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Vinfremstilling med fokus på processer før gæring

Vinfremstilling er noget, de fleste nok 
forbinder med en proces, hvor den alko- 
holiske gæring er det centrale. Det er 
selvfølgelig også her, at alkoholen og 
mange aromastoffer opstår, men det er 
i meget høj grad i de valg og de proces-
ser, man gennemfører inden gæringen, at 
vinens stil og karakter fastlægges. Valget 
af druesort og måden (og stedet) den er 
dyrket på er naturligvis de første steder, 
hvor et grundlæggende udgangspunkt 
for den endelige vins karakter fastlæg-
ges. Men fokuserer vi på vinmagerens 
indflydelse, er håndteringen af frugten 
fra den kommer ind i vineriet og frem til 
gæringen der, hvor vinstilen i meget høj 
grad defineres. Det er her man bestem-
mer, hvor intensivt man ekstraherer 
indholdsstofferne fra frugten og dermed 
fastlægger om resultatet bliver en let 
”slank” relativt neutral vin eller en fyldig, 
kompleks og sortskarakteristisk vin. På 
denne baggrund er det derfor valgt, at de 
”præ-fermentative teknikker” skal være 
fokus for denne artikel.

Ser man på hvordan større professionelle 
afstilkere og knusere er designet, så er 
processen for det første skilt ad. Ofte i 2 
separate maskiner eller man har en afstilker 
funktion først og eventuelt en knuserenhed 
monteret nedenunder.

Ombygning af afstilker
På denne baggrund har jeg ombygget den 
lille afstilker, vi har i Pometets vinkælder, 
og simpelthen fjernet valserne (Foto 3A). 
Således at den ikke knuser klaserne, men 
blot fjerner druerne som hele bær fra 
stilken. Det kan selvfølgelig ikke undgås, 
at nogle druer får en del slag så de får en 
revne, men i det store hele fremstår bær-
rene hele (Foto 3B). I stedet for valserne 
er indsat et par rustfri stålstænger, som 
har samme dimensioner, som de gamle 
stålakser hvorpå valserne sad, og jeg har 
fået overflyttet kileremshjulene (Foto 
3A). Dette var nødvendigt for at beholde 
en funktionsdygtig rotation af fremfø-
ringssneglen, som drives af en kilerem 
forbundet til den akse, der sidder neden-
under i afstilkerdelen, og som motoren 
på hele apparatet driver. Det er ikke en 
100% optimal løsning, da det ville være 
endnu bedre med en horisontal indføring 
af drueklaserne fra den ene ende, i stedet 
for at de dumper lige ned på de hurtigt 
roterende blade i afstilkeren. De større 
kommercielle modeller er normalt desig-
net med en sådan indføring fra siden/
enden (Foto 2A og B). Men det er trods 
alt en langt bedre løsning, og jeg opnår 
ikke blot en mere skånsom behandling 
af druerne, men også en meget renere af-
stilkning, med mere hele stilke (Foto 3C) 
og næsten hele bær, der som nævnt blot 
har fået et let ”knæk”. Resultatet kan for-
bedres yderligere (gøres mere skånsomt) 
ved at reducere omdrejningshastigheden, 
f.eks. ved at sætte et kileremshjul på 
med en lavere gearing. De hele bær kan 
man vælge at arbejde videre med som de 
er, altså som et helbærs-pres, eller man 
kan efterfølgende køre dem igennem en 
knuser. Når man knuser hele bær i stedet 
for hele klaser opnår man en meget mere 
ensartet knusning af de enkelte bær, og 

