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Vinul din miere sau miedul este una dintre primele băuturi alcolice cunoscute de către
om. Aceasta se obţine prin fermentarea mierii, existând mai multe variante şi denumiri în
funcţie de regiunile cultural-geografice, existând dovezi că această băutură ar fi fost foarte
apreciată chiar de către strămoşii noştri daci.
Miedul este rezultatul fermentaţiei alcolice prin amestecarea mierii, în diferite proporţii,
cu apă în prezenţa polenului ca agent de fermentare. Polenul se poate înlocui cu diferite drojdii,
iar fermentarea se poate stimula cu diferiţi agenţi nutritivi. Conţinutul de alcool poate să
varieze între 8 şi 18 % în funcţie de procentul miere-apă, dar şi de procesul de fermentaţie şi
tipul de drojdie, pH-ul mediului de fermentare, aciditate etc.. De asemenea produsul final poate
să fie sec şi subtil asemănător cu vinul de struguri sau poate fi dulce plin precum băuturile
desert, sau acidulat ca şi şampania. [Gupta, 2009]
Obiectivul principal al prezentei teze a fost obţinerea unor produse de tip “vin” prin
fermentarea mierii ca materie primă, punând la punct un proces tehnologic corespunzător
cerinţelor de calitate actuale (ISO 22000; ISO 9001) şi stabilind parametrii orientativi de
fermentare.
Pentru a atinge cu succes acest obiectiv primar, etapele de cercetare parcurse au fost
următoarele:
1. Stabilirea metodologiei de cercetare. Acest obiectiv a urmărit stabilirea numărului
de experienţe şi repetiţii, de asemenea s-au identificat factorii care influenţează experienţele
desfăşurate (Cap. 1-7).
2. Stabilirea reţetei de producţie. Acest obiectiv a avut ca scop fundamentarea
teoretică şi practică a experienţelor şi deasemenea normarea în timp a experienţelor pentru
sincronizarea cu disponibilităţile de infrastructură şi logistică existente (Cap. 8).
Au fost stabilite şi reţete derivate cu înalt grad de inovare:
 Hidromel (Cap. 10.1.);
 Vin din miere cu must de struguri – “clarre” sau “pyment” (Cap. 10.2.);
 Melomel (Cap. 10.3.);
 Cidromel (Cap. 10.4.);
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 Rodomel (Cap. 10.5.);
 Tej (Cap. 10.6.);
 Bragot (Cap. 10.7.).
3. Certificarea materiei prime. Necesitatea acestui obiectiv a fost identificată de
experienţe anterioare care au relevat ca principal factor de variabilitate în cadrul experienţelor
au fost caracteristicile de calitate diferite ale materiilor prime (Cap. 8.1.) şi posibilitatea
realizării trasabilităţii.
4. Pregatirea pentru fabricaţie – sterilizare. Deoarece în decursul experienţelor au
fost identificate unele restricţii în procesul de fabricaţie sub denumirea de puncte critice de
control, cu precădere la etapa de fermentare a materiilor prime, s-a considerat util ca unul din
obiectivele proiectului să fie elaborarea unor metode - tehnici de sterilizare a materiilor prime
fără a afecta calitatea mierii, în vederea obţinerii unui mediu de fermentare sigur. Notabil este
că în urma cercetărilor au fost propuse două cereri de brevet de invenţie, cu un înalt grad de
inovare şi noutate.
 Sterilizarea mierii prin congelare ultra rapidă (Cap. 8.2.1.1.);
 Sterilizarea mierii cu lampa UV (Cap. 8.2.1.2.);
 Sterilizarea mierii cu alcool (8.2.1.3.).
5. Stabilirea parametrilor de fermentare. Acest obiectiv are un impact important în
finlizarea proiectului deoarece produsul finit pentru a fi produs la scară largă are nevoie de un
proces de fermentaţie predictibil şi controlabil (Cap. 8.4.).
Monitorizarea fermentării a apărut ca şi o consecinţă a necesităţilor de a putea iniţia
acţiuni preventive şi corective în fluxul de producţie identificat şi atins prin implementarea
managementului calităţii pe fluxul tehnologic. Având în vedere că este principala operaţie
tehnologică s-a aprofundat cercetarea, fapt soldat cu depunerea unei cereri de brevet:
Brevetarea tehnologiei de fermentare a mierii.
Câteva detalii referitoare la procesul de fermentare sunt prezentate mai jos:
I. Tratarea mustului de miere cu fermenţii potriviţi (ajutători) în vederea creării unui
mediu propice şi optimizarea procesului de fermentare (Cap. 9.1.):
 ferment 1: sulfat de amoniu 35%, fosfat diamoniu 60%, bicarbonat de potasiu
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4,8%, vitamina B1 0,2%;
 ferment 2: metabisulfit de potasiu 70%, bentonită 25%, fosfat de amoniu bibazic
5%.
II. Compararea agenţilor de fermentare: Saccharomyces cerevisiae şi polen (Cap. 9.4.)
din punct de vedere:
 organoleptic;
 fizico-chimic;
 al optimizării procesului de fermentare.
Tot în aceaşi direcţie de implementare a managementului calităţii au fost finalizate
prescripţiile tehnologice de fabricaţie :
 întocmirea diagramei finale de flux - schema bloc pe operaţii;
 implementarea sistemului HACCP prin identificarea punctelor critice de control, a
măsurilor preventive şi a măsurilor corective.
6. Certificarea produsului obţinut prin redactarea fişei produsului.
7. Diseminarea rezultatelor prin publicarea lor în reviste de interes ştiinţific şi
participarea la simpozioane şi conferinţe internaţionale.
Structura tezei: Teza este compusă din două părţi principale denumite “Stadiul actual
al cercetării” şi “Cercetări proprii”, incluzând materialele şi metodele utilizate, rezultatele
obţinute şi concluziile studiului de cercetare incluzând în această parte şi viitoarele cercetări
care urmează a fi demarate în cadrul programului postdoctoral.
Prima parte (Stadiul actual al cercetării) include şase capitole:
Capitolul 1 – Vinul din miere sau miedul. Scurtă istorie.
Include o scurtă istorie a vinului din miere cu referinţe istorice şi arheologice privind
prezenţa acestei licori în cultura mai multor popoare.
Capitolul 2– Mierea materie primă.
Face referire la proprietăţile şi însuşirile organoleptice, fizice (culoarea mierii, aroma şi
gustul mierii, consistenţa, higroscopicitatea, greutatea specifică, conductivitatea termică şi
4

