта на червеният 

цвят. Той определя формата на пика при 520 nm 

[7], където абсорбират основните съставки на 

червения цвят – антоцианите. 

Бистренето на вината е основна технологична 

манипулация, при която в мътното вино се влага 

определено количество вещество (бистрител), 

което в условията на виното е способно да 

флокулира и да се утаи, увличайки със себе си 

суспендираните в него частици, в резултат на 

което, виното се избистря. Бистрещата обработка 

може да се осъществи с органични (желатин, 

рибен клей, растителни протеини, яйчен албумин 

и др.), неорганични бистрители (бентонит) и 

филтриране през шихти с различни размери на 

порите. В червените вина, органичните 

бистрители могат да се прилагат с или без 

предварително танинизиране [11]. 

Установено е, че червени вина, третирани с 

различни бистрители имат малко по-ниски нива 

на антоциани, в сравнение с необработени такива 

[4]; [5]. 

Изследванията на Валуйко и Бокучава [2] и 

Валуйко [1], сочат, че след бистрене на червени 

вина с желатин, понижението на антоцианите 

може да достигне до 24 %. Според Simonato et al. 

[12], желатинът, редуцира тези вещества средно 

със 7 %. Същите автори посочват, че третирането 

на червени вина с царевичен зеин, понижава 

съдържанието на антоциани, средно с 8 %. Други 

автори, Gonzalez-Neves et al. [8], установяват, че 

желатинът, растителният протеин и яйчният 

албумин, не променят тези вещества (под 4 % 

редукция). 

Gonzalez-Neves et al. [8], твърдят, че 

обработката на червени вина с яйчен албумин, 

причинява значително намаляване на цветния им 

интензитет (средно с 14 %), желатинът, понижава 

този показател средно със 7 %, а обработката на 

вината с растителен протеин, оказва слабо 

влияние върху този показател (до 4 % редукция). 

Според Fischerleitner et al. [6] растителните 

протеини, желатинът и яйчният албумин 

подобряват цвета. Друга разработка показва, че 

яйчният албумин има слаб ефект върху 
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съдържанието на ФС и върху цвета [9]. 

Проучванията на Simonato et al. [12] сочат, че 

третирането на червени вина с царевичен зеин, не 

засяга червения им цвят. 

Бентонитът, самостоятелно или в комбинация 

с яйчен албумин или рибен клей, значително 

намалява концентрацията на мономерни 

антоциани [10]. Изследванията на Gonzalez-Neves 

et al. [8] посочват, че антоцианите се понижават 

средно с 19 %, след третиране с бентонит. 

Горанов и др. [3] установяват, че загубата на 

багрилни вещества във вината е голяма след 

обработката им с този бистрител (16 – 17 %). 

Според Валуйко и Бокучава [2] и  Валуйко [1], 

намалението на антоцианите след бистрене с 

бентонит може да достигне до 40 %. 

Според Gonzalez-Neves et al. [8], бентонитът 

съществено намалява цвета на червените вина (12 

%). Нюансът на цвета се повишава с до 5 %, след 

третиране с бентонит и не се променя от 

органичните бистрители. 

Липсват литературни данни, отчитащи 

влиянието на бистрещи обработки с органични и 

неорганични бистрители върху показателя dA %. 

Не са намерени литературни източници, 

посочващи влиянието на филтрирането през 

шихти върху съдържанието на антоциани и 

цветните характеристики на червени вина. 

Целта на настоящото изследване е да се 

проследи влиянието на бистрещи обработки 

върху основните цветни характеристики на 

червено вино от сорта Марселан. 

Материали и методи 

За постигане на целта на изследването, младо 

червено вино от сорта Марселан, реколта 2013 г., 

беше подложено на бистрещи обработки. То 

беше досулфитирано, преди обработките с до 25 

mg/dm
3
 SO2, след което бяха разработени 

предварителни схеми в лабораторни условия за 

определяне на дозата на бистрещите средства. 

Бяха използвани 4 органични бистрителя 

(желатин, рибен клей, растителен протеин и 

яйчен албумин – без и в комбинация с танин) и 

един неорганичен бистрител – бентонит 

(“Granula”). 

Бяха определени следните дози, посочени в 

табл. 1. 
 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.          

Използвани бистрители и дозите им за 

обработка на виното Марселан 

Бистреща обработка 

Доза 

танин, 

g/hl 

Доза 

бистрител, 

g/hl 

Желатин - 10 

Желатин - танин  6 10 

Рибен клей - 3 

Рибен клей - танин  2,5 2,75 

Растителен протеин - 19 

Растителен протеин - танин  3 21 

Яйчен албумин - 6 

Яйчен албумин - танин  8 6 

Бентонит “Granula” - 40 

 

След обработка опитните варианти бяха 

филтрирани през шихта К5. 