Knusning og afstilkning eller omvendt?
Små afstilkere omtales og sælges gerne 
som afstilkere, men det er mere korrekt 
at kalde dem for ”knusere med afstilker 
funktion”. Ganske vist er slutresultatet 
druer uden stilk, men det der sker er først 
en knusning af de hele klaser mellem et 
par valser, efterfulgt af en afstilkning. 
I afstilknings-delen slynges de knuste 
klaser rundt af nogle roterende ”fingre” 
eller ”vinger” hvorved bærrene frigøres 
fra stilken og der sker en transport hen 
imod den ene ende, hvor stilkene forsø-
ges sorteret fra, og den knuste druemasse 
passerer ud gennem en storhullet si og 
opsamles forneden. Eventuelt er der en 
pumpefunktion, hvormed man kan flytte 
druemassen over i en tank. Umiddelbart 
opnår man det slutprodukt af processen, 
som man ønsker, og man kan spørge om 
ikke det kan være lige meget, i hvilken 
rækkefølge tingene sker? Imidlertid kan 
der være god grund til at fremføre, at disse 
apparater håndterer druerne i den forkerte 
rækkefølge. De hele klaser mases med stor 
kraft direkte ned mellem et par tætsidden-
de valser, og resultatet er derfor en meget 
hård og uønsket mekanisk påvirkning af 
klasen. Herved sker der en meget voldsom 
smadring af druerne, og den voldsomme 
proces brækker også ofte klasestilken i 
mange små stykker. En del af disse bliver så 
små, at de falder igennem hullerne i ”hul-
sien”, og dermed ender de i druemassen. 
Det er noget nær det mest uønskede, man 
kan forestille sig. Det ville naturligvis have 
været meget bedre, at stilken var forblevet 
hel og dermed sorteret fra. Men selv om en 
hel stilk endelig skulle ryge med i massen, 
ville det betyde mindre da den kun ville 
have ret få ”åbninger” hvorfra bitterstoffer 
og uønskede aromastoffer kunne sive ud i 
massen. En stilk, der er brækket i stumper 
og stykker, har mange steder, hvor den er 
åbnet op og celler er ødelagt, hvorfra en 
masse uønskede indholdsstoffer kan sive 
ud. Dertil kommer, at der ved knusning 
af en hel klase er meget større risiko for, at 
man ligefrem kommer til at knække kerner, 
og de afgiver i så fald meget bitre fenoler og 
andre uønskede stoffer til mosten.

Vinfremstilling med fokus 
på processer før gæring
Af Torben Bo Toldam-Andersen, tbta@plen.ku.dk

Foto 1. Pometets lille afstilker i rustfri stål. Øverst 
en tragt med en snegl i bunden der bringer dru-
erne til den ende hvor motoren sidder. I bunden 
af tragten er monteret en knuserenhed med 2 
roterende valser og nedenunder er afstilkeren. 
Motoren trækker via kileremme både snegl, valser 
og afstilkeren.
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man kan meget mere præcist bestemme, 
hvor meget de skal knuses ved at afstem-
me afstanden mellem valserne efter 
bærstørrelsen. Det er en vigtig egenskab 
for en knuser, at man har mulighed for 
at justere afstanden mellem valserne, og 
når man er på bær-niveau, er behovet for 
justering reduceret til relativt få millime-
ter (op til en cm) og dermed inden for 
rammerne af, hvad der er håndterbart i 
praksis på de fleste modeller (Foto 4).

Presseeffektivitet i lille skala
De fleste af os, som arbejder i lille skala, 
anvender en lille hydro-presse. Disse er 
meget skånsomme presser, og udførelse 
af et helklasepres er næsten ikke muligt. I 
hvert fald kun med et temmelig lavt pres-
seudbytte, som ofte havner på maksimalt 
50% efter klaring, og man står tilbage 
med en meget våd presserest. Som en 

Foto 2 A, B og C. A: Afstilker fra firmaet Scharfenberger, monteret med en udvidet tragt til druepåfyldning. B: Druerne føres med en snegl ind i afstilkeren fra den 
ene ende og på foto C ses at ”vingerne” i afstilkeren er monteret i en spiral der transporterer klaserne på tværs i maskinen. Fotos fra Scharfenbergers hjemmeside.

Foto 3. A, B og C. A et kik ned i afstilkeren hvor de 2 valser er erstattet af stålstænger. Et par vinger i afstilkeren kan ses med hulsien i baggrunden. B: Hele bær 
kommer ud af afstilkeren. Her er det Schönburger. Kun enkelte små stilkstumper kommer med. C: De hele stilke kommer rene ud. De enkelte bær som kommer 
med kan ret let samles sammen, hvis man er meget optaget af at minimere spild. Foto: Torben T-A. 

Foto 4. En afstilker hvor valserne er stillet på så stor afstand som muligt og ved knusning af hele bær i 
stedet for hele klaser er dette ok. Foto: Torben T-A.

