ALMASAVBONTÁS
ÉS A
BRETTES SZAGHIBÁK
ÖSSZEFÜGGÉSEI
„Alkalom szüli a tolvajt” avagy a
Brettanomyces akkor támad, ha lehetôsége van rá

Brettanomyces

A Brettanomyces/Dekkera élesztôk, mint romlást
okozók, jól ismertek, melyek a bor minôségét illófenolok és egyéb vegyületek képzésével rontják,

Lactobacillus

melyek szag- és ízhibákat idéznek elô (az illó
fenolok gyógyszer, ragtapasz, bôr, lóistálló jelleget
okoznak). Azonban ezek mellett egyes tejsavbaktériumok (Lactobacillus, Pediococcus) egyéb érzék-

szervi tulajdonságokat hátrányosan befolyásoló
vegyületek (pl. biogén aminok) képzésére is képesek. A spontán folyamatokban az elôzôekben említett mikroorganizmusok mind résztvevôk, különösen 3,5 fölötti pH-n.
A legnagyobb kihívás a romlást okozó Brettanomyces élesztôk szaporodásának meggátlása, korlátozása, mert ezek az élesztôk nehéz, kedvezôtlen
körülmények ellenére is (magas alkoholtartalom,
tápanyaghiány, magas SO2 tartalom, stb.) képesek
túlélni és késôbb, akár a palackban is szaporodni.
Ezért a „szûretlen” palackozott vörösborok fokozott brettesedési veszélynek vannak kitéve.

Pediococcus

AZ

Minden borkészítési lépés, az ültetvénytôl a palackba töltésig, befolyásolja a bor minôségét.
A klímaváltozás hatására változik a szôlôk minôsége, beltartalma (cukortartalom, pH) és a szôlôn
jelenlévô mikroorganizmusok, így az élesztô- és
baktérium-populációk is változnak.
A borászat, a borászok feladata, hogy az alkoholos erjedést, az almasavbontást úgy irányítsák, s
úgy vezessék az érlelést, hogy a szôlô új, megváltozott feltételekbôl adódó tulajdonságait és a változó mikrobiológiai környezetet figyelembe véve is
egészséges, tiszta ízû, piacos vörösborokat tudjanak készíteni.
Az egyik borban elôforduló élesztôt, a Brettanomyces-t, szennyezô mikrobának tekintjük, melyre
a vörösborokban fokozott figyelemmel kell lenni.
Ez a cikk bemutatja a Brettanomyces és az általa
termelt illó-fenolok mennyiségi korlátozásának
természetes módszerét a szelektált almasavbontó
baktériumok alkalmazásával.