turbiditatea) şi chimice (carbohidraţii, apa şi enzimele, proteinele şi acizii organici, sărurile
minerale, vitaminele) ale materiei prime utilizate în producerea miedului şi anume a mierii.
Totodată se abordează şi aspectul terapeutic al mierii din punct de vedere al componenţilor
antibacterieni precum şi normativele europene şi internaţionale privind calitatea mierii, aflate în
vigoare.
Capitolul 3– Principalii fermenţi folosiţi în obţinerea miedului
În acest capitol se dezbat principalii fermenţi aleşi pentru a fi utilizaţi în procesul de
fabricare a vinului din miere: drojdia viniviticolă Saccharomyces cerevisiae şi polenul, utilizat
în antichitate ca ferment.
Capitolul 4 – Studii privind impactul diverşilor aditivi folosiţi în procesul de
fermentare a mustului de miere.
Se subliniază utilizarea unor aditivi (substanţe suplinitoare) pentru a ajuta realizarea
completă a procesului fermentativ, şi a suplini lipsurile mediului de fermentare şi anume a
mustului de miere care este sărac în substanţe nutritive necesare drojdiilor fermentative.
Capitolul 5– Evoluţia fermentării şi fazele formării vinului.
Descrie fazele de formare şi fermentare făcându-se referire la industria oenologică unde
studiile privind acest fenomen sunt foarte vaste. Se demarează prin descrierea procesului de
fermentare şi a modificărilor care survin în must în timpul fermentaţiei alcoolice. Faza de
formare a vinului vine în continuarea fermentaţiei, având o durată mai lungă. Maturarea vinului
debutează cu procesele de limpezire şi stabilizare a vinului, precum şi complexele procese de
modificare a culorii, gustului şi aromei, vinul însuşindu-şi caracteristicile specifice. Această
fază este extrem de importantă, deoarece pe lângă modificări fizico-chimice se evidenţiază tot
mai pregnant însuşirile senzoriale, vinul arătându-şi adevărata personalitate. Degradarea vinului
este ultima etapă care apare în ciclul de formare a vinului. Datorită paralelelor care există între
vinul din miere şi cel de struguri se deduce inevitabilitatea acestui moment, însă nu există date
exacte care să descrie etapa de degradare a vinului din miere.
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Capitolul 6 – Produsul finit. Stadiul actual al cercetărilor
În acest capitol este descris stadiul actual al cercetărilor ştiinţifice privind vinul din
miere sau miedul şi trecerea în revistă a tuturor publicaţiilor ştiinţifice pe marginea acestui
subiect, făcându-se o inventariere a concluziilor şi direcţiilor viitoare de cercetare.
Partea a doua (Cercetări proprii) cuprinde şapte capitole (7-13) şi concluziile
prezentei teze:
Capitolul 7– Material şi metode utilizate în studiu
Acest capitol face referire la materialul utilizat şi la metodele de analiză abordate asupra
materiei prime, materiilor auxiliare, musturilor de miere şi produselor finite. S-au realizat
următoarele determinări:
 Determinarea HMF prin cromatografia lichidă de înaltă performanţă cuplată cu
detector UV-VIS cu reţea de fotodiode (HPLC-PDA);
 Determinarea glucidelor prin cromatografia lichidă de înaltă performanţă cuplată cu
detector indice de refractie (HPLC-IR);
 Determinarea conţinutului de polifenoli totali;
 Determinarea conţinutului de flavone;
 Determinarea capacităţii de captare a radicalilor liberi prin metoda DPPH;
 Determinarea activităţii antioxidante totale ca putere de reducere a
fierului- testul FRAP;
 Determinarea concentraţiei alcoolice;
 Determinarea nitriţilor din apă;
 Determinarea nitraţilor din apă;
 Determinarea amoniului din apă;
 Determinarea durităţii apei;
 Determinarea pH-ului, acidităţii libere şi acidităţii lactonelor;
 Determinarea numărului de drojdii şi mucegaiuri;
 Determinarea microorganismelor din apă. Tehnica filtrării pe membrană.
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Capitolul 8– Procesul tehnologic de fabricare a vinului din miere (miedului)
Având o imagine de ansamblu a modului în care zaharurile disponibile în miere sunt
fermentate cu ajutorul drojdiilor în vederea obţinerii vinului din miere se pot identifica cu mai
mare uşurinţă procedee alternative de stimulare a procesului. Ca reper în fabricarea miedului
putem folosi paşii tehnologici ai fabricării vinului de struguri, ţinând însă cont de diferenţele
majore pe care le ridică materia primă folosită.
În cadrul operaţiilor de pregătire a materiei prime trebuie evidenţiate caracteristicile
urmărite pentru produsul finit. Pentru realizarea unui mied în care componentele de gust, tărie
alcoolică, aciditate, dulceaţă, astringenţă sau extractivitate se împletesc armonios, trebuie
cunoscut mediul de fermentare în cel mai mic detaliu.
Astfel s-a urmat protocolul de recepţie a materiei prime şi a materiilor auxiliare (Cap.
8.1). Pe baza schemei tehnologice întocmite în vederea producerii vinului din miere s-au
identificat punctele critice de control (Cap. 8.2) şi s-au demarat cercetări în vederea eliminării
PCC1 prin implementarea unor metode inovative de sterilizare a mierii în vederea obţinerii
unui mediu de fermentare aseptic (Cap. 8.2.1.):
 Sterilizarea mierii prin congelare ultra rapidă (Cap. 8.2.1.1);
 Sterilizarea mierii cu lampa UV (Cap. 8.2.1.2);
 Sterilizarea mierii cu alcool (Cap. 8.2.1.3).
După îndepărtarea acestui obstacol s-a trecut la analiza mustului de miere (Cap. 8.3.).
Mustul de miere este un mediu bogat în zaharuri, valoarea acestora fiind aproximativ de trei ori
mai mare decât concentraţia de zaharuri din mustul de struguri. Datorită acestul fapt putem face
afirmaţia că mierea este un mediu deficitar în nutrienţii necesari desfăşurării procesului de
fermentare. Este nevoie în special de un mediu bogat în azot. Lipsa nutrienţilor se reflecă
asupra timpului de fermentare în primul rând, şi asupra integrităţii produsului final.
Procesul de fermentare este descris în amănunt (Cap. 8.4.) de la debutul procesului de
fermentare, până la clarificarea mediului fermentat, făcându-se o paralelă între cele două tipuri
de fermenţi folosiţi (Saccharomyces cerevisiae şi polen) (Cap. 8.5.)
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Capitolul 9 – Vinul din miere. Date fizico-chimice şi interpretare organoleptică
Din păcate, regulile fermentaţiei alcoolice a mustului de struguri nu se aplică în aceeaşi
măsură şi mustului din miere, datorită materiei prime capricioase şi a lipsei elementelor
necesare procesului de fermentare alcoolică. Din acest motiv au fost testate două variante de
mixuri de fermentare (Cap. 9.1.), rezultatele observându-se în tabelul 1 :
Mixul 1: sulfat de amoniu 35%, fosfat diamoniu 60%, bicarbonat de potasiu 4,8%,
vitamina B1 0,2 %.
Mixul 2: fosfat monoacid de amoniu 10%, metabisulfit de potasiu 60%, bentonită15%,
fosfat de amoniu bibazic 15%.
Zaharoză
(%)

Turanoză
(%)

Maltoză
(%)

Trehaloză
(%)

Isomaltoză
(%)

Erloză
(%)

Total
zaharuri
(%)

Must
miere
M1 mix
M2 mix

Glucoză
(%)

Detalii

Fructoză
(%)

Tabelul 1/Table 1

11,50

7,79

0,04

0,68

0,47

0,19

0,20

0,45

21,32

0,10
11,33

0,04
8,31

-

0,26
0,25

0,44
0,35

0,16
0,16

0,11
0,08

-

1,02
20,48

Spectrul glucidic pentru produsele fermentate cu două mixuri diferite de aditivi
Glucidic spectrum for the products fermented by two different types of additives
M1 a ajutat drojdia de fermentare să ducă la îndeplinire procesul de fermentare,
glucidele fiind transformate în alcool etilic, rezultând un produs cu o concentraţie alcoolică de
13,65% v/v (ρ 0,9823). Zaharurile, în special fructoza şi glucoza au fost transformate în
proporţie de peste 95%, pe când la probele fermentate cu M2 procentul de transformare a
zaharurilor a fost de aproximativ 4%. În cazul M2 procesul de fermentare a fost incomplet,
conformitatea produsului fiind neadecvată parametrilor impuşi şi prevederilor fişelor
produsului, concentraţia alcoolică rezultată fiind de 0,06% (ρ 0,999). Siguranţa şi
acceptabilitatea produsului fermentat cu adaos de M2, în urma evaluării riscurilor asociate au
fost declarate neconforme graţie existenţei riscului de repornire a procesului fermentativ.
Studii aprofundate privind fermentarea mierii cu polen au demonstrat că dozajul optim
pentru obţinerea unui vin din miere echilibrat din punct de vedere organoleptic şi dezvoltarea
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unor parametrii fizico-chimici adecvaţi produsului este cuprins între 20-30 g/l [Roldán şi col.,
2010].
Experimentările au arătat şi practica a demonstrat că dozajele diferite a speciei
consacrate Saccharomyces cerevisiae pot să imprime produsului finit caracteristici diferite.
Iniţial am urmat instrucţiunile inoculării mustului cu drojdie de fermentaţie impuse în
oenologie, unde am găsit recomandări privind dozajul de inoculare pentru volumul de produs
de 0,25-0,30 g/l, precum şi instrucţiunile firmei furnizoare a drojdiei Saccharomyces cerevisiae
folosită în practica experimentală a tezei de doctorat. După finalizarea procesului de
fermentare, la analiza organoleptică a vinului din miere obţinut s-a constatat faptul că aroma
naturală a mierii poliflorale folosită ca materie primă este acoperită de gustul neplăcut de
drojdie fermentată. În acel moment am luat hotărârea de a experimenta, cu scopul de a stabili
dozajul drojdiei Saccharomyces cerevisiae, dozaj pe care să-l putem declara, însoţit de rezultate
concrete, optim pentru fermentarea mustului de miere, prin scăderea progresivă a dozei de
Saccharomyces cerevisiae.
Aşadar, musturile de miere s-au inoculat cu trei dozaje diferite de culturi selecţionate:
0,10 g/l; 0,15 g/l; 0,20 g/l (Cap. 9.2.). S-au urmărit mai mulţi parametrii, după cum urmează:
timpul de fermentare, gradul de fermentare al glucidelor, concentraţia alcoolică, pH-ul şi
examenul organoleptic.
La toate cele trei dozaje testate cantitatea de zaharuri s-a fermentat aproape în totalitate.
Valorile de degradare a glucidelor au fost foarte apropiate: varianta inoculată cu 10 g/l - 78%
procent de degradare a glucidelor; varianta 15 g/l - 83% procent de degradare a glucidelor şi
varianta 20 g/l - 82% procent de degradare a glucidelor. Din punct de vedere al concentraţiei
alcoolice valoarea cea mai mare a avut-o proba a doua (0,15 g/l) - 10,18 % v/v; 9,94 % v/v
(proba inoculată cu 0,20 g/l) şi 9,37 % v/v (proba inoculată cu 0,10 g/l).
De asemenea s-a analizat şi curba de formare a alcoolului etilic (Fig.1) în cazul
fermentării cu Saccharomyces cerevisiae (Cap. 9.3.), şi modul în care scade pH-ul (Fig. 2) în
tandem cu creşterea concentraţiei alcoolice.
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Fig. 1. Curba de formare a concentraţiei alcoolice în timpul a 45 de zile de fermentare
Alcohol formation curve during 45 days of fermentation