Vinfremstilling med fokus på processer før gæring
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PME. Grunden til dette er, at de lange 
pektinkæder beholdes, når man kun 
benytter PME, og tilsætter man samtidig 
calcium (i form af Calciumklorid (CaCl2)) 
vil calcium ionerne (Ca++) binde sig til 
pektinkæderne, der hvor methylgruppen 
sad, og da calciumionen har 2 ladninger 
kan den indgå 2 bindinger, og derved kan 
den koble 2 pektinkæder sammen. Resul-
tatet af dette er dannelsen af en pektin gel 
også kaldet en pektin ”hat” (formentlig 
fordi den flyder oven på mosten). Fjerner 
man denne pektin ”hat” har man derved 
fået pektinet væk. Strategien i pektinbe-
handlingen er således forskellig for de 2 
enzymer, hvor det ene (EPG) nedbryder 
pektinmolekylerne og PME leder til 
geldannelse. Som en følge af pektin-
nedbrydningen reduceres cellevæggenes 
stabilitet og vi opnår en større frigivelse 
af cellernes indholdsstoffer f.eks. farve og 
kalium. I princippet kan en række andre 
cellevægsnedbrydende enzymer (ud over  
de nævnte pektinaser) også tages i an- 
vendelse både i forbindelse med en mace- 
rationsproces eller bruges senere i forbin-
delse med klaring af vin, hvor forskellige 
polymere stoffer fra druerne kan give 
problemer. Dette kan f.eks. være arabi-
nanase, galactanase, endo-glucanase, 
rhamnogalacturonase og cellulaser. Disse 
enzymer er også naturligt forekommende 
og bidrager f.eks. i forbindelse med 
modningen af druen (og andre frugter) 
til, at cellevæggenes polymere strukturer 
nedbrydes (depolymeriseres), hvorved 
druerne (frugterne) bliver blødere. De 
naturlige modningsprocesser betyder så-
ledes også, at presseegenskaberne for lidt 
modne, modne og meget modne druer 
(frugter) er meget forskellige, og behovet 
for at anvende cellevægsnedbrydende 
(macerations-) enzymer er meget større i 
tidligt høstede druer og frugter end i godt 
modne. Det leder frem til, at når vi taler 
om presning af hele klaser til mousse-
rende vin, så har vi ofte en kombination 
af både tidligt høstede druer og en meget 
lille aktivitet af de naturlige enzymer i 
de hele druer sammenlignet med knuste. 
Begge dele bidrager til en meget begræn-
set frigørelse af cellernes indhold, og vi  
opnår en meget simpel ”slank” og ”en-

udstyr, som fungerer på nøjagtig samme 
måde, uanset om det er store eller små 
mængder, der arbejdes med. Det vigtig-
ste er, at modellen giver mulighed for at 
afstanden mellem valserne kan justeres, 
alt efter bærstørrelse og hvor meget man 
ønsker at knuse bærrene. Specielt er det 
vigtigt for mig at kunne opnå en relativt 
stor afstand, da jeg også gerne vil kunne 
benytte den til knusning af stikkelsbær 
og andre bær, som kan variere meget i 
størrelse. De små kombinerede knusere 
og afstilkere (som den jeg nu har fjernet 
valserne fra), giver kun meget begrænset 
mulighed (om nogen) for, at afstanden 
mellem valserne kan justeres. Som regel 
tror jeg dog, at der er lidt bevægelighed i 
placeringen af de holdere, som valsernes 
akse er monteret med (se foto 4).

Koldmaceration
Når man er nået til et stadie, hvor man 
har en masse af let knuste druer og saft, 
kan man øge frigørelsen af druernes 
indholdsstoffer ved at stimulere en enzy-
matisk nedbrydning af cellevæggene. Ved 
knusningen frigøres en stor mængde na-
turlige enzymer, men ofte vil man vælge 
at forstærke og målrette processerne ved 
at tilsætte specifikke enzymer. Alminde-
ligvis vil der være tale om pektinned-
brydende enzymer (pektinaser), men 
derudover består cellevæggene i druer 
også af cellulose og hemicellulose. Der 
findes flere forskellige enzymer, som er i 
stand til at nedbryde de specifikke struk-
turelle dele af cellevæggene, herunder 
pektin. Pektin består i øvrigt af komplekst 
forgrenede kæder af galacturonsyre, som 
har mange forgreninger i form af ester-
bundne methyl-grupper samt sidekæder 
af arabinose, galactaner med videre. De 
2 hovedtyper af pektin-nedbrydende en-
zymer er endo-polygalacturonase (EPG) 
og pektin-methyl-esterase (PME). Disse 2 
enzymer fungerer forskelligt, således at 
EPG enzymet klipper de lange kæder af 
galacturonsyre-molekyler fra hinanden 
og PME angriber esterbindingen, hvor-
ved methylgrupperne klippes af. Når det 
handler om druer, er det af disse 2 nor-
malt kun EPG man benytter, mens man 
ved frugtvin af æble nogle gange benytter 

