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Ontzuren van de wijn
Tijdens de eerste regiobijeenkomst van regio Oost heeft Youp Cretier een

lezing gehouden over de mogelijkheden van de ontzuring van wijn. Er bleek

een grote behoefte aan informatie hieromtrent, wat zich uitte in een groeps-

discussie. Uiteindelijk werd besloten om met de technische kennis van

Jan Oude Voshaar een uitgebreid artikel voor alle leden van het Gilde te

schrijven.

Iedere druif en dus ook de most kenmerkt

zich door de aanwezigheid van twee be-

langrijke zuren: wijn(steen)zuur en appel-
zuur. Rijpe druiven hebben vaak ongeveer

4 gram/liter wijnzuur en ook 4 g/1 appel-

zuur (dus 8 g/1 totaal zuur). Minder rijpe
druiven hebben ook zo'n 4 g/1 wijnzuur

maar hebben vaak wel 6 a 8 g/1 appelzuur

en onrijpe druiven hebben nog meer appel-

zuur. Dat komt omdat tijdens de rijping het

appelzuur wordt afgebouwd.

Wijnzuur is een belangrijke smaakmaker in

wijn. Het geeft body aan de wijn en zorgt

tevens voor een langere houdbaarheid. Een

gedeelte van de wijnzuur slaat neer na de

gisting als de wijn afkoelt en als 's winters

de wijn koud staat kristalliseert er nog meer

wijnzuur en slaat op de bodem neer. Dit

doet geen afbreuk aan de kwaliteit van de

wijn, meestal wordt de wijn er beter drink-

baar van, zolang er maar minstens l a 1,5

g/1 wijnzuur in de wijn overblijft (2 g/1 is

ideaal).
Appelzuur is een groter probleem, want dat

smaakt zuur. Het is een sterk zuur en het

smaakt onplezierig scherp. Denk maar aan

de eerste hap van zo'n gifgroene Granny
Smith appel. Omdat in rode wijn het appel-

zuur andere invloed op de smaak heeft dan
in in witte wijn, moeten we ze ook apart

bespreken. We beginnen met de rode wijn.

BZ A in rode wijn
Rode wijn bevat meestal tannines en het

probleem is dat de wrange tannines en het

scherpe appelzuur slecht combineren. De

negatieve smaken versterken elkaar en dat

wordt oorlog in de mond. Daarom werd

van oudsher geprobeerd het appelzuur om
te zetten in een ander zuur dat veel zachter

smaakt en ook beter met tannines combi-
neert, namelijk melkzuur. Dit gebeurt door

melkzuurbacteriën. Deze zetten appelzuur

om in melkzuur en koolzuur. Het koolzuur

ontwijkt en het gevormde melkzuur is nog

maar de helft van het appelzuur. Dit proces
heet appelmelkzuurgisting, in het Frans

malolactische gisting (afgekort: Ie malo),
in het Duits Biologische Sauerabbau
(BSA) en in Nederlands heet het ook steeds

vaker biologische zuurafbouw (BZA). De
reden van die naam is dat het een biologi-

sche omzetting is (dus niet-chemisch zoals

bijv. met kalk). In rode wijn gebeurt dit

meestal vanzelf, van nature dus, want op de
geoogste druiven zitten altijd melkzuurbac-

teriën. Omdat echter deze bacteriën een

temperatuur van minstens 16 a 17 °C nodig
hebben en de wijn na de gisting (eind okto-

ber) sterk afkoelt, gebeurde de BZA vroe-

ger vaak pas in de volgende zomer als de

kelder weer opwarmde (en als je dan al

gebotteld had, dan kreeg je lambrusco om-

dat de koolzuur niet weg kon)

Voorbeeld: BZA in rode wijn
Rijpe régent-druiven hebben bij de oogst

meestal zo'n 8 g/1 totaal zuur, 4 g/1 wijn-

zuur en 4 g/1 appelzuur. Van het wijnzuur
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hou je in de wijn 2 g/1 over omdat de rest

neerslaat en na de BZA hou je van het ap-

pelzuur 2 g/1 melkzuur over. Dus 4 g/1 to-

taal zuur. Dat is precies watje wilt, omdat

het een mooie harmonische, niet te zure
wijn geeft.

De laatste 15 a 20 jaar zijn reinculturen van

melkzuurbacterieën beschikbaar gekomen.

Deze voegt men aan de wijn toe op het eind

van de alcoholische gisting, waarna de

appelmelkzuurgisting snel plaatsvindt als

men de wijntank nog wat warm houdt. Dit
heeft twee voordelen. Op de druif zitten

van nature niet alleen de goede melkzuur-

bacteriën (Oenococcus oeni) maar ook an-

dere (o.a. Pediococcen) die allerlei verkeer-
de bijsmaken geven. Als je afwacht wat de

natuur geeft, dan kunnen ook de verkeerde

soorten de overhand krijgen, zodat de wijn

niet lekker wordt. Met een cultuur voeg je

de goede in overmaat toe zodat de verkeer-
de soorten weinig kans krijgen. Een tweede

punt is dat melkzuurbacteriën niet goed

tegen sulfiet kunnen (10 mg vrij sulfiet is

vaak al te veel). Als je gokt op de

"natuurlijke" BZA loopt je kans dat die niet

vóór de winter inzet en je tot de volgende

zomer moet wachten met het sulflteren van

Bij rode wijn de melkzuurbacteriën niet in een vroeg stadium toevoegen. BZA vindt
plaats in het laatste stadium van de gisting.

de wijn. Je loopt dan een groot risico op

oxidatie en/of microbiëel bederf van de
wijn. Met een cultuur voeg je zoveel bacte-

riën toe dat de BZA veel sneller verloopt en

in november al voltooid is en dus tijdig
kunt sulfiteren.