Fig. 2. Curba de scădere a pH-ului pe durata de 45 de zile din ciclul fermentativ
Descend curve of pH during 45 days of fermentation
După stabilirea parametrilor de fermentare s-a obţinut produsul finit – vinul din miere
(miedul), care a fost analizat astfel: materie primă, produs intermediar (mustul din miere),
produsul finit.
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Zaharoză (%)

Turanoză (%)

Maltoză (%)

Trehaloză (%)

Isomaltoză (%)

Erloză (%)

Melesitoză (%)

Total zaharuri
(%)

Miere polifloră
Polen
Concentrat de prune
Must de struguri
Must miere polifloră
Must miere polifloră şi
concentrat prune
Must miere polifloră şi must
de struguri
Vin miere polifloră,
Saccharomyces cerevisiae
Vin miere polifloră polen
Vin miere polifloră,
concentrat prune,
Saccharomyces cerevisiae
Vin miere polifloră,
concentrat prune, polen
Vin miere poliflora,
Saccharomyces cerevisiae,
must struguri
Vin miere polifloră, polen,
must struguri

Glucoză (%)

Detalii

Fructoză (%)

Tabelul 2/Table 2

43,25
1,79
6,88
9,75
11,50

27,97
1,50
16,20
7,58
7,79

0,15
Nd
2,16
Nd
0,04

2,53
0,03
0,10
Nd
0,68

1,67
0,07
Nd
Nd
0,47

0,82
0,06
Nd
Nd
0,19

0,79
0,04
Nd
Nd
0,20

1,30
Nd
Nd
Nd
0,45

Nd
Nd
Nd
Nd
Nd

78,48
3,49
25,34
17,34
21,95

11,70

8,09

0,07

0,68

0,48

0,20

0,20

0,45

Nd

21,90

8,75

5,96

0,02

0,49

0,37

0,14

0,14

0,29

Nd

16,19

0,72

0,06

Nd

0,59

0,30

0,20

0,21

Nd

Nd

2,08

0,07

0,10

Nd

0,37

Nd

0,20

0,29

-

0,01

1,04

0,07

0,24

Nd

0,59

0,25

0,21

0,23

Nd

Nd

1,59

0,08

0,38

Nd

0,63

0,24

0,23

0,33

Nd

0,01

1,90

0,10

0,04

Nd

0,59

0,25

0,21

0,22

Nd

0,01

1,42

0,06

0,09

Nd

0,55

0,26

0,20

0,29

Nd

0,01

1,46

Spectrul glucidic individual al materiei prime, auxiliare, produselor intermediare şi produselor finite
Individual glucidic spectrum of raw material, intermediary products and final products

Procentul de metabolizare a zaharurilor fermentescibile este mai mare în majoritatea
cazurilor la produsul fermentat cu Saccharomyces cerevisiae (Tabelul 3) şi anume la vinul din
miere cu adaos de concentrat de prune (92,73% faţă de polen 91,32%) şi vinul din miere cu
adaos de must de struguri (95,61% comparativ cu polenul 90,98%). Produsul tradiţional însă, a
avut o fermentare mai bună a zaharurilor în cazul fermentaţiei produse de polen (95,26 %)
comparativ cu Saccharomyces cerevisiae (90,52%), cu o diferenţă de aproape 5 procente.
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Tabelul 3/Table 3
Detalii

Aciditate
meq/kg
meq/l

pH

HMF
mg/kg
mg/l

Glicerol
(%)

Concentraţie
alcoolică
% (v/v)

Miere polifloră

18,17

3,75

10,18

-

-

Concentrat de prune

175,97

3,46

-

-

-

Must de struguri

177,68

3,31

-

-

-

Must miere polifloră

98,10

3,38

0,42

-

-

Must miere polifloră şi concentrat
prune

84,93

3,46

0,3

-

-

Must miere polifloră şi must de
struguri

104,46

3,24

-

-

-

Vin miere polifloră Saccharomyces
cerevisiae

98,10

3,27

4,75

0,68

10,78

Vin miere polifloră polen

102,27

3,38

7,29

0,74

12,68

Vin miere polifloră, concentrat
prune Saccharomyces cerevisiae

103,53

3,25

3,21

0,68

11,02

Vin miere polifloră, concentrat
prune, polen

102,07

3,43

7,3

0,73

11,48

Vin miere polifloră, Saccharomyces
cerevisiae, must struguri

98,57

3,27

4,36

0,67

11,91

Vin miere polifloră, polen, must
struguri

102,07

3,39

7,68

0,78

12,60

Parametrii fizico-chimici ai produselor obţinute din miere polifloră
Physical-chemical parameters of products obtained from polyfloral honey
Profilul senzorial al produselor obţinute a fost analizat conform standardelor de analiză
organoleptică aplicate în industria oenologică (Fig. 3). S-a optat pentru sistemul de notare cu
cinci puncte cu probe perechi pentru o mai bună comparare a produselor care reprezintă
obiectivul acestui capitol.
Protocolul experimental fiind unul comparativ este normal să ne raportăm şi la
produsele fermentate cu acelaşi tip de ferment, având în vedere că s-a folosit materia primă
identică pentru toate mostrele experimentale, rezultând în consecinţă un experiment comparativ
corect. În acest caz, dacă ne raportăm strict la tipul de ferment folosit, produsele obţinute prin
12

fermentarea cu Saccharomyces cerevisiae prezintă caracteristici aproximativ asemănătoare, cu
o accentuare a notelor astringente. Drojdia selecţionată folosită pentru fermentarea mustului de
miere şi-a exprimat tipicitatea prin amprenta odorantă şi senzaţia de prospeţime a vinurilor
obţinute.
Impresie
generală