nødløsning kan det anbefales at masse-
gære denne presserest i nogle dage, hvor-
efter man kan få en betydelig mængde 
vin ud ved en efterfølende presning. Det 
bliver tilmed en meget fyldig vin, som 
enten kan være spændende i sig selv, eller 
den kan anvendes som blandings-partner 
til vine, man gerne vil tilføre noget mere 
mundfylde. Anvender man den som selv-
stændig bordvin kræver det blot, at den 
får lov at modne et par år, da indholdet af 
fenoler er forholdsvis højt. 
Et andet aspekt, som kan være vigtigt 
at fremhæve, er kapaciteten af pressen, 
som ved helklase-pres er meget lav og 
tilnærmelsesvis kun det halve af kapaci-
teten ved presning af en afstilket og knust 
masse. Laver man kun en afstilkning og 
arbejder videre med hele bær i stedet for 
hele klaser, øger det pressens kapacitet 
betydeligt, og presseudbyttet (pr. kg 
drue) bliver i tillæg bedre, hvorfor man 
ud af et enkelt pres opnår væsentligt 
mere vin (flere druer i pressen ad gangen 
og mere saft pr. kg). Derved bliver den 
vinmængde, man kan producere i løbet 
af en eftermiddag, væsentligt højere. Ofte 
vil jeg dog også anbefale at give druerne 
en let knusning, og så direkte i pressen 
med massen. Specielt hvis man kan lave 
en skånsom knusning. En mulighed er 
også at knuse bærrene direkte ned i pres-
sen. Det er sådan man ofte gør i de lidt 
større vinerier. Når man således åbner 
druerne op giver det et markant hurtigere 
flow ud af druerne, så pressetiden kan 
reduceres og uønsket oxidering af mosten 
derved minimeres, samtidig med at et 
mere fornuftigt presseudbytte opnås. Ved 
meget skånsomme presser som de små 
hydropresser mener jeg, at det i særlig 
grad er en god ide. En presning af hele 
klaser, som måske ellers ville tage flere 
timer, kan pludselig reduceres til måske 
blot 45 minutter. Herved opnås endnu en 
markant forhøjelse af pressekapaciteten i 
løbet af en dag.

Skånsom knusning
I tillæg til, at jeg har omdannet Pometets 
knuser+afstilker til kun at afstilke, har 
jeg anskaffet en separat knuser. Jeg havde 
egentlig bestilt den i halv størrelse, men 
Scharfenberger valgte i stedet at sende 
mig modellen i fuld størrelse, da det i 
praksis var billigere og lettere for dem 
at levere en standard model (Foto 5). En 
langt mindre kunne selvfølgelig dække 
mit behov, men bortset fra at den fylder 
at have stående, er det heldigvis en type 

Foto 5. Bærknuser fra Schar-
fenberger. For at minimere 

tabet ved knusning af mine ofte 
meget små portioner har jeg 
monteret et stykke plast som 

leder det hele ned i kassen. 
Foto Torben T-A.

