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Celem niniejszej pracy było porównanie cech
jakościowych, w tym zawartości i aktywności
związków przeciwutleniających, pięciu
wermutów występujących powszechnie na
rynku warszawskim.

Materiał badawczy stanowiły białe wina
ziołowe:
[W1] słodkie, pochodzące z Chorwacji, cena
ok. 21 zł/dm3,
[W2] półsłodkie, z Włoch, cena ok. 38 zł/dm3,
[W3] wytrawne, z Bułgarii, ok. 19 zł/dm3,
[W4] półsłodkie, z Włoch, ok. 23 zł/dm3 oraz
[W5] słodkie, z Włoch, ok. 19 zł/dm3.

W pracy oznaczano zawartość związków fenolowych
metodą Folina-Ciocalteu’a w przeliczeniu na kwas
galusowy, zdolność chelatowania jonów żelaza(II),
aktywność przeciwutleniającą wobec
kationorodników ABTS i w reakcji autooksydacji
kwasu linolowego w układzie emulsyjnym,
składników aromatu metodą HS-SPME-GC-MS z
wykorzystaniem 1,2-dichlorobenzenu jako
standardu wewnętrznego.

Ponadto grupa 10 wstępnie przeszkolonych w
zakresie analizy sensorycznej osób dokonała analizy
pożądalności ogólnej badanych win na liniowych
skalach niestrukturyzowanych oraz określiła ich
podstawowe cechy sensoryczne metodą QDA.



Próbka W1 W2 W3 W4 W5

Zw. fenol. 

[mg/dm3]
228a

± 3

245b

± 3

263c

± 4

295d

± 3

301d

± 4

Zw. fenol.  

[mg/100 g 

s.m.]

139a

± 2

143b

± 2

246e

± 4

150c

± 2

183d

± 3

Chelat. Fe (II)

[mmol/dm3]
7,3b

± 0,2

7,7c

± 0,1

10,1e

± 0,4

4,6a

± 0,1

8,2d

± 0,2

Aktywność 

wobec ABTS 

[mg 

Trx/dm3]

136b

± 3

139b

± 3

84a

± 3

146c

± 3

338d

± 3

Aktywność 

wobec 

nadtlenków 

[%]

50,5d

± 1,8

17,3a

± 2,8

44,0c 

± 3,3

24,9b

± 1,3

25,2b 

± 1,6

Pożądalność

ogólna [%] 53 52 21 53 68 

Zawartość związków fenolowych w białych winach
może być nawet dziesięciokrotnie mniejsza od ich
zawartości w winach czerwonych i typowo mieści się
w granicach 230-430 mg kwasu galusowego/dm3,
oznaczone zawartości leżą więc w dolnej granicy
zakresu.

Trzy spośród badanych wermutów cechowały się
jednakową zdolnością do dezaktywacji wolnych
rodników, podczas gdy wermut 3 i 5 zdecydowanie
odbiegały od pozostałych pod tym względem.
Właściwości te wyraźnie nie korelowały w ogólną
zawartością związków fenolowych, natomiast bardzo
dobrze korelowały z pożądalnością ogólną.

Wyraźnie odmiennie układały się aktywności wobec
nadtlenków kwasu linolowego w układzie
modelowym zachowującym podstawowe cechy
bliskie charakterystycznym dla peroksydacji w
organizmie człowieka. Najmniejszą aktywnością
charakteryzował się wyraźnie droższy od pozostałych
wermut 2, a najlepsze właściwości miały wermuty
wytwarzane poza Włochami: próbki 1 i 3, pochodzące
odpowiednio z Chorwacji i Bułgarii.

Aktywność przeciwrodnikowa wermutów była
porównywalna z uzyskaną we wcześniejszych
badaniach dla naparów herbat przygotowywanych
zgodnie z zaleceniami dla herbat zielonych wysokiej
klasy (75˚C, 3 min, 1.-3. napar).

Tabela 1. Zawartość i aktywność związków przeciwutleniających



Tabela 2. Skład związków lotnych w badanych wermutach 
[% sumy zidentyfikowanych związków]

Grupa 

związków 

W1 W2 W3 W4 W5

Estry 34 27 38 33 34

Terpeny 24 27 19 26 22

Alkohole 

niezestryf.
20 18 19 16 22

Aldehydy 10 12 17 14 14

Ketony 2 6 ns* 2 2

Etery 2 3 ns 2 2

Kwasy 

karboksylowe
5 3 2 2 2

Węglowodory 

aromatyczne
2 3 6 2 2

W składzie związków lotnych dominowały estry (27-38%
ogółu związków lotnych). Nie jest to zaskakujące biorąc pod
uwagę, że takie składniki mogą powstać w wyniku samej
fermentacji, jak i towarzyszących przemian o charakterze
niebiochemicznym. Co więcej, w badaniach sensorycznych
osoby oceniające wyraźnie (średnio 37% skali) wyczuwały
nutę owocową. Występowały tu przede wszystkim octan
etylu, octan izoamylu oraz estry etylowe kwasu kapronowego
i kaprylowego.

Kolejną pod względem udziału grupą związków były terpeny
(19-27%), bez wątpienia pochodzące przede wszystkim z
zastosowanych dodatków aromatycznych. W tej grupie
zidentyfikowano we wszystkich winach D-limonen, 1,8-cyneol,
α-tujon, α-terpinol, linalol, terpinen-4-ol i borneol, a także, za
wyjątkiem odpowiednio wermutu 2 i 3, kamfor i γ-terpinen.

Podobnie liczną część związków lotnych tworzyły wolne
alkohole (16-22%), szczególnie alkohole wyższe: izoamylowy,
propylowy, izobutylowy, heksylowy, nonylowy i fenetylowy.

Istotną część stanowiły także aldehydy (10-17%): aldehyd
octowy, nonanal, n-dekanal oraz aldehyd benzoesowy. W
części próbek (3, 4 i 5) stwierdzono także aldehyd kapronowy.

* nie stwierdzono



WNIOSKI

1. Badane wina ziołowe miały niską zawartość związków fenolowych w odniesieniu do

wartości charakterystycznych dla białych win. Zawartość ta nie była powiązana ze

zdolnością składników win do chelatowania jonów żelaza(II), aktywnością wobec

rodników ABTS, ani ze zdolnością do hamowania procesu utleniania kwasu

linolowego.

2. Główne składniki aromatu badanych wermutów tworzyły alkohole i ich pochodne,

estry oraz etery. Efektem obecności tych związków były owocowe nuty, wyraźnie

wyczuwane w zapachu win przez oceniających.