Impresie
generală

Miros
Intensitatea
gustului

5.5
4.5
3.5
2.5

Calitatea
aromei

5.5

Limpiditate

Culoare

Miros

Intensitatea
gustului

Limpiditate

4.5
3.5
2.5

Culoare

Astringenţă
Calitatea
aromei

Aciditate

Astringenţă
Aciditate

Saccharomyces cerevisiae

Polen

Concentrat Saccharomyces cerevisiae

Concentrat polen

Must Saccharomyces cerevisiae

Must polen

Fig. 3. Diagrama senzorială comparativă la vinurile fermentate cu
Saccharomyces cerevisiae (stânga) şi polen (dreapta)
Comparative senzorial diagram of the products fermented by
Saccharomyces cerevisiae (left) and pollen (right)
În continuare s-au analizat proprietăţile amintite anterior la vinul obţinut din miere de tei
(Cap. 9.5.) şi din miere de mană (Cap. 9.6.), acestea fiind prezentate în figura 4. Conform
rezultatelor analizelor pentru produsele obţinute din miere de tei, în urma fermentării
principalele două glucide (fructoza şi glucoza) au fost metabolizate în proporţie de peste 99%,
atât în cazul fermentaţiei cu drojdia Saccharomyces cerevisiaecât şi în cazul polenului. În
ansamblu, din totalul de zaharuri existente iniţial în mustul de miere, în urma fermentării cu
Saccharomyces cerevisiae au fost metabolizate 94,82% obţinându-se o concentraţie alcoolică
de 11,26% (v/v), iar în urma fermentării cu polen s-au metabolizat 93,24 % din zaharuri
rezultând o concentraţie alcoolică de 12,08% (v/v).
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În cazul mustului de mană, în timpul fermentării glucoza a fost metabolizată în
întregime, aceasta nemaigăsindu-se în cadrul spectrului glucidic după fermentare. Se poate
observa că în mustul de miere cantitatea de HMF este nulă însă după procesul fermentativ
parametrul respectiv a crescut atât la produsul fermentat cu Saccharomyces cerevisiae (2,62
mg/l), cât şi la cel cu polen (4,88 mg/l).
O explicaţie ar fi că fructoza, prin încălzirea mediului în timpul fermentării datorită
activităţii intense a drojdiilor, în prezenţa acizilor tari, s-a transformat în hidroximetilfurfural.
Transformarea zaharurilor s-a făcut în proporţie de 90,21 % în cazul fermentării cu
Saccharomyces cerevisiaerezultând un volum de 10,98% alcool etilic. În cazul fermentaţiei cu
polen metabolizarea zaharurilor s-a făcut în procent de 90,82% însă cantitatea de alcool a fost
puţin mai mare - 11,48%. Ca şi la vinul poliflor sau cel de tei, în urma fermentaţiei cu polen a
rezultat un procent mai mare de glicerol 0,59 %, deşi diferenţa nu este foarte mare (0,53% în
cazul fermentaţiei cu Saccharomyces cerevisiae).

Fig. 4. Culoarea şi limpiditatea vinurilor fermentate cu
Saccharomyces cerevisiae (stânga) şi polen (dreapta)
Color and limpidity of the wines fermented by
Saccharomyces cerevisiae (left) and pollen (right)
Capitolul 10– Tipuri de vin din miere
Compoziţia armonioasă, capacitatea de a dezvolta numeroase variaţii de produs,
profitând de caracterul atrăgător şi de originalitatea însuşirilor organoleptice sunt caracteristici
ademenitoare în extinderea studiului acestui produs în vederea elaborării unei palete întregi de
noi categorii care să fie studiate. În acest fel se dechid noi orizonturi de experimentare în ceea
ce priveşte cercetarea derivatelor apicole, valorificând astfel bazele experimentale dezbătute în
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capitolele anterioare şi beneficiind de experienţa acumulată în decursul studiului doctoral. În
speţă, am dezvoltat noi reţete de vinuri din miere bazate pe rezultatele promitătoare obţinute în
stadiul iniţial al cercetării.
10.1. Hidromel
Concentraţia de zaharuri reziduale este destul de mare – aproximativ 52% (Tabelul
10.2.) - fapt care face ca hidromelul să aibă un gust dulce, plăcut, specific mierii poliflore.
Concentraţia alcoolică rezultată în urma fermentaţiei este de 5,3% (v/v) cu o valoare a
glicerolului de 0,12%. Dacă iniţial aciditatea mustului a fost 18,17 meq/l după stoparea
procesului fermentativ acesta a înregistrat o creştere de aproape 1,2 ori (39,97 meq/l) pe când
pH-ul a scăzut de la 3,80 la 3,54 unităţi.
10.2. Vin din miere cu must de struguri – “Clarre” sau “Pyment”
Datorită proprietăţilor fizico-chimice specifice produsul finit reflectă o multitudine de
însuşiri specifice produselor oenologice, gustul de miere fiind acoperit de cel de struguri
fermentaţi.
10.3. Melomel
În urma procesului de fermentare pentru cele două produse gradul de metabolizare a
glucidelor a fost foarte mare, însă între cele două există totuşi o diferenţă notabilă de aproape
3% (VM1 95,60%; VM2 92.73%). În concordanţă cu această diferenţă sunt şi valorile
concentraţiei alcoolice din cele două produse. La melomelul cu căpşuni şi kiwi unde totalul de
zaharuri reziduale a fost de numai 0,95% concentraţia alcoolică la 20°C (v/v) a fost de 12%, pe
când la produsul comparativ (melomel cu concentrat de prune) cu un total de zaharuri reziduale
de 1,59% concentraţia alcoolică a fost de 11,02% (v/v)
10.4. Cidromel
Gradul de metabolizare a zaharurilor este de 95,50% după cum se poate observa şi în
cazul valorii mari a concentraţiei alcoolice – 12,16% (v/v). Conform analizei organoleptice,
15