Vinfremstilling med fokus på processer før gæring
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gen variation man kan nå at fange ved 
fraktionsopdeling af saften fra pressen. 
Det hele kommer hurtigt ud og sommeti-
der i rigelig (mere end ønsket) mængde. 
Det mest grelle eksempel i den intensive 
ende af ekstraktions-skalaen opnås ved 
presning af frosne druer. Her har frys-
ningen sprængt cellerne og man har også 
under den lange optøning fået yderligere 
macerationseffekt. I dette tilfælde opnår 
man en decideret overekstraheret most, 
med risiko for uønsket høj pH og uønsket 
niveau af bitterhed og fenoler. Ved pres-
ning fra frosne druer er der også en risiko 
for, at man mister en stor del af vinsyren. 
Dette kan skyldes, at vinsyren har dannet 
krystaller (vinsten) i druerne ved den lave 
temperatur. Derudover vil cellespræng-
ningerne også forårsage en intensiv 
ekstraktion af kalium, og det vil under 
vinfremstillingen give forøget udfældning 
af vinsyre. Begge processer bidrager til en 
højere pH, som let kan blive uønsket høj.

I høsten 2019 er en stribe presninger gen-
nemført med hele bær og hele klaser af 
en række sorter med europresse (pneu-
matisk 300L presse, foto 6) og saften 
opsamlet i fraktioner igennem presnings-
processen.

Kvalitetsforskelle mellem pressefraktio-
nerne er vist i tabel 1.

andre er mere målrettede (et eller få enzy-
mer), som f.eks. Lallzyme HC, Lallzyme 
Beta eller Lallzyme Cuvee Blanc. Når 
man i nogle af disse enzym blandinger 
også ser beta-glucosidase indgå, skyldes 
det at nogle aromastoffer i druerne er 
påhæftet sukkermolekyler, og det er først 
når disse sukkerstoffer er blevet ”klippet 
af”, at aromastoffet frigøres. Glucocidase 
enzymer foretager denne proces og kan 
således bidrage til en mere aromatisk vin.

Kvalitetsmuligheder ved pressen
Når man efterhånden er nået til at have 
sine druer i pressen, er der markante kva-
litetseffekter at hente ved at opsamle saf- 
ten i forskellige fraktioner under presnin-
gen. Effekten af dette er særligt stærk, når 
man laver langstrakte pres af hele klaser 
(eller hele bær) ved lavt tryk. Effekten 
er også større ved presning af mindre 
modne druer sammenlignet med meget 
modne. Dette skyldes de forskelle i cel-
levæggenes egenskaber, som jeg beskrev 
ovenfor. Omvendt er det ved hårdt knuste 
bær, der eventuelt også er macereret, og 
som presses ved hårdt tryk, ikke me-

dimensionel” vin. Anvender man ved 
helklasepres en stor programmerbar 
presse, så gennemfører den et komplice-
ret presseprogram med adskillige cyklus-
ser, som tager helt op til 4 timer!
Det giver en effektiv presning af druerne 
som resultat af en kombination af den 
langvarige fysiske bearbejdning af druer-
ne ved varierende tryk, afløst af perioder 
med vakuum, hvor massen drejes rundt 
og løsnes op. Og undervejs vil druerne 
også i en vis udstrækning gennemgå en 
maceration i pressen. Dette er ganske en-
kelt ikke muligt at efterligne 1:1 i en lille 
hydropresse, så det giver ikke mening 
at forsøge at lave et helklasepres og så 
forvente, at man får det samme resultat, 
som man gør i en stor presse. Der er med 
andre ord behov for, at man gentænker 
processen og laver nogle justeringer, så 
man ender med at få et fornuftigt resultat.
På Lallemand’s hjemmeside (under 
enzymer) ses, at de har en stribe enzym-
produkter som f.eks. Lallzyme EX-V, 
som er meget bredspektret (til rødvin) og 
således udover pektinase også indeholder 
cellulase og hemicellulase enzymer, mens 

Foto 6. Pometets nye 300L 
europresse. Foto Torben T-A.

Vinfremstilling med fokus på processer før gæring

Tabel 1. Analyse af pressefraktioner af 4 sorter presset som hele klaser (HK) eller hele bær (HB): pH, % brix, densitet, vinsyre, æblesyre, rød farve  
samt gærtilgængeligt kvælstof og kalium. Målinger foretaget med Winescan, FOSS. Ændringernes omfang fra første til sidste fraktion er angivet.

pH Brix % Densitet g/ml Vinsyre g/l Æblesyre g/l Rød farve (Anthocyan) mg/l GTN mg/l Kalium mg/l