Sommigen vinden het gebruik van een bac-

teriecultuur "onnatuurlijk" en zijn alleen

tevreden met "wat de natuur geeft". Maar

daartegen is uiteraard in te brengen dat een

cultuur ook uit natuurlijke bacteriën be-

staat, maar dan een selectie en vermeerde-

ring van alleen de goede. Je stuurt dus de

natuur een beetje bij, omdat je goede wijn

belangrijker vindt dan een al te rigide op-
vatting van "natuurlijk".

Een bacteriecultuur voeg je bij rode wijn

pas tegen het eind van de alcoholische gis-

ting toe (restsuikergehalte < 4 g/1) omdat

anders de bacteriën suikers gaan omzetten
in vluchtige zuren zoals azijnzuur. Als je

verder de tank op 20°C houdt en wacht met

sulfiteren dan is de BZA binnen 2 a 3 we-

ken voltooid, (dit controleren door het ap-
pelzuur apart te meten, dit moet O zijn).

Daarna nog 2 weken wachten met sulflte-
ren omdat eerst ook het diacetyl moet wor-

den afgebouwd (dat is een tussenproduct

van de BZA dat de wijn een vreemde bo-
tersmaak geeft).

BZA is in de professionele wijnbouw bij
rode wijn algemeen gebruikelijk gewor-

den, ook in Nederland.

Voorbeeld: BZA bij minder rijpe blauwe
druiven.
Na een slechte zomer kan de ontzuring via

de BZA nog nét niet genoeg blijken te zijn

en moet nog wat extra worden ontzuurd.
Als de druiven bijvoorbeeld 4 g/1 wijnzuur

bevatten en 7 g/1 appelzuur dan kom je na

de gisting en BZA ongeveer uit op 2 g/1

wijnzuur en 3,5 g melkzuur, dus 5,5 g/1

totaal zuur. Dat is voor een rode wijn iets te

zuur. Je kunt dan met kaliumhydrogencar-

bonat (neerslagkalk) gecombineerd met

koeling nog 0,5 a l g/1 wijnzuur verwijde-
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ren zodat je alsnog goed uitkomt, n.l. onder

5 g/1 totaal zuur.

BZA bij witte wijn

Tot zover de rode wijn. Bij de witte wijn

lag het altijd wat moeilijker. Het voor-

naamste probleem was dat door de BZA de

frisse fruitaroma's verloren gingen. De

BZA verliep vaak traag en er bleef vaak

een boterluchtje achter dat de fruitsmaak

naar de achtergrond drong. Daarom was

BZA bij witte wijn niet populair en werden

andere ontzuringsmethoden gebruikt bij

witte wijn. Deze bespreken we nu even

kort.

Hiervoor moetje eerst weten dat witte wijn

wat meer zuur kan hebben dan rode wijn:

droge witte wijn zo'n 5 g/1 totaal zuur en

zoete witte wijn zelfs 5,5 tot 6 g/1. Verder

geeft appelzuur minder problemen omdat

witte wijn geen tannine bevat.

Voorbeeld: ontzuring bij rijpe witte

druiven

Bij witte druiven die goed rijp zijn dan kan

volstaan worden met gewoon

(neerslag)kalk. De druiven bevatten dan

vaak ook ongeveer 4g/I wijnzuur en 4 g/1

appelzuur. Van de wijnzuur slaat 1,5 a 2 g/1

neer en de appelzuur blijft, zodat er 6 a 6,5

g/1 totaal zuur over blijft. Bij een zoete wit-

te wijn kun je volstaan door met kalk of

Kalinat 0.5 g'l wijnzuur weg te nemen. Bij

een droge witte wijn kun je l a 1,5 g/1 wijn-

zuur wegnemen en je houdt nog nét genoeg

wijnzuur over. Je hebt dus nét genoeg

speelruimte.

Ontzuring bij minder rijpe witte druiven

Bij minder rijpe druiven maar ook bij drui-

venrassen die van nature veel zuur hebben

(bijv. Riesling. Johanniter en Merzling)

hou je te weinig speelruimte over met kalk

of Kalinat omdat die alleen het wijnzuur

wegnemen. Immers alle appelzuur blijft

erin, vaak wel 6 of 7 g/1 appelzuur en je

moet ook nog wat wijnzuur overhouden.