cidromelul prezintă culoare susţinută evoluată. Fiind un vin tânăr care abia şi-a încheiat
fermentaţia alcoolică prezintă încă tulbureală, şi anume suspensii care în timp se vor depune
sub forma de depozite pe fundul vasului. Nuanţa aromatică a vinului este caracteristică merelor
folosite ca materii auxiliare la producerea cidromelului. Mirosul nu este intens iar caracterul
gustativ este acidulat, datorită acidităţii crescute, cu aromă fructată de mere.
10.5. Rodomel
Gradul de metabolizare a zaharurilor nu este cel corect pentru produsele de tip vin, unde
zaharurile reziduale nu depăşesc de multe ori 5%. În cazul produsului numit rodomel,
metabolizarea zaharurilor nu s-a relizat numai în procent de 79,63%. Din acest motiv
concentraţia alcoolică este destul de scăzută (8,79%). Un motiv al acestei fermentaţii ar putea fi
creşterea foarte mare a acidităţii în timpul procesului fermentativ, o creştere de 7,7 ori faţă de
valoarea iniţială a mustului (5,36 meq/l). Rodomelul obţinut din fermentarea mustului de miere
polifloră cu adaos de apă de trandafir 2,5%, cu o concentraţie alcoolică de 8,79 % este conform
legislaţiei un vin sec (sub 4 g/l zaharuri reziduale), însă după analiza organoleptică îl putem
caracteriza ca fiind un vin demidulce, moale, aproape incolor. Nuanţa aromatică a vinului este
corespunzătoare cu cea a produsului auxiliar specifică rodomelului, şi anume trandafir. Fiind
un vin moale predomină gustul dulce fiind un vin lejer cu aciditate scăzută.
10.6. Vinul din miere cu condiment - Metheglin
Gradul de metabolizare a zaharurilor în cazul vinului din miere cu condiment
(scorţişoară şi cuişoare) a fost de 93,38%, rezultând o valoare a concentraţiei alcoolice de
10,96% (v/v). În timpul procesului de metabolizare a glucidelor aciditatea totală a suferit o
creştere de aproximativ 2,6 ori faţă de nivelul iniţial al mustului (11,54 meq/l) ajungând la
30,90 meq/l. Cu toate că în timpul fermentaţiei aciditatea totală a crescut fulminant, valoarea
pH-ului a scăzut destul de puţin de la 3,59 (must) la 3,46 (produs finit). Methleglinul este o
variaţie a vinului din miere obţinut prin fermentarea mustului de miere cu adaos de scorţişoară
0,25% şi cuişoare 0,05%, de culoare galben – pai puternică şi clară (Fig. 10.22.). Concentraţia
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alcoolică a methleglinului este de 10,96 % fiind un vin sec cu o valoare a zaharurilor remanente
de 1,27%. Este un vin aromat, expresia aromatică fiind specifică principalului condiment
folosit (scorţişoară). Metleglinul analizat a avut un caracter agresiv, cu o aciditate pronunţată
fiind caracterizat de termenii: colţuros (aciditate) şi aspru (astringenţă).
10.7. Tej
Din punct de vedere fizico-chimic, produsul este asemănător metheglinului, procentul de
zaharuri fiind acelaşi – grad de metabolizare de 93,38%. Datorită adaosului frunzelor de ceai,
aciditatea în timpul procesului fermentativ a crescut mai mult decât în cazul metheglinului,
înregistrând valori de 3,5 ori mai mari – o diferenţă de un punct procentual faţă de produsul
amintit anterior. pH-ul a înregistrat o scădere nesemnificativă (3,51 pH produs finit). Cu toate
că tej-ul şi metheglinul au avut acelaşi grad de metabolizare a zaharurilor, concentraţia
alcoolică în cazul vinului din miere cu adaos de frunze de ceai este mai mare (11,13%), însă
diferenţa este doar uşor sensizabilă (0,17%). Tej-ul este produsul de tip “vin” cu o concentraţie
alcoolică de 11,13% obţinut din fermentarea mustului de miere cu adaos de frunze uscate de
soc 0,12% şi de urzică 0,04%. Este un vin sec cu aroma bogată de vegetal specifică frunzelor
de urzică, puţin pişcătoare. Predomină mirosul de vegetal, proaspăt. Tej-ul este un produs
echilibrat din punct de vedere gustativ.
10.8. Bragot
Conform caracteristicilor produsului finit, bragotul are un pH de 3,49 şi o aciditate totală
30,1 meq/l. Cantitatea de glicerol produsă în timpul procesului de fermentaţie este de 4,63%.
Se poate afirma că produsul este mai mult asemănător cu berea, deoarece prezintă o uşoară
acidulare şi are o concentraţie alcoolică mică pentru categoria “vin” de 6,81 % (v/v).
Capitolului 11 – Defectele vinului din miere
Defectele organoleptice pot să apară datorită modificărilor chimice nedorite cauzate de
diverse interacţiuni între compuşii chimici ai mustului şi factorii de mediu. De asemenea există
situaţii în care defectele organoleptice sunt cauzate chiar de proprietăţi carateristice ale materiei
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prime sau materiile auxiliare. O altă cauză a defectelor o reprezintă igienizarea
necorespunzătoare a mediului tehnologic sau contaminarea cu diverşi factori externi.
Inocularea mediului cu microorganisme dăunătoare prin intermediul materiilor auxiliare
(condimente, cereale, fructe) este de asemenea posibilă.
Toate aceste variabile sunt uşor de controlat în situaţia în care se cunoaşte exact
modalitatea şi momentul în care produsul finit poate să fie compromis: înainte de procesul de
fermentare, în timpul fermentării sau după fermentare în perioada de maturare şi învechire.
Există situaţii în care o însuşire a produsului finit poate să fie considerată defect
organoleptic de o persoană şi apreciată de alta. Acest lucru se datorează subiectivităţii care
caracterizează fiecare subiect consumator. O astfel de situaţie este destul de rară însă, în
decursul probei practice a acestui studiu doctoral s-au apreciat diferit anumite calităţi ale
aceluiaşi produs. Din acest motiv am abordat acest tip de clasificare a defectelor senzoriale,
precizând care dintre defectele senzoriale evidenţiate la nivel olfactiv şi gustativ pot trece uşor
neobservate de consumatorul obişnuit datorate strict caracterizărilor subiective, bazându-mă pe
experienţa practică acumulată în cadrul acestui subiect.
Capitolul 12– Vinul din miere. Aliment funcţional
Proprietăţile funcţionale ale mierii sunt transmise, fără a fi alterate de factori intrinseci,
în produsul finit. La acest fapt se adaugă şi produşii rezultaţi din fermentaţia alcoolică şi
procesele fizico-chimice şi biochimice care au loc la maturarea şi învechirea vinului. Mierea
diferă foarte mult de la un lot la altul şi de la un sort la altul. Aceste diferenţe se manifestă nu
doar din punct de vedere al proprietăţilor fizico-chimice şi organoleptice, dar şi din punct de
vedere al activităţii biologice [Khalil şi col., 2011].
12.1. Polifenolii şi flavonele
Compuşii din miere responsabili pentru activitatea antioxidantă sunt flavonele, acizii
fenolici, acidul ascorbic, catalazele, peroxidazele, carotenoizii şi produşii reacţiei Maillard
[Gheldof şi Engeseth, 2002].Compuşii fenolici sau polifenolii manifestă un spectru larg de
proprietăţi: anti-alergenici, anti-inflamatori, anti-microbian, anti-oxidant, anti-trombotic,
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cardioprotector şi vasodilatator [Benavente-Garcia şi col., 1997; Manach şi col.,
2005, Middleton şi col., 2000, Puupponen-Pimiä şi col., 2001; Samman şi col, 1998]. Aceştia
au fost asociaţi activităţii antioxidante pe care o susţin [Heim şi col., 2002] fiind astfel,
principalii factori determinanţi a capacităţii antioxidante a alimentelor [Parr şi Bolwell, 2000]
în general, şi a mierii în special [Balasundram şi col., 2005]. În urma procesului de fermentare
cantitatea de polifenoli totali şi flavone scade atât în produsul fără nici un adaos, cât şi în cele
cu adaos. Acest lucru este valabil în mare măsură pentru fermentaţia realizată de
Saccharomyces cerevisiae, deoarece polenul prin aportul său de polifenoli totali şi flavone
transmite o bună parte din acestea produsului finit, acestea fiind prezente în cantităţi mai mari
chiar şi după fermentare, conform tabelului 4.
Tabelul 4/Table 4
Detalii

Polifenoli

Flavone

Det. 1

Det. 2

Det. 3

Media

Det. 1

Det. 2

Det. 3

Media

Miere polifloră

208,92

202,99

220,79

210,90

28,32

29,48

28,9

28,90

Must miere polifloră

61,78

60,93

63,64

62,12

6,12

5,23

5,21

5,52

Must de struguri

245,63

251,22

249,53

248,79

34,39

35,43

34,51

34,78

1706,85 1698,38 1717,02 1707,42 156,39 170,81 178,89

168,70

Concentrat de prune
Vin poliflorSaccharomyces
cerevisiae

45,17

46,7

46,71

46,19

2,32

2,91

2,67

2,63

Vin poliflor polen

172,77

172,09

173,79

172,88

31,05

31,39

30,01

30,82

52,29

57,39

61,95

57,21

4,05

3,13

4,05

3,74

146,17

144,64

153,62

148,14

31,05

31,39

30,59

31,01

88,21

90,93

95,84

91,66

6,13

6,24

5,32

5,90

Vin poliflor concentrat polen 195,31

202,25

200,05

199,20

36,58

36,82

35,89

36,43

Vin poliflor must
struguriSaccharomyces
cerevisiae
Vin poliflor must struguri
polen
Vin poliflor
concentratSaccharomyces
cerevisiae

Cantitatea de polifenoli şi flavone determinate din mierea
polifloră şi produsele obţinute din aceasta
Polyphenols and flavones quantity determinated in polyfloral honey and derivated products
La fel ca şi în cazul mierii de origine polifloră, mierea de tei conţine o cantitate
impresionantă de polifenoli totali. În urma analizelor, mierea folosită ca materie primă pentru
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obţinerea vinului din miere conţinea o valoare medie de 248,46 mg/kg polifenoli din care 39,67
mg/kg flavone. În mustul de miere de tei, în urma diluării mierii, cantitatea acestora scade
direct proportional. Ca şi la vinul obţinut din miere polifloră, fermentaţia cu polen aduce un
plus de polifenoli produsului finit, raportul dintre cantitatea de polifenoli la vinul fermentat cu
Saccharomyces cerevisiae şi cel fermentat cu polen ajungând la 1: 3,8 (Tabelul 5).
Tabelul 5/Table 5
Detalii

Polifenoli

Flavone

Det. 1

Det. 2

Det. 3

Media

Det. 1

Det. 2

Det. 3

Media

Miere de tei

247,9

248,75

248,75

248,47

37,55

40,44

41,02

39,67

Must miere de tei

67,2

62,8

64,83

64,94

8,43

8,43

8,55

8,47

61,44

58,39

54,33

58,05

3,7

3,7

2,78

3,39

190,56

189,21

191,41

190,39

31,51

31,28

30,82

31,20

Vin miere de tei
Saccharomyces cerevisiae
Vin miere de tei polen

Cantitatea de polifenoli şi flavone determinate pentru mierea de tei şi produsele ei
Polyphenols and flavones quantity determinated in lime honey and derivated products
Mierea de mană este un sort de miere special datorită provenienţei acesteia. Acest fapt
se poate observa cu uşurinţă din cantitatea totală de polifenoli şi flavone, care este de aproape 2
ori mai mare decât la mierile prezentate în tabelul 6.
Media cantităţii totale de polifenoli este de 406.90 mg/kg, în consecinţă de 1,63 de ori
mai mare decât valoarea polifenolilor la mierea de tei şi de 1,95 de ori mai mare decât la cea
polifloră. În produsul finit fermentat cu polen valoarea polifenolilor se menţine ridicată (207,79
mg/l) comparativ cu produsul finit fermentat cu Saccharomyces cerevisiae (95,04 mg/l)
existând şi în acest caz diferenţe notabile (de 2,18 ori).
Tabelul 6/Table 6
Detalii