Habár a Brettanomyces a borkészítés minden fázisában jelen van, leginkább azonban az alkoholos
erjedés után, a spontán almasavbomlás elôtt vagy
a fahordós érlelés során „kaphat szerepet”.
A Brettanomyces és más káros mikroorganizmusok
szaporodása számára is a leginkább ideális, így a
borász számára a legkritikusabb idôszak, az erjedés utáni tápanyagban gazdag, mikrobiológiailag
nem vagy nem megfelelôen irányított almasavbontás elôtti, alatti és utáni állapot.
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A tejsavbaktériumok szerepe az illó
etil-fenolok képzôdésében
A kellemetlen lóizzadtság, lóistálló, lópokróc szagokat a 4-etil-fenol, a bôr, szalonna, füstös szagokat a 4-etil-gvajakol, a ragtapasz, gyógyszer jelleget a 4-etil-katechol okozza, természetesen csak
az érzékszervi küszöböt meghaladó koncentráció
esetén (pl. 4-EF 600 μg/l).
Ezeket a vegyületeket a Brettanomyces a szabad
hidroxi-fahéjsavak átalakításával képzi. A hidroxifahéjsavak borkôsavhoz kötött vagy szabad formában a szôlôben természetes alkotóként vannak
jelen. A Brettanomyces ezek közül csak a szabad
formában jelen lévô vegyületeket használja fel. A
szabad fahéjsavak koncentrációját számos tényezô
befolyásolja (a fajta, a szôlészeti feltételek, a klíma,
a rothadás, a borászati enzimek tisztasága).
A Brettanomyces mellett a Pediococcus és Lactobacillus baktériumok is képesek természetes úton a
szabad hidroxi-fahéjsavakból illó-fenolokat elôállítani.
Ezért a spontán almasavbontás
egyes baktériumai hatására is
képzôdhetnek etil-fenol vegyületek, s így a spontán baktérium
flóra is okozhat brett karaktert a
borokban!!!
Az új kutatási eredmények egyértelmûen a spontán almasavbontás teljes kiszámíthatatlanságát
és megbízhatatlanságát igazolják, sôt, mint kiderült, egyes starterként használt baktériumtörzsek is lehetnek negatív hatásúak
a vörösborok aromatikája szempontjából, mivel a fenol pozitív
Oenococcus oeni vagy Lactobacillus
plantarum baktériumok a borkôsavhoz kötött hidroxi-fahéjsavakból szabad hidroxi-fahéjsavakat szabadítanak fel, amibôl a Brettanomyces brettet okozó aromaanyagokat termel!
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Szabad fahéjsavszármazékok (illófenol elôanyagok) mennyiségi növekedésének megakadályozása a LALLEMAND által szelektált almasavbontó
baktériumokkal
A LALLEMAND kereskedelmi forgalomban lévô
almasvbontó baktériumai a borkôsavhoz észteresen kötött fahéjsav vegyületeket (kaftársav, kutársav, fetársav) nem alakítják át szabad fahéjsavakká (kávésav, p-kumársav, ferulasav), így ezen starterek hatására nem képzôdnek a borok szaghibáiért felelôs kiindulási vegyületek. A LALLEMANDnál az almasavbontó baktériumok szelekciós kritériuma a fenol negatív tulajdonság.
Így az UVAFERM Alpha™, az UVAFERM Beta™
(Oenococcus oeni törzsek) és a V22™ (Lactobacilus
plantarum) alamsavbontó starterekbôl hiányzik a
fahéjsav-észteráz enzim, ezért „fenol negatívak”.
Következésképpen a borászok ezeket a startereket
úgy használhatják, hogy nincs kockázata az illófenol elôanyagok termelôdésének, az ebbôl eredô
illat- és szaghibák elôfordulásának.

A Brettanomyces szaporodásának
gátlása a biztonságos, gyorsan induló
és gyorsan lezajló biológiai almasavbontással
A szelektált élesztô és a megfelelô élesztôtápanyag
alkalmazása biztosítja a gyors erjedésindítást,
hatékony és teljes alkoholos erjedést, mely része a
Brettanomyces szaporodását gátló integrált stratégiának. Az alkoholos erjedés vége és az almasavbontás kezdete közötti periódus különösen kedvez a Brettanomyces szaporodásának, hiszen a bor
nincs kénezve és ebben a fázisban még tápanyagban gazdag a romlást okozó mikroorganizmusok
számára. Az alkoholos erjedés és a biológiai almasavbontás közötti idôt leghatékonyabban az almasavbontó baktériumok élesztôvel együtt (koinokuláció) vagy esetleg végerjedésben történô beoltásával tudjuk lerövidíteni, kiküszöbölni.

A vörösborok seprôntartását a saválló tartályokban végezzük el. A seprôbôl az értékes
anyagok felszabadulását a Lallzyme MMX
glükanáz enzim használatával, kétnaponta
seprôkeveréssel, 4-6 hét alatt el tudjuk érni.
Ez az enzim az öntisztulási folyamatokat is
elôsegíti, mert bontja a pektint és glükánokat.
A seprôkezelés után az öntisztulást egy enyhe
tisztító derítéssel is kombinálhatjuk (tápanyag- és csíraszámcsökkentô).
Ezután kerüljön a bor a fahordóba, érlelésre,
melynek során tartsuk a bort 30 mg/l fölötti
szabad-kénessav szinten. Az érlelés és egalizálás után következhet, ha szükséges, a derítés.
Palackozás során érdemes a bort élesztô sterilre szûrni, hogy a palackba véletlenül se kerüljön Brettanomyces.
Ezek a lépések gyakorlatilag nem hagynak teret a Brettanomyces számára.