Три от необработените опитни варианта бяха 

подложени на филтриране. За осъществяването 

на филтриращите обработки, бяха използвани 

най-масово прилаганите в енологичната практика 

шихти К5, К7 и SK. Първата се използва за 

обикновено (средно) филтриране, втората за 

фино такова, а шихтата SK се прилага за 

стерилно филтриране. Разликата между 

порьозността на отделните шихти е около 1 µm. 

В настоящото изследване бяха използвани две 

контролни проби (нефилтрирана и филтрирана). 

Филтрираната контрола е получена, след 

филтриране на виното през шихта К5. Целта на 

използването на филтрирана контролна проба, е 

да се установи влиянието на конкретната 

обработка, като се изключи ефекта от 

филтрирането. 

 

Анализирани бяха следните показатели по 

следните методи: 

 

1. Интензитет на цвета – IC' – метод на Glories 

[7]. 

2. Нюанс на цвета – Т – метод на Sudraud [11]. 

3. Показател dA % - метод на Glories [7]. 

4. Антоциани – метод на P. Ribereau-Gayon 

and Stonestreet [11]. 

 

За определяне на антоцианите и цветните 

характеристики на виното, беше използван 

спектрофотометър – (Shimadzu UV – 1800). 
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Резултати и обсъждане 

1. Влияние на бистренето с органични и 

неорганичен бистрител върху изменението на 

антоцианите и цветните характеристики в 

червено вино Марселан.  
 

- Изменение на антоцианите 

 

Получените резултати от изменението на 

антоцианите са представени на фиг. 1 а) и 1 б). 
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а) Органични бистрители 
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б) Неорганичен бистрител 
 

Фиг. 1. Влияние на бистренето с органични 

и неорганичен бистрител върху изменението 

на антоцианите в червено вино Марселан. 

 
От фиг. 1 се забелязва, че съдържанието на 

антоциани във виното от сорта Марселан е 683 

mg/dm
3
. Разликите между двете контролни проби 

(филтрирана и нефилтрирана) са несъществени – 

около 3 %. От графиките се вижда, че 

обработката на виното Марселан с органични и 

неорганичен бистрител, води до редуциране на 

антоцианите в него, в интервала от 6 до 10 % 

спрямо филтрираната контролна проба. Забелязва 

се, че бистренето с желатин, рибен клей и 

растителен протеин, макар и в различни дози, 

(съответно от 10; 3 и 19 g/hl), причинява един и 

същ процент на намаление на тези вещества – 

около 6 %. Единствено яйчният албумин, 

използван в доза от 6 g/hl, предизвиква малко по-

слабо понижение на антоцианите (5 %). 

Третирането с желатин в доза от 10 g/hl в 

комбинация с танин 6 g/hl, предизвиква 

аналогичен процент на намаление на тези 

компоненти с този причинен от желатин (6 %). 

Танинизирането на останалите варианти, води до 

по-слабо изменение на антоцианите, от това 

постигнато само от бистрителите (5 % за рибен 

клей и растителен протеин и 4 % за яйчен 

албумин). Понижението на антоцианите, 

причинено от рибеният клей е логично, тъй като 

този бистрител елиминира основно мономерни 

ФС. Намалението на тези вещества, може да се 

дължи на сорбцията им от комплекса между 

органичния бистрител и танина, който като цяло 

е отрицателно зареден.  

Единственият неорганичен бистрител – 

бентонит, причинява максимална редукция на 

антоцианите, спрямо филтрираната контрола – 10 

% (фиг. 1 б)). Понижението им от този бистрител 

се обяснява със силните сорбиращи свойства на 

бентонита.  
 

-Изменение на цветните характеристики 

 

Получените резултати от изменението на 

цветните характеристики са показани в таблица 

2. 

От нея се вижда, че разликите между 

филтрираната и нефилтрирана контролни проби 

са незначителни – под 3 %.  

Показателят, който претърпява по-съществено 

изменение е интензитетът на цвета. Бистренето с 

органични бистрители, предизвиква понижаване 

на този показател в интервала от 2 до 5 %, 

спрямо филтрираната контролна проба. 

Максимално намаление на интензитета на цвета, 

се регистрира във виното третирано с бентонит – 

около 6 %. Трябва да се отбележи, че 

изменението на този показател е в пряка връзка с 

промяната на антоцианите във виното (фиг. 1 а)). 