Polifenoli

Flavone

Det. 1

Det. 2

Det. 3

Media

Det. 1

Det. 2

Det. 3

Media

Miere de mană

423,28

381,77

415,66

406,90

85,43

90,63

87,74

87,93

Must miere de mană

104,48

104,65

109,40

106,18

8,43

8,43

8,55

8,47

Vin
miere
de
mană
Saccharomyces cerevisiae

90,42

88,55

106,18

95,05

8,20

8,32

8,43

8,32

Vin miere de mană polen

230,72

181,75

210,90

207,79

31,74

31,62

31,51

31,62

Cantitatea de polifenoli şi flavone determinate pentru mierea de mană şi produsele ei
Polyphenols and flavones quantity determinated in honeydrew and derivated products
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În cazul produselor derivate prezentate în tabelul 7, creşterea valorilor poate fi explicată
prin dezintegrarea în timp a învelişului polinic şi eliberarea unei cantităţi tot mai mari de
polifenoli. Cantităţile de flavone au fost mai ridicate în produsul finit, evidenţiind de asemenea
eliberarea treptată a acestor compuşi. La methleglin cantitatea de flavone a crescut de 4 ori (de
la valoarea medie de 8 mg/l la 32,74 mg/l) pe când la tej a crescut de numai 2,5 ori (de la media
mustului de 8 mg/l la media produsului finit de 20 mg/l). Astfel, proprietăţile biologic active,
pot fi mai bine evidenţiate începând cu produsul finit. Cea mai mare creştere a valorilor
polifenolilor totali s-au înregistrat la produsul methleglin (cu scorţişoară şi cuişoare) de la
58,73 mg/l în must la o medie de 380,68 mg/l – o creştere de 6,48 de ori, pe când tej-ul (cu flori
de soc şi frunze de urzică) a suportat o creştere de 1,78 de ori ( de la 58,73 mg/l în must la
104,93 mg/l în produsul finit). În timpul procesului fermentativ valorile polifenolilor şi
flavonelor au scăzut la toate produsele, valorile ajungând să fie mai mici în produsul finit,
excepţie făcând tej-ul şi methleglinul la care am dezvoltat anterior.
Detalii

Tabelul 7/Table 7
Polifenoli
Flavone
Det. 1 Det. 2 Det. 3 Media Det. 1 Det. 2 Det. 3 Media

Miere polifloră

208,92

202,99

220,79

210,90

28,32

29,48

28,9

28,90

Must Rodomel

34,16

34,67

33,99

34,27

3,24

4,16

5,32

4,24

Rodomel

22,13

38,91

35,52

32,19

3,01

1,86

3,01

2,63

Must Cidromel

135,83

132,44

137,19

135,15

24,93

24,24

24,01

24,39

Cidromel

119,56

120,41

125,66

121,88

17,66

17,43

18,93

18,01

Must Melomel

183,78

185,31

189,88

186,32

12,82

12,24

12,47

12,51

Melomel

133,29

135,83

147,52

138,88

10,63

10,74

12,82

11,40

Must Metleglin

54,49

56,19

65,51

58,73

7,86

7,63

8,55

8,01

Metleglin

380,34

380,34

381,36

380,68

30,82

32,78

34,62

32,74

Must Tej

54,49

56,19

65,51

58,73

7,86

7,63

8,55

8,01

Tej

100,58

104,31

109,9

104,93

19,16

20,32

20,55

20,01

Bragot

218,35

218,01

210,9

215,75

92,77

94,39

93,93

93,70

Cantitatea de polifenoli şi flavone determinate pentru produsele derivate
Polyphenols and flavones quantity determinated in derivated products
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12.2. Activitatea antioxidantă
12.2.1. DPPH
Determinarea activităţii antioxidante prin metoda DPPH este o variantă rapidă, în
special folosită în cazul determinării activităţii oxidante la miere datorită faptului că este
raportată direct şi la cantitatea de polifenoli şi flavone [Beretta şi col., 2005; Turkmen şi col.,
2006; Baltrušaityté şi col., 2007; Khalil şi col., 2011] valorile acestora se obsrvă în tabelul 8.
Tabelul 8/Table 8
Detalii

% Inhibiţie

Miere polifloră
Must miere polifloră
Vin miere polifloră Saccharomyces
cerevisiae
Vin Miere polifloră polen
Must miere polifloră cu must de struguri
Vin miere polifloră must de struguri
Saccharomyces cerevisiae
Vin miere polifloră must de struguri polen
Must miere polifloră cu concentrat de prune
Vin miere polifloră concentrat
Saccharomyces cerevisiae
Vin miere polifloră concentratpolen

8,0673
7,5706

RSA
(mMTrolox/ml)
0,0096
0,0183

9,7200

0,0120

52,7302

27,9000
32,2373

0,0387
0,0505

17,9336
15,5099

29,6560

0,0413

16,9409

30,9988
32,1300

0,0433
0,0503

16,1343
15,5608

59,9214

0,0858

8,3539

44,01404

0,0624

11,4245

EC50 (%)
62,2533
27,2598

AAO pentru mierea polifloră şi produsele sale
AOA of polyfloral honey and derivated products
Mierea ca materie primă are o valoare a EC de 62,25 % ceea ce indică o activitate
antioxidantă mică (procentul de inhibiţie fiind de 8,0%), iar în urma procesului de diluţie
ajunge la 27,25% în mustul de miere – procent de inhibiţie de 7,57%, ceea ce înseamnă că în
urma diluţiei activitatea antioxidantă scade. Capacitatea AAO a produselor obţinute prin
fermentarea comparativă cu Saccharomyces cerevisiae şi polen este diferită: valoarea cea mai
mică o au cele fermentate cu Saccharomyces cerevisiae în special reţeta simplă fără adaosuri
(EC50(%) -52,73% şi o valoare a inhibiţiei de 9,72%) pe când produsul omolog fermentat cu
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polen are o valoare de 2,94 ori mai mare a activităţii oxidante (EC50 – 17,93%) cu un procent
de inhibare de 27,9% .
Tabelul 9/Table 9
Detalii

% Inhibiţie

RSA
(mMTrolox/ml)

EC50 (%)

Miere de tei
Must miere de tei
Vin miere tei Saccharomyces cerevisiae
Vin miere tei polen

17,4672
13,6895
11,8892
29,7593

0,0234
0,0263
0,0152
0,0415

29,0156
36,5242
42,3886
16,8138

AAO pentru mierea de tei şi produsele sale
AOA of lime honey and derivated products

Valoarea AAO pentru mierea de tei a fost de 17,46% scăzând în urma diluţiei la 13,68%
procent de inhibiţie. În urma procesului fermentativ a continuat procesul de diminaure pentru
produsul fermentat cu Saccharomyces cerevisiae pe când la vinul fermentat cu polen activitatea
antioxidantă a crescut, înregistrându-se un procent de inhibiţie de 29,75% (Tabelul 9).
Tabelul 10/Table 10

Detalii

% Inhibiţie

Miere de mană
Must miere mană
Vin miere mană Saccharomyces cerevisiae
Vin miere mană polen