Cabernet Cortis, HK 
Trin 1-3 2,83 15,2 65,25 7 5,2 26 142 832

Trin 4 2,9 15,4 65,94 6 5,3 86 152 1025
 Trin 5 og 6 2,96 15,5 66,35 5,4 5,3 112 167 1137

”Tail” 1 - Trin 7 3 15,5 65,95 5 5,3 129 181 1252
 ”Tail” 2 - Trin 8 3,07 15,5 66,05 4,6 5,4 162 189 1516

+0,24 +0,3 +0,8 -2,4 +0,2 +136 +47 +684
Bolero, HK 

Trin 1-5 3,04 12,8 53,53 6,5 4,1 188 192,1 1298
”Tail” 1/trin 6+7 3,07 12,6 52,29 5,9 5,6 264 269,6 1594

 ”Tail” 2/trin 8 3,1 12,6 51,96 5,8 5,7 280 285,7 1669
+0,06 -0,2 -1,57 -0,7 +1,6 +92 +94 +371

Bolero, HB
Trin 1-5 3,11 13 54,31 5,6 4,6 233 237,6 1432

”Tail” 1/trin 6+7 3,11 12,9 53,78 5,2 4,9 265 269,9 1552
 ”Tail” 2/trin 8 3,12 12,8 53,15 4,5 5 300 305 1552

+0,01 -0,2 -1,16 -1,1 +0,4 +67 +67 +120
Triomph d”Alsace, HK

0,2 til 0,6bar 3,03 18,5 79,45 4,3 8 194 202 1718
 0,6-0,8bar 3,08 18,8 80,86 3,6 9 254 263 2017
0,8-1,0bar 3,13 18,9 81,13 3,8 9 286 295 2292

(”Tail”) 1,0-1,5bar 3,21 19 81,51 3 8,6 332 340,6 2471
+0,18 +0,5 +2,06 -1,3 +0,6 +138 +139 +753

Muscaris, HK 
Trin 1-3 2,91 15,3 66,54 5,7 6,3 0 162 1190
Trin 4-5 2,91 15,7 68,28 5,9 7,5 17 179 1303

”Tail” 3,02 16,3 70,6 5,3 8,2 53 193 1761
+0,11 +1,0 +4,06 -0,4 +1,9 +53 +31 +571
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hydrogenion koncentrationen! Farveæn-
dringen er både visuelt meget tydelig 
mellem fraktionerne (foto 7), og i de målte 
tal, hvor der er tale om en 6 gange så stor 
farve koncentration i sidste fraktion sam-
menlignet med den første (tabel 1).

Presningen af ”Triomphe d’Alsace” 
druerne er meget parallel til ”Cabernet 
Cortis”. Derimod er de to ”Bolero” forløb 
og ”Muscaris” noget anderledes. Den 
primære forskel er dog, at de første eller 
de sidste fraktioner her er slået sam-
men, og gradienten igennem presningen 
bliver derved mindre tydelig. Der synes 
også at være en anderledes ekstraktion 
af æblesyre fra ”Bolero” og ”Muscaris” 
sammenlignet med de 2 andre sorter. 
Der er en ret tydelig stigning især ved 
helklasepres. Ved sammenligning af de 
to ”Bolero” pres er der nok en tendens til, 
at presningen af de afstilkede ”hele” bær 
udviser en hurtigere udsivning, således at 
fraktionen fra trin 1-5 i presningen ligner 
de efterfølgende mere end tilfældet er 
ved helklase presset. Så set i bagspejlet er 
det lidt irriterende, at jeg ikke fik samlet 
så mange fraktioner her, så vi kunne se, 
om der er denne forskel. Generelt er det 
dog mit indtryk, at der er meget lille 
forskel. Og foretager man skiftet mellem 

