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В статті проаналізовано основні біохімічні та органолептичні показники 

сортових яблучних виноматеріалів. Виявлено найбільш якісні зразки. 
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Яблуня займає понад 80% площ плодових насаджень України. Значна 

частина врожаю переробляється, зокрема, для виробництва яблучних 

виноматеріалів [3, 4]. Наразі хіміко-технологічна оцінка яблук багатьох 

поширених помологічних сортів як сировини для приготування яблучних 

виноматеріалів проведена недостатньо. Цільове використання різних сортів для 

переробки дає змогу підвищити якість продуктів та зменшити їх собівартість і 



 

тісно пов’язане з біохімічним складом і технологічними властивостями плодів 

[3, 4]. Відомо, що деякі з сортів яблуні характеризуються яскраво вираженими 

особливостями смаку та аромату, які зберігаються у винах, що безумовно тісно 

пов’язано з вмістом таких складових, як органічні і леткі кислоти, цукри 

залишковий екстракт, фенольні та пектинові речовини. Різні сорти плодів 

яблуні можуть бути оптимально використані для виробництва високоякісних 

виноматеріалів, а також виробництва столових, а також шипучих, міцних та 

десертних вин [1]. 

Меісце проведення, об’єкти і методика досліджень. Дослідження 

виконані у лабораторії інноваційних харчових технологій Інституту 

садівництва (ІС) НААН, на кафедрі технології зберігання, переробки та 

стандартизації продукції рослинництва ім. Б.В. Лесика НУБіП України та на 

кафедрі технології зберігання і переробки плодів та овочів Уманського 

національного університету садівництва. Приготування виноматеріалів 

здійснювали за традиційною технологією. Отримані зразки закладали на 

зберігання і досліджували за біохімічними та органолептичними  показниками 

за загальноприйнятими методиками у виноробстві [1, 5]. 

Результати. Обговорення і аналіз. Дані про біохімічний склад і 

дегустаційна характеристика зброджено-спиртованих виноматеріалів, 

приготовлених з  плодів різних сортів яблуні наведено в таблиці 1. Під час 

процесу приготування виноматеріалів відбуваються кількісні та якісні зміни 

біохімічного складу соків. Відзначено зниження основних компонентів 

порівняно з вмістом у суслі, зокрема титрованої кислотності у зниження сягає 

5-15%, а фенольних та пектинових речовин - на 50-70% у деяких варіантах. 

Величина залишкового екстракту залежно від сорту знижується на 2,7-4,7 г/дм3. 

При зброджуванні соків цукор виброджувався майже повністю до 0,3% за всіма 

сортами, крім сусел з плодів Зимового лимонного та Кальвіля донецького, де 

його вміст становив 1,3 і 0,8% відповідно. Тривалість бродіння опосередковано 

впливає на концентрацію досліджуваних компонентів біохімічного складу: 



 

відзначено, що більш тривале бродіння спричиняє істотніші втрати фенольних і 

пектинових речовин. 

Згідно з діючими нормами, показник сухих розчинних речовин для 

плодів, призначених для переробляння становить, не менше 9-10% (ДЕСТ 

27572-87), вміст залиш кого екстракту для столових виноматеріалів повинен 

бути не менше 10,5-11 г/дм3. Наразі цю вимогу задовольняють плоди всіх 

сортів. Виноматеріали з плодів сортів Кальвіль сніговий, Пріам, Флоріна 

характеризуються низькою титрованою кислотністю (3,7-4,1 г/дм3), а з сорту 

Зимове лимонне – високою (12,2 г/дм3). 

Таблиця 1.  

Біохімічний склад яблуні виноматеріалів з плодів різних сортів  
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Айдаред 0,23 11,8 5,7 17,5 210,5 0,19 
Джонатан 0,34 11,5 5,9 17,1 320,3 0,34 
Зимове лимонне 1,30 10,5 12,2 22,0 448,8 0,30 
Кальвіль донецький 0,80 10,7 7,3 17,9 286,5 0,54 
Кальвіль сніговий 0,50 11,4 3,8 15,9 251,1 0,41 
Ліберті 0,30 11,6 4,1 15,6 205,4 0,32 
Мекінтош 0,35 11,2 6,2 17,0 204,8 0,62 
Ровєснік Гагаріна 0,21 11,7 4,6 15,9 261,4 0,25 
Пріам 0,42 10,5 3,8 14,7 223,4 0,2 
Рубінове Дуки 0,36 11,7 7,5 18,7 278,9 0,36 
Флоріна 0,56 11,6 7,6 16,2 243,8 0,17 
Айдаред 0,17 16,1 5,9 18,1 245,6 0,29 
Джонатан 0,28 16,0 6,1 18,2 377,6 0,38 
Зимове лимонне 1,15 16,,3 12,9 22,0 521,6 0,33 
Кальвіль донецький 0,95 16,0 8,1 18,7 339,2 0,52 
Кальвіль сніговий 0,42 16,1 4,0 16,3 297,9 0,46 
Ліберті 0,35 16,0 4,3 16,8 233,6 0,38 
Мекінтош 0,29 16,4 6,3 18,1 234,9 0,72 
Ровєснік Гагаріна 0,35 16,1 4,7 17,2 308,9 0,35 
Пріам 0,34 16,0 3,9 16,1 268,6 0,31 
Рубінове Дуки 0,45 16,3 7,8 19,8 327,3 0,43 
Флоріна 0,6 16,1 7,8 17,6 289,4 0,23 