Последните се редуцират с около 1,7 пъти по-

съществено от интензитета на цвета. Това се 

дължи на факта, че последният не се формира 

само от свободни, но и от свързани антоциани, 

както и от мономерни, олигомерни и полимерни 

ФС – окислени или не.  

  

 

186



НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА 

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ 

ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ 

ТОМ LXII 

2015 г. 

 SCIENTIFIC WORKS OF 

UNIVERSITY OF FOOD 

TECHNOLOGIES 

VOLUME LXII 

2015 
 

Таблица 2. 

Влияние на бистрещи обработки с органични и неорганичен бистрител върху цветните 

характеристики на червено вино от сорта Марселан 

№ Бистреща обработка 

Интенз. 

на цвета, 

(a.u.) 

Намал.  

спрямо 

филтр. 

контр., % 

Нюанс на 

цвета, 

(a.u.) 

Изменен. 

спрямо 

филтр. 

контр., % 

dA, % 

Увелич. 

спрямо 

филтр. 

контр., % 

- Контрола 24,0  0,520  65,1  

- Филтрирана контрола 23,3 2,9 0,520 0,0 66,5 2,2 

1. Желатин 22,8 2,1 0,498 -4,2 68,0 2,3 

2. Желатин-танин  22,9 1,7 0,500 -3,8 68,2 2,6 

3. Рибен клей 22,6 3,0 0,498 -4,2 68,4 2,9 

4. Рибен клей-танин  22,7 2,6 0,499 -4,0 68,2 2,6 

5. Растителен протеин 22,4 3,9 0,499 -4,0 68,3 2,7 

6. Растителен протеин-танин 22,6 3,0 0,500 -3,8 68,2 2,6 

7. Яйчен албумин 22,1 5,2 0,496 -4,6 68,5 3,0 

8. Яйчен албумин-танин 22,2 4,7 0,497 -4,4 68,4 2,9 

9. Бентонит  “Granula”  22,0 5,6 0,540 3,8 67,9 2,1 

 

 Бентонитът води до повишаване на нюанса на 

цвета с около 4 %. В същото време органичните 

бистрители, понижават този показател в 

интервала от 4 до 5 %. Разликата се обяснява с 

факта, че неорганичният бистрител, елиминира 

основно антоциани и други пигменти в чийто 

състав влизат антоциани, и по-слабо засяга 

веществата, обуславящи светлинната абсорбция 

при 420 nm.  

Показателят dA % се повишава във всички 

проби в границите от 2 до 3 %, което е 

несъществено, т.е. живостта на цвета почти не се 

променя. 

2. Влияние на филтрирането върху 

изменението на антоцианите и цветните 

характеристики в червено вино Марселан. 

-Изменение на антоцианите 

 

Получените резултати от изменението на 

антоцианите са представени на фиг. 2. 
От фиг. 2 може да се види, че филтриращите 

обработки с различни шихти, не водят до 

съществено намаление на антоцианите във 

виното Марселан. Наблюдава се понижение от 

порядъка на 2,9 – 3,4 % спрямо контролата, което 

е пренебрежимо малко. Максимална редукция на 

тези вещества се наблюдава след филтриране 

през стерилна шихта – 23 mg/dm
3
. Следва К7, с 

22 mg/dm
3
 понижение. Минимално изменение 

предизвиква шихтата К5 – 21 mg/dm
3
. Почти не 

се наблюдават разлики в количеството 

елиминирани антоциани, между различните 

шихти. На практика и трите отстраняват едно и 

също количество от тези компоненти. Това е 

така, поради факта, че антоцианите са мономерни 

ФС, които се намират в разтворено състояние във 

виното и почти не се задържат от шихтите. 
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Фиг. 2. Влияние на филтрирането през 

различни шихти върху изменението на 

антоцианите в червено вино Марселан 

 
Ако сравним филтрирането на виното от 

Марселан, с бистренето с бентонит и органични 

бистрители, се вижда, че първото най-слабо 

засяга антоцианите в него – средно 3,2 % 

намаление, докато при органичните бистрители 

то е средно 5 %, а при бентонита е максимално – 

10 %. 

-Изменение на цветните характеристики 

 

Получените резултати от изменението на 

цветните характеристики са показани в 

таблица 3. 
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Таблица 3. 

Влияние на  филтиращите обработки върху цветните характеристики във вино Марселан 

№ 
Филтрираща 

обработка 

Интензитет 

на цвета, 

(a.u) 

Намаление 

спрямо 

контролата, 

% 

Нюанс на 

цвета, (a.u.) 