Presningerne er udført over nogle dage, 
og de er ikke udført helt præcist på 
samme måde, da jeg stadig er i en proces, 
hvor jeg er ved at lære pressen at kende 
og forsøger mig lidt frem. Derfor kan 
man ikke sammenligne presningerne 1:1, 
ligesom sorter også udviser lidt forskel-
lige presseegenskaber. Generelt følger 
udviklingen af de målte parametre dog 
samme overordnede mønster. ”Caber-
net Cortis” presset er opdelt i ganske 
mange fraktioner og udviser en meget 
tydelig udvikling fra fraktion til fraktion 
og demonstrerer dermed meget tydeligt 
udviklingen i processen.
I de første trin er trykket lavt, og druerne 
fortsat forholdsvis intakte. Vi ser derfor en 
most med en meget syrebetonet profil og 
dermed meget lav pH. Det er de letoplø-
selige og lettilgængelige indholdsstoffer 
fra druen, der dominerer, mens der næ-
sten ingen stoffer er fra skallerne i form af 
farve og kalium. Men også lavt indhold af 
gærtilgængelig kvælstof (GTN) (Gær til-
gængelig nitrogen, også kaldet kvælstof). 
Måske er GTN bedre kendt i sin engelske 
version YAN = Yeast available nitrogen). 
Efterhånden som presningen skrider frem, 
siver der mere og mere kalium, farve og 
kvælstofforbindelser (især aminosyrer) 
ud, og vi ser en stigende pH. Æblesyre og 
sukker er næsten upåvirket, men vinsyren 
reagerer tydeligt med en tæt og modsat 
sammenhæng til kalium. Det er ganske 
markant, at vinsyre koncentrationen fal-
der med næsten 2,5 g/l fra første til sidste 
fraktion, og en pH ændring fra næsten 
2,8 og op til næsten 3,1 er ligeledes meget 
stor (større end det lyder). Da pH er en 
logaritmisk funktion af hydrogen-ion 
koncentrationen (H+) svarer en ændring 
fra 2,8 til 3,1 faktisk til en fordobling af 

fraktion 1 (trin 1-5, også kaldet cuvée) og 
”tail” fraktionerne lidt tidligere ved et 
hel-bær pres, så mener jeg man kan lave 
et presseresultat, som er meget sammen-
ligneligt med et hel-klase pres (se også 
foto 8). Og som tidligere nævnt opnår 
man den væsentlige forskel, at det går 
meget hurtigere og der kan være flere 
druer i pressen og udbyttet i løbet af en 
eftermiddag er højere.

I sammendrag så stiger pH igennem pres-
seprocessen i takt med at mere kalium 
kommer ud. Med stigende kalium sker 
der et lineært relateret markant fald i 
vinsyre, mens sukker næsten er upåvirket 
af processen, og æblesyre kun i mindre 
grad stiger under processen (afhængig 
af sort?). Markant øget ekstraktion af rød 
farve samt GTN. Mediet bliver således 
også bedre for gæren både p.g.a. højere 
pH, men også p.g.a. mere tilgængelig 
gærnæring. Stigningen i GTN kan næsten 
udelukkende tilskrives en stigning i ami-
nosyrer (data ikke vist) mens ammonium 
indholdet er ret konstant.
Sammenhængen mellem kalium ekstrak-
tionen og mostens pH viser grafisk meget 
tydeligt sin lineære karakter i figur 1. Og 
i figur 2 har jeg samlet data på kalium og 
vinsyre sammenhængen.
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Figur 1. Sammenhæng mellem kalium og pH i most fraktioner af 3 sorter. 
”Cabernet Cortis” og ”Triomphe d’Alsace” udviser begge klare lineære  
forløb dog med en sortsafhængig hældning. 

Figur 2. Effekten af stigende kalium ekstraktionen på faldende vinsyre 
koncentration i most. Der ses mindre sortsforskelle og den stiplede linje 
angiver sammenhængen for alle målinger på tværs af sorter og fraktioner.

Foto 7. Prøver af pressefraktioner fra helklasepres 
af ”Cabernet Cortis” druer. Analyser af prøverne 
er vist i tabel 1. Foto Torben T-A.

Foto 8. Pressefraktioner af  ”Triomphe 
d’Alsace” som udviser en meget tydelig 
ekstraktionsgradient. Se også analyse i 
tabel 1. Foto Torben T-A.