33,0647
18,6440
29,2865
27,8111

RSA
(mMTrolox/ml)
0,0463
0,0327
0,0466
0,0447

EC50 (%)
15,2072
15,2517
17,0726
17,9784

AAO pentru mierea de mană şi produsele sale
AOA of honeydrew and derivated products
În cazul mierii de mană folosită ca materie primă în producerea miedului de mană
(Tabelul 10), valoarea iniţială a procentului de inhibiţie a fost mare 33,06% având o puternică
activitate antioxidantă. În urma diluţiei aceasta scade, însă în cursul procesului de fermentare se
înregistrează o creştere cuprinsă între 9,17% pentru vinul cu polen şi 10,64% pentru vinul
fermentat cu Saccharomyces cerevisiae. În acest caz, vinul fermentat cu Saccharomyces
cerevisiae are o activitate antioxidantă mai mare decât cel fermentat cu polen.
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Tabelul 11/Table 11
RSA
Detalii
% Inhibiţie
EC50 (%)
(mMTrolox/ml)
8,0673
0,00964
62,2533
Miere polifloră
7,3446
0,0011
45,0723
Must rodomel
14,0056
0,0267
35,6997
Rodomel
8,9265
0,0201
24,8629
Must cidromel
41,4058
0,0624
12,0755
Cidromel
44,4067
0,0663
7,5323
Must melomel
66,8036
0,0955
7,4846
Melomel
21,2772
0,0362
23,4992
Must Methleglin
70,5084
0,1004
4,9790
Methleglin
21,2772
0,0362
23,4992
Must tej
61,7451
0,0889
8,0977
Tej
12,3195
0,0245
40,5859
Bragot
AAO pentru produsele derivate
AOA of derivated products
În tabelul 11 se poate observa diferenţa între procentul de inhibiţie şi valoarea EC 50.
Relaţia de invers proporţionalitate se vede cel mai bine pentru produsul Methleglin: în must
valorile erau aproape egale iar la finalul procesului fermentativ, datorită adaosului de
condiment (scorţişoară şi cuişoare), procentul de inhibiţie a crescut până la 70,51% iar valoarea
EC50 a scăzut până la 4,98%, notându-se astfel cea mai mare diferenţă între cei doi parametrii.
Totodată acest produs are şi cea mai mare valoare a AAO. Procentul cel mai mic de inhibiţie îl
are produsul Bragot (12,32%).
Este important de observat faptul că pentru produsele Methleglin şi Tej valoarea iniţială
a AAO a fost destul de scăzută comparativ cu valoarea redată în produsul finit, ceea ce explică
faptul că aceasta creşte constant datorită modificărilor biochimice şi fizice care au loc în timpul
procesului fermentativ şi au ca rezultat eliberarea treptată a compuşilor antioxidanţi adăugaţi
prin intermediul condimentelor şi a frunzelor de ceai în mustul de miere înainte de fermentare.
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12.2.2. FRAP
Probele s-au analizat în duplicat, calculându-se pentru fiecare media şi deviaţia standard
(SD). Rezultatele activităţii antioxidante au fost exprimate în mMTrolox/ kg pentru miere
(materia primă) şi mMTrolox/l pentru musturi şi vinuri.
Tabelul 12/Table 12
Detalii

Det. 1

Det. 2

Media ± SD

Concentraţia
mMTrolox/L

Miere polifloră

0,2764

0,3364

0,30640±0,04

123,2904

Must miere polifloră

0,5150

0,5547

0,53485±0,02

3,497027

Vin poliflor Saccharomyces
cerevisiae

0,2865

0,2455

0,26926±0,02

0,864883

Vin poliflor polen

0,4353

0,3717

0,39336±0,04

2,094813

Vin poliflor must struguri
Saccharomyces cerevisiae

0,4925

0,5334

0,51295±0,02

3,279980

Vin poliflor must struguri polen

0,5691

0,5831

0,57610±0,00

3,905847

Vin poliflor concentrat
Saccharomyces cerevisiae

0,8599

0,7974

0,82865±0,04

6,408821

Vin poliflor concentrat polen

0,6865

0,7256

0,70605±0,02

5,193756

Valoarea AAO pentru lotul poliflor determinată prin metoda FRAP
AOA determined by FRAP on polyfloral batch
La analiza lotului de miere polifloră (Tabelul 12), rezultatele activităţii antioxidante prin
metoda FRAP sunt asemănătoare cu cele ale metodei DPPH, unde mierea are valoarea cea mai
ridicată (123,29 mMTr/kg), în urma procesului de diluare concentraţia scade. Cea mai mare
valoare a AAO dintre produsele finite o are vinul poliflor cu adaos de concentrat de prune
fermentat cu Saccharomyces cerevisiae (6,40 mMTr/l), concentraţie mai mare chiar şi decât
produsul omolog fermentat cu polen (5,19 mMTr/l)
Valoarea cea mai mică s-a înregistrat în cazul vinului simplu fără adaos, fermentat cu
Saccharomyces cerevisiae (0,86 mMTr/l). Aceeaşi reţetă de produs, însă fermentată cu polen a
redat valori mai mari ale AAO (2,09 mMTr/l) datorită aportului de produşi antioxidanţi cu care
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a contribuit polenul. Această regulă este valabilă pentru toate vinurile fermentate cu polen (Fig.
5).

Tipuri de produse

5.193756
6.408821
3.905847
3.27998
2.094813
0.864883
3.497027

0

1

2
3
4
Concentraţia mMTrolox/L

5

6

Vin poliflor concentrat polen
Vin poliflor concentrat Saccharomyces cerevisiae
Vin poliflor must struguri polen
Vin poliflor must struguri Saccharomyces cerevisiae
Vin poliflor polen
Vin poliflor Saccharomyces cerevisiae
Must miere polifloră

Fig. 5. Valoarea AAO pentru lotul poliflor determinată prin metoda FRAP
AOA determined by FRAP on polyfloral batch
În cazul lotului fermentat din mierea de tei, valoarea AAO a materiei prime este de
198,06 mMTr/kg, în urma procesului de diluare ajungând în mustul de miere să înregistreze o
valoare de 4,37 mMTr/l (Tabelul 13). În timpul procesului de fermentare această valoare scade
cel mai mult în cazul fermentaţiei cu Saccharomyces cerevisiae (2,41 mMTr/l) comparativ cu
produsul fermentat cu polen care a înregistrat o scădere de doar 0,33 mMTr/l.
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Tabelul 13/Table 13
Detalii

Det. 1

Det. 2

Media ± SD

Concentraţia
mMTrolox/L

Miere de tei

0,3658

0,3979

0,38185±0,02

198,0674

Must miere de tei

0,5837

0,6632

0,62345±0,05

4,375124

Vin miere de tei
Saccharomyces cerevisiae

0,3883

0,4628

0,42555±0,05

2,413776

Vin miere de tei polen

0,5544

0,6262

0,5903±0,05

4,046581

Valoarea AAO pentru lotul miere de tei determinată prin metoda FRAP
AOA determined by FRAP on linden honey batch
Mierea de mană are o valoarea mare a AAO în urma determinărilor folosind metoda
FRAP, reieşind o concentraţie de 320,11 mMTrolox/l (Tabelul 14). Această valoare scade în
urma procesului de diluare. Diferenţa majoră între produsele fermentate cu Saccharomyces
cerevisiae este aceea că la lotul din miere de mană, AAO înregistrează valoarea cea mai mare
4,54 mMTrolox/l, mai mare chiar şi decât produsele fără adaosuri fermentate cu polen.
Tabelul 14/Table 14
Detalii

Det. 1

Det. 2

Media ± SD

Concentraţia
mMTrolox/L

Miere de mană

0,5109

0,4991

0,50500±0,00

320,1189

Must miere de mană

0,7430

0,7501

0,74655±0,00

5,595144

Vin miere de mană
Saccharomyces cerevisiae

0,5963

0,6842

0,64025±0,06

4,541625

Vin miere de mană polen

0,6985

0,6801

0,68930±0,01

5,027750

Valoarea AAO pentru lotul miere de mană determinată prin metoda FRAP
AOA determined by FRAP on honeydew batch
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Vinurile derivate, obţinute prin diverse adaosuri au fost şi ele analizate în vederea
stabilirii actiivtăţii antioxidante sunt prezentate în tabelul 15. Din punct de vedere al formării
valorilor, rezultatele se aseamănă cu cele prezentate în cazul DPPH: Methleglinul prezintă
valoarea cea mai mare (13,67 mMTrolox/l) precum şi creşterea cea mai mare (mustul are
valoarea de doar 3,26mMTrolox/l). Şi produsul Tej are o AAO mai mare cu 6 mMTrolox/l faţă
de must.
Tabelul 15/Table 15
Detalii