 

Вміст залишкового екстракту без титрованої кислотності в столових 

виноматеріалах із плодів сортів Кальвіль сніговий, Айдаред, Ліберті, Рубінове 

Дуки, Ровєснік Гагаріна вищий, ніж у решти виноматеріалів. 

Під час порівняння біохімічного складу виноматеріалів зброджених і 

зброджено-спиртованих, відзначено, що на вміст деяких показників впливає 

тривалість бродіння (табл. 2). Так, у зброджено-спиртованих виноматеріалах 

вміст фенольних речовин на 10-20%, пектинових на 4-12 та екстракту на 3-7% 

вищий у порівнянні зі збродженими. Це пов’язано з використанням 

компонентів дріжджами для різних процесі життєдіяльності. Різниця щодо 

дегустаційної оцінки в межах 0,1-0,3 бала. 

Таблиця 2.  

Дегустаційна характеристика  виноматеріалів з плодів яблуні різних сортів 

Сорт Характеристика соків та 
виноматеріалів 

Оптична 
густина, 

Д420 

Органо-
лептична 

оцінка, бал 

Айдаред Прозорий, з блиском, сортовий аромат 
виражений, смак повний 0,29 7,83 

Джонатан Прозорий з легким опалом, смак гармонійний 0,41 7,68 
Зимове 
лимонне 

Мутний, аромат слабкий, смак виражений 
недостатньо  0,39 7,28 

Кальвіль 
донецький 

Мутний, аромат слабкий, смак виражений 
недостатньо  0,43 7,2 

Кальвіль 
сніговий 

Прозорий, з блиском, сортовий аромат 
виражений, смак повний 0,3 7,46 

Ліберті Прозорий, з опалом, сортовий аромат 
виражений, смак недостатньо повний 0,34 7,67 

Мекінтош Опал, аромат виражений, смак повний 0,42 7,35 
Ровєснік 
Гагаріна 

Легкий опал, аромат виражений, смак повний 0,38 7,67 

Пріам Легкий опал, аромат виражений, смак повний 0,35 7,58 
Рубінове Дуки Опал, аромат виражений, смак повний. 0,42 7,7 

Флоріна Прозорий, з опалом, сортовий аромат 
виражений, смак недостатньо повний 0,31 7,69 

 

Важливим технологічним показником соків і виноматеріалів є прозорість. 

Чим вона вища, тим менше потрібно додатково обробляти різними 

флокулянтами напівфабрикати до необхідної прозорості (табл. 2). Найвищий 

показник прозорості відзначено у зразках виноматеріалів з сортів Айдаред 

(0,31), Кальвіль сніговий (0,32), Ліберті (0,34), Флоріна (0,3), Пріам (0,36). 



 

Лише деякі зразки характеризувались легким опалом, який зникав за 

подальшого зберігання виноматеріалів. 

Висновки. Виноматеріали з яблук Айдаред, Рубінове Дуки, Ліберті 

відзначаються високими органолептичними характеристиками: світло-жовтим 

кольором, інтенсивним яблучним ароматом, повним, гармонійним смаком, їх 

доцільно використовувати для виробництва високоякісних сортових сухих 

яблучних вин. Виноматеріали з плодів яблуні сортів Кальвіль сніговий, Пріам, 

Флоріна мають виражений сортовий аромат, але низьку титровану кислотність, 

тому з них рекомендовано готувати купажні нопої з додаванням 

висококислотних виноматеріалів з сортів Зимове лимонне і Кальвіль 

донецький. Отримані результати доцільно використовувати під час планування 

заготівлі сировини для виробництва продукції підвищеної якості та 

конкурентоспроможності. 
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