A JÓ BORÁSZATI GYAKORLAT, ÉS AZ
I R Á N Y Í TO T T M I K R O B I O L Ó G I A I
FOLYAMATOK A BRETTANOMYCES ÉS
A BRETT KIALAKULÁSA ELLEN
A rothadt szôlô kiküszöbölése, szelekciója. Fahéjsav-észteráz aktivitásra
megfelelôen tisztított vagy mentes macerációs enzimek alkalmazása.
A jó pincehigiénia alapvetô fontosságú.
Gördülékeny, maradék cukor nélküli erjesztés. Az arra alkalmas almasavbontó starter koinokulációs beoltása (élesztôvel történô együttoltás vagy 24 órán
belül az élesztôvel oltás után) kiküszöböli vagy minimálisra csökkenti azt az
alkoholos erjedés és almasavbontás közötti hatásszünetet, ami a legkedvezôbb
feltételeket nyújtja a Brettanomyces
élesztôk szaporodásához. Megfelelô
starter esetén az almasavbomlás gördülékenyen, nagy tejsavbaktérium számmal megy végbe, így az almasavbontó
baktérium populáció nem hagy teret a
Brettanomyces élesztôknek. Egy lanyha,
vontatott spontán almasavbomlás viszont igen, ráadásul brett jellegeket, sôt
egérízt és egyéb problémákat is okozhat.
Minél gyorsabb az almasavbontás folyamata, annál tisztább érzékszervi karakterû bort kapunk.
Almasavbontás után alapkénezés 30-35
mg/l szabadkénessav szintre. Ez gátolja a Brettanomyces-t is.
Fontos, hogy a vörösborok a fahordóba
ne seprôvel együtt kerüljenek be!
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A BRETTANOMYCES SZAPORODÁSÁT ÉS AZ ILLÓ FENOLOK MENNYISÉGÉT
KORLÁTOZÓ LEGFONTOSABB HÁROM TÉNYEZÔ:
1.
Az illó-fenol elôanyagok menynyiségének korlátozása (rothadt
szôlô szelekció; fahéjsav-észteráz mentes vagy csökkentett fahéjsav-észteráz tartalmú enzim
alkalmazása; fenol negatív
almasavbontó baktériumokkal
végrehajtott almasavbontás).

2.
Gördülékeny, maradék cukor
nélküli erjedés biztosítása koinokulációs baktérium starteres
beoltással kombinálva. Gyors és
teljes almasavbontás közvetlenül
az erjedés után.

3.
Almasavbontás után a Brettanomyces életfeltételeinek lerontása!
Kénezés 30-35 mg/l szabadkénessav szintre. Seprûntartás a
saválló tartályokban. A fahordós
érlelésre a bor már csak minimális seprûvel vagy seprû nélkül kerülhet tovább.
Érlelés a szabadkénessav szint
kontrollja mellett. Palackozáskor
szûrés a Brettanomyces palackból
történô kizárására.

ÖSSZEFOGLALÁS
A borászoknak ma már elegendô információ és eszköz áll rendelkezésére a Brettanomyces szennyezés
kiküszöbölésére. A szelektált almasavbontó baktériumokkal történô >106 sejt/ml nagyságrendû koinokulációs (esetleg végerjedésben történô) beoltás hatásszünet nélkül elindítja és jelentôsen meggyorsítja a
biológiai almasavbontást, meggátolva a káros mikrobák (élesztôk, baktériumok) szaporodását.
Nagyon fontos a szelektált baktériumok gondos megválasztása. A fenol negatív tulajdonság garantálja,
hogy nem termelnek illó-fenol elôanyagokat. A LALLEMAND borászati almasavbontó baktériumainak,
köztük az UVAFERM Alpha™ és Beta™ (Oenoccus oeni törzsek) és a V22™ (Lactobacillus plantarum)
starterkultúráknak nincs fahéjsav-észteráz enzimük (fenol negatívak). Így nem szabadítanak fel az
érzékszervileg káros illó-fenol vegyületek termeléséhez szükséges elôanyagokat!
A megfelelô higiénia, a nagy tisztaságú maceráz enzimek, a fenol negatív almasavbontó baktériumstarterek használata, és a megfelelô beoltási stratégia (ideális a koinokuláció), majd a leírtak szerint
végrehajtott érlelés, hatékony eszközök a Brettanomyces és nemkívánatos tejsavbaktériumok gátlására. Így a borászok számára ma már hatékony komplex technológia áll rendelkezésre az illó fenol
termelô mikroorganizmusok visszaszorítására.
Dr. Kovács Tamás, Kovácsné Berár Olga, dr. Kovács István
Kokoferm Kft
Az anyag bôvebb információkkal szolgáló változatát a Borászati Füzetek 2015. nyári számában vagy a
www.kokoferm.hu honlapon találják.
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