Vinfremstilling med fokus på processer før gæring
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Man kan også lave fraktionering i forbindelse med 
presning efter den alkoholiske gæring med skindkon-
takt, altså ved fremstilling af rødvin (og orangevin). Når 
vinen har gæret et par uger og gæringen er afsluttet, så 
er druerne i meget høj grad blødgjorte og delvist opløste 
(kraftigt macererede). Hælder man vinen i en presse, vil 
en meget stor del løbe lige igennem uden nogen form for 
presning. Opsamler man dette frie afløb i en beholder 
for sig, inden man begynder at sætte tryk på pressen, 
kan man således adskille det frie afløb fra det, man kan 
kalde den pressede vin. Forventningen er også her – som 
ved presning af frisk druemasse – at der ved presning 
kommer en fraktion ud, som er mere karakteriseret af 
skindkomponenter end det frie afløb (saft fra presning 
ved lavt eller ingen tryk). Interessant nok så blev der for 
alle de hovedkomponenter i vinen, som man kan måle 
med en WineScan, ikke fundet nogen forskel mellem frit 

afløb og pressevin fraktionerne (data ikke vist). De målte 
parametre er: pH, æblesyre, ethanol (alkohol), total syre, 
volatil syre (eddikesyre), mælkesyre, fruktose, glukose, 
vinsyre, densitet, glycerol, FolinC index (total fenol). Ikke 
en eneste af disse udviste en forskel af nogen signifikans. 

Vi er ude på anden eller tredje decimal for de fleste af 
parametrene. Kun totalfenol udviste en forskel på første 
decimal men vi taler altså om en ændring fra 75,44 mg/L 
i frit afløb til 75,56 mg/l i pressefraktionen. Eller en 
forskel på mindre end 0,2 %. Måleusikkerheden er større 
end denne lille forskel. Der er altså ikke nogen målelig 
forskel. Smager man derimod på fraktionerne opleves 
der ganske tydelige og systematiske forskelle, som især 
viser sig ved at pressevinen har mere astringens og 
mundfornemmelse end vinen fra frit afløb. I tabel 2 har 
jeg indsat mine smagenoter for de 2 fraktioner af 5 sorter.

Sort Frit afløb fraktion (FR) Presset vin fraktion

Rondo Sort vin! Mørke bær, blød og moden rund i munden lige 
til a drikke. Godt niveau af pH (3,6) og syre (æble 0,33g/l 
mælkesyre 1,8g/l vinsyre 2,2 g/l, total syre 6,86g/l). 

Meget lig FR, men med mere bid/astrin-
gens i eftersmagen. Positivt bidrag. Frem-
står mere ”ung” og ikke så umiddelbart 
drikkelig som FR vinen.

Cabernet Cortis Fin frisk næse meget fyldig rødvin der tager fat i slimhin-
den med tydelig fenol = meget tydelig tørhed i slimhin-
den. Men det er en moden drue fenol oplevelse. Vinen 
har dog brug for modning, men den fremstår moden og 
meget flot.

Ok vin, men meget heftig, astringerende 
eftersmag. Også en varm heftig rødvin med 
alkohol på imponerende næste 15%. Meget 
astringerende men en moden bæragtig fe-
nol. Ikke spor af ”grønne toner” som ellers 
er almindelig for denne sort.

Triomphe d’Alsace Dyb mørk rød god næse med røde og mørke bær og tør-
rede blommer. Rigtig god moden frugt i smag og aroma, 
god mundfornemmelse ret blød, savner måske lidt astrin-
gens. Afrundet lige til at drikke.

Rigtig lækker rødvin som synes umiddelbart 
drikke-klar og med bedre balance/ mund-
fornemmelse end FR. Lidt mere friskhed/
syrlighed og astringens, hvilket er et plus.

Precose noir Intens mørk farve, mørk kompakt næse krydret lækker 
smag, sort peber og tørret moden frugt afrundet uden at 
virke flad, meget flot rødvin, Vinen ren uden fejl. Direkte 
drikkelig.

Presse vin lige lidt mere kant som klær den  
– ellers meget lig FR.

Cabaret noir Flot mørk rødvin god næse rene mørke bær, afrundet god 
mund-fornemmelse fin flot rødvin. Måske lidt for “blød”?  
– dog med efterfølgende astringens i afslutningen.

Flot! – i øvrigt meget lig FR, men lidt mere 
bid og det klær den. Et blend af de 2 er sik-
kert godt. Fint alkohol niveau.

Tabel 2. Sorter og smagenoter for frit afløb og presse vin, ung vin i december 2018. 
Alle rødvine var massegæret i 14 dage inden presning

Fraktionering ved presningen
efter massegæring i rødvin

Vinfremstilling med fokus på processer før gæring