Изменение 

спрямо 

контролата, 

% 

dA, % 

Увеличение 

спрямо 

контролата, 

% 

- Контрола 24,0  0,520  65,1  

1. К5 23,3 2,9 0,520 0,0 66,5 2,2 

2. К7 23,2 3,3 0,520 0,0 66,5 2,2 

3. SK 23,1 3,8 0,520 0,0 66,5 2,2 

 
Съгласно резултатите посочени в табл. 3, 

филтрирането на виното от Марселан през 

различни шихти, причинява най-осезаемо 

понижение на цветният интензитет. Той се 

редуцира в интервала 3 - 4 % спрямо контролата. 

По-съществено намаление на този показател, се 

регистрира след избистряне на виното през 

стерилна шихта SK – 3,8 %. Филтрирането през 

шихта К7 води до 3,3 % понижение. Най-слабо 

изменение на интензитета на цвета се отчита след 

филтриране през шихта К5 – 2,9 %. С намаляване 

размера на порите на шихтите, процентът на 

редукция на този показател нараства. Причината 

е в способността на шихтата да задържа не само 

свободни антоциани, но и по-слабо и по-силно 

полимеризирани комплекси на антоцианите с 

антоциани, катехини или танини. Те също са 

оцветени и следователно участват във 

формирането на общият цветен интензитет. 

Средната редукция на този показател е 3,3 %, 

която е аналогична на тази на антоцианите след 

филтриране и интензитета на цвета след бистрене 

с органични бистрители. Това показва, че 

изменението му е в пряка връзка с изменението 

на антоцианите. Филтриращите обработки 

засягат интензитета на цвета най-слабо, докато 

бистренето на вината с бентонит, го понижава 

най-съществено – около 6 %.  

Нюансът на цвета не претърпява никакви 

промени, спрямо контролната проба. 

Що се отнася до показателя dA %, той се 

повишава равномерно с един и същ процент, 

независимо от размера на порите на шихтата (2,2 

%). Това води до слабо подобряване живостта на 

червения цвят на виното от Марселан. 

Резултатите от проведените анализи показват, 

че бистрещите обработки с органични и 

неорганичен бистрител понижават антоцианите и 

интензитета на цвета. Органичните бистрители 

редуцират нюанса на цвета, докато 

неорганичният го повишава. Показателят dA % 

нараства, след третиране с органични, 

неорганичен бистрител и филтриране. 

Последното не причинява изменение на нюанса. 

Най-чувствително намаление претърпяват 

антоцианите. Бентонитът, редуцира тези 

вещества максимално – 10 %. Следват 

органичните бистрители – средно 5 %. 

Филтрирането понижава антоцианите минимално 

(3,2 %).  

Липсва разлика между степента на изменение 

на антоцианите и цветните характеристики в 

танинизираните и нетанинизирани проби, 

обработени с органични бистрители. 

Бентонитът намалява цветният интензитет 

най-съществено – около 6 %, следван от 

органичните бистрители – до 5 %. Филтрирането 

го редуцира най-слабо – до 4 %. Показателят dA 

% се повишава с до 3 %, по-чувствително след 

бистрене с органични бистрители. 

Бистрещите обработки с органични 

бистрители причиняват понижение на нюанса на 

цвета с до 5 %, докато тази с бентонит води до 

нарастване на този показател с приблизително 4 

%. Филтрирането не води до изменение на 

нюанса на цвета. 

Заключение 

Бистрещите обработки водят до понижаване 

съдържанието на антоцианите във виното от 

Марселан. Това причинява намаляване силата на 

червеният цвят и на интензитета на цвета. 

Редукцията е максимална след бистрене с 

бентонит, и минимална след третиране с 

желатин-танин. Органичните бистрители и 

филтрирането понижават антоцианите и цветният 

интензитет незначително. Намаляването на 

нюанса на цвета и нарастването на показателя dA 

% води до изчистване и подобряване живостта на 

цвета. Бентонитът предизвиква слабо нарастване 

на нюанса на цвета. Това причинява намаляване 

на червеният оттенък в общия цвят и засилване 

на жълтия. Може да се обобщи, че обработката 

на червеното вино Марселан с различни 

бистрещи средства води до подобряване на 

червения му цвят, като антоцианите и цветните 

характеристики почти не се засягат. Всичко това 

дава основание да се препоръча бистренето на 

червените вина да се извършва с органични 
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бистрители (желатин). Обработките с тях да се 

осъществяват с предварително танинизиране на 

вината, тъй като последното води до по-слабо 

въздействие върху антоцианите и цветните им 

характеристики. Това ще спомогне за запазване 

на тези компоненти в най-голяма степен по 

отношение на необработените вина. 

Филтрирането в хода на производството на вино 

не оказва отрицателно влияние върху качеството 

му. 
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