Det. 1

Det. 2

Media ± SD

Concentraţia
mMTrolox/L

Miere polifloră

0,2764

0,3364

0,30640 ± 0,04

123,2904

Must Rodomel

0,3756

0,4159

0,39575 ± 0,02

2,118434

Rodomel

0,4197

0,4629

0,44130 ± 0,03

2,569871

Must Cidromel

0,9885

0,9425

0,96550 ± 0,03

7,765114

Cidromel

1,0796

0,9839

1,03175 ± 0,06

8,421705

Must Melomel

0,9824

0,9034

0,94290 ± 0,05

7,541130

Melomel

1,0640

0,9763

1,02015 ± 0,06

8,306739

Must Metleglin

0,5107

0,5120

0,51135 ± 0,00

3,264123

Metleglin

1,6532

1,4708

1,56200 ± 0,12

13,676910

Must Tej

0,5107

0,5120

0,51135 ± 0,00

3,264123

Tej

1,1294

1,1091

1,11925 ± 0,01

9,288900

Bragot

1,0219

1,0114

1,01665 ± 0,00

8,272052

Valoarea AAO pentru diverse sortimente de mied determinată prin FRAP
AOA determined by FRAP on derivate products
Valorile cele mai mici sunt înregistrate de această dată de produsul Rodomel (2,56
mMTr/l), urmat de bragot (8,27 mMTr/l).
Capitolul 13 – Marketingul unui nou produs
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Brand-ul reprezintă identitatea produsului. În general un brand promovează un anumit
concept, reputaţie şi calitate. Pentru promovarea vinului din miere am ales conceptul de
“Moştenirea Dacilor” cu scopul de a promova identitatea naţională, fiind consemnat în
izvoarele istorice că vinul din miere reprezenta pentru cultura dacică o băutură de bază, fiind
cunoscuţi pe tot teritoriul Europei pentru licoarea magică preparată din mierea albinelor.
În cadrul acestui brand sunt promovate mai multe tipuri de vinuri din miere: Mied
tradiţional din diverse sorturi de miere, Mied LUPtător (vin condimentat), Jocul Ielelor
(rodomel şi anume vin cu extract de trandafir), Dulcele vin clasic (melomel, vin cu adaos de
fructe), Bragot (vin din miere cu extract de malţ), Mied Cutezător (tej, vin cu Frunze de ceai).
Toate aceste concepte au ca univers de referinţă vinul din miere identificabil sub egida
brandului “Moştenirea Dacilor” (Fig. 6).

MD
Fig. 6. Propunere logo al brand-ului Moştenirea Dacilor
Proposal of brand logo
Comerţul electronic s-a dezvoltat în ritm accentuat în ultima perioadă, reprezentând un
avantaj strategic pentru obiectivulde promovare, dinamizându-se procesul prin posibilitatea de
a primi şi trimite interactiv feed-back-uri cu şi despre produs. Această proprietate trebuie
exploatată şi gestionată inteligent, deoarece acest proces în sine este prin el însuşi un produs
care se promovează. În acest sens am dezvoltat două nişe de mediatizare online, pagina web:
www.moştenireadacilor.wix.com/mied

şi

pagina

de

facebook:

www.facebook.com/mostenireadacilor care diseminează informaţii referitoare despre produs.
CONCLUZII PARŢIALE
Analizele fizico-chimice realizate asupra materiilor prime, produselor intermediare şi
produselor finite au evidenţiat următoarele:
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 Cantitatea de glucide prezente în must este direct proporţională cu valoarea
concentraţiei alcoolice a produsului finit;
 Vinurile fermentate cu polen au o concentraţie alcoolică mai mare decât cele
fermentate cu Saccharomyces cerevisiae, fapt explicat de aportul suplimentar de
glucide pe care îl aduce adiţia de polen;
 Fermentarea cu Saccharomyces cerevisiae este mai sigură şi mai uşor de controlat, în
special dacă se asigură sterilizarea materiei prime în vederea obţinerii unui mediu
propice fermentării, fără prezenţa microorganismelor dăunătoare concurente;
 Valoarea pH-ului şi a acidităţii influenţează direct procesul fermentativ şi durata
acestuia, reprezentând factori esenţiali în fermentarea mierii;
 Varianta de corectare a mustului de miere prin adaosul de diverse materii auxiliare
ajutătoare a demonstrat o îmbunătăţire considerabilă a conţinutului total de polifenoli
şi flavone şi totodată o creştere a puterii antioxidante faţă de reţeta simplă. În cazul
reţetei simple puterea antioxidantă a vinului se păstrează cu toate că este puţin mai
scăzută decât în mustul iniţial înainte de fermentare. Pentru loturile fermentate cu
polen s-au înregistrat valori mult mai ridicate ale cantităţilor de polifenoli, flavone şi
a puterii antioxidante, decât în produsul simplu fermentat cu Saccharomyces
cerevisiae.
Analiza organoleptică a produselor finite s-a realizat în conformitate cu legislaţia în
vigoare au scos în evidenţă următoarele:
 Limpiditatea produselor fermentate cu Saccharomyces cerevisiae este superioară,
acestea prezentând un luciu caracteristic. Procesul de clarificare durează mai mult în
cazul polenului, fiind necesare mai multe transvazări până a obţine un produs limpede
fară depuneri. Culoarea data de polen este mai intensă şi mai apropiată de tipul de
materie primă folosită, în special la produsele fără adaos;
 Din punct de vedere olfactiv produsul se dezvoltă în timp. La început, după tragerea
de pe drojdie, toate vinurile au un miros caracteristic de drojdie care însă dispare după
3-4 luni. Astringenţa şi aciditatea o să fie mai pronunţate la vinurile fermentate cu
Saccharomyces cerevisiae în comparaţie cu cele fermentate cu polen, iar aroma se va
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“pierde” la prima testare, urmând să se dezvolte în timp, în cadrul procesului de
maturare;
 Polenul se poate utiliza ca revelator de aromă. Acesta influenţează în mod decisiv
senzaţiile odorante, produsul dobândind note florale, accentuându-se însuşirile
olfacto-gustative ale materiei prime. Notele odorante de poliflor, tei şi zahăr
caramelizat semnalate la evaluarea senzorială a vinurilor fermentate cu polen le
depăşesc în intensitatea senzaţiilor pe cele ale vinurilor fermentate cu Saccharomyces
cerevisiae;
 Saccharomyces cerevisiae conferă vinului din miere astringenţă pronunţată. După o
perioadă de cinci luni de maturare s-a semnalat la degustare accentuarea senzaţiei de
îndulcire, în cazul produselor fermentate de ambii fermenţi dar mai ales o diminuare a
senzaţiilor de aciditate şi astringenţă pentru loturile fermentate de Saccharomyces
cerevisiae. Aciditatea ridicată şi astringenţa pronunţată a rezultatului fermentaţiei cu
Saccharomyces cerevisiae face ca aceste produse să fie apreciate pentru lipsa de
“dulceaţă” şi pentru tăria alcoolică care conferă corpolenţă vinurilor;
 Ca şi adjuvant al fermentului, produsele fermentate cu adaos de must de struguri au
prezentat caracteristici îmbunătăţite. Acest lucru poate fi explicat prin adaosul potrivit
pentru Saccharomyces cerevisiae, acest tip de drojdie fiind folosit în fond în industria
oenologică la fermentarea mustului de struguri.
Planul de cercetare în cadrul programului postdoctoral
 Extinderea studiului asupra unor noi reţete şi a unor alte tipuri de produse, prin
variaţii în procesul tehnologic în vederea obţinerii unor parametrii de încadrare
conform principiilor active cu rol terapeutic ridicat.
 Analizarea procesului fermentative pentru o varietate mai mare de mieri, cu atenţie
sporită pentru mierile tixotrope, mai greu de fermentat.
 Evaluarea comparativă a procesului fermentativ condus de polen, Saccharomyces
cerevisiae şi alte tipuri de drojdii fermentative, la parametrii fizico-chimici variabili.
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 Evaluarea toleranţei la etanol şi la metabisulfit de potasiu a diverse tipuri de drojdii
fermentative, în vederea obţinerii unui produs cu concentraţie alcoolică cât mai mare.
 Aplicarea procedurilor de condiţionare a produselor finite şi urmărirea schimbărilor
de natură fizico-chimică şi organoleptică la intervale de timp prestabilite.

 Teste de toleranţă, în condiţii de stres pentru a puncta tratamentele şi operaţiile
adecvate a se aplica vinului din miere cu scopul de a-i asigura şi menţine limpiditatea
şi de a proteja culoarea, gustul şi mirosul timp cât mai îndelungat.
Originalitatea tezei de doctorat:
1. Realizarea unei reţete de bază corespunzătoare şi întocmirea schemei tehnologice
viabile precum şi a produselor derivate;
2. Compararea celor doi fermenţi: Saccharomyces cerevisiae şi polen;
3. Aplicarea metodelor rapide şi neinvazive de sterilizare a materiei prime în vederea
asigurării procesului fermentativ;
4. Analiza modificărilor care au loc în decursul fermentării;
5. Optimizarea procesului de fermentare cu posibilitatea de scurtare a timpului de
fermentare;
6. Raportarea rezultatelor fizico-chimice la cadrul legislativ actual;
7. Optimizarea metodelor de analiză existente în funcţie de produsul obţinut.
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