Wijnsteenzuur kristalliseert uit op de bodem en tegen de wanden

Die wijn blijft dus te zuur. Daarom was een

andere ontzuringsmethode heel erg popu-

lair, nl. de dubbelzout-methode. Deze me-

thode haalt evenveel wijnzuur als appelzuur

weg. Je moet dan een gedeelte van de most

nemen, dit deel behandelen met Neoanticid

of Malicid zodanig dat de pH boven 4,5

komt, vervolgens moetje de kristallen eruit

filtreren en dan het ontzuurde deel terug-

mengen met de rest. Een omslachtige me-

thode, die je moet uitvoeren bij de most, dus

in die ene dag tussen persen en het begin

van de gisting. Omdat ook de rest van de

oogst aandacht verdient, lukt het niet altijd

hiervoor tijd vrij te maken. Na de gisting

kan de dubbelzout-ontzuring ook nog wel,

maar dan gaat het ten koste van een deel

van het aroma.

Daarom heeft men de afgelopen jaren toch

geprobeerd de BZA te verbeteren voor de

witte wijn. Dat is inmiddels gelukt. Afgelo-

pen jaar werd hierover in diverse vaktijd-

schriften gepubliceerd en wij willen ook

graag hierover rapporteren.
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BZA bij witte wijn: nieuwe ontwik-
kelingen
Het probleem bij BZA in witte wijn

was het boterluchtje. Dit werd veroor-
zaakt doordat de melkzuurbacteriën in

het zure en alcoholrijke milieu slecht

op gang kwamen. Men kreeg daarom
het idee om de bacteriecultuur eerder

toe te voegen , nl. tegelijk met de ge-

wone gist. De melkzuurbacteriën kun-

nen zich dan langzaam aanpassen aan

de alcohol. Het bleek dat de BZA na de
alcoholische gisting dan wel meteen

opstartte en vlot verliep en er geen

boterluchtje ontstond (als je het vat na
de gewone gisting helemaal vol houdt

en er geen lucht bij kan). En wat nog
opmerkelijker was: er ontstond geen

azijnzuur en andere vluchtige zuren.

Immers bij rode wijn ontstaan die vaak

wel. Maar wat blijkt bij nader onder-

zoek: die vluchtige zuren ontstaan al-

leen bij pH>3,5. Bij rode wijn is dit
vaak het geval, maar bij witte wijn is

altijd pH<3,5.

Conclusie: bij witte wijn verloopt de
BZA probleemloos als je de melk-
zuurbacteriën toevoegt tegelijk met
de gewone gist. De wijn smaakt vaak
zelfs beter (harmonischer en voller)
dan bij de chemische ontzurings-
methoden.
Bij de druivenrassen Riesling, Johanni-
ter en Merzling wil je vaak nog wel

een beetje appelzuur overhouden, dat
maakt de wijn toch iets frisser. Een

mogelijkheid is dan om de wijn vanaf

het begin op te splitsen (bijv. 50-50%

of 40-60%) en het ene deel niet of che-

misch te ontzuren en het andere deel de

BZA te laten ondergaan. De twee delen

voeg je dan 's winters weer bij elkaar

(uiteraard na eerst de wijn steriel te
filtreren en zorgen voor voldoende vrij

sulfiet, om te voorkomen dat van het

andere deel ook het appelzuur wordt

omgezet in melkzuur). Deze methode

van deel-BZA is in Nederland al een

paar keer uitgeprobeerd met Merzling

en Johanniter en leverde mooie harmo-

nische witte wijnen.

Gewone melk
bevat niet de
juiste melk-
zuurbacteriën
voor BZA

Cave de Portugal

Wijn & Reizen

Ook zo genoeg van standaardvakanties?
Ga met de Cave de Portugal op wijnreis naar de Alentejo.

Voor wie ? Voor wijn-j0.000 Tc(r) de witts

 naa

 ? rg-0.169 Tw107.00-8 Tw0.212 Cursusc( rpelzuu) Tj0.000m( witt)410.406 T2j0.000 ObrTc(wa) Tj0.000 Tc(s) Tj0.59-7 Tz0.128 (www.obrTs-art.orgkzuur) in Tz40.169 Tw107.00-8 Tz0.087 ruim( wi) Tj0.000 Tc(e) 0580.000 Tw888.914 TTz0.101 tweepersoonsappartem( A( ee) Tj0.000 Tc(n) TjETBT3 Tr0.400 0.400 0.400 rg621040 477.840 Td0.000 Tw107.000 Tz/F4 10.200 Tf0 T1z0.101Wc( daaro) Tj0.000 Tc(m8 Tz50.000 Tw9575.000 Ts( ?18.30k0.672 Tw107.000 T1z0.073 Proc( ijrhouden) Tj0.000 Tc(,) 240.59-7 Tz0.096 Tc( wijn) Tj0.000 wijn-j4970.000 Tw9575.00-2 Tw0.210 Tc( e) Tj0.000 Tc(n) T430.672 Tw107.000 T1z0.280 -0.78- excursakanties) Tj0.000,( witt)4130.406 T281.462 Tc78- d) Tj00.055 Tc Tc(,) 9710.610 Tw0.073 ont-moetrhouden) Tj0.000 Tc(, Tj1.162 T3z0.216 leuolrijk) Tj0.000 Tc(e) Tj70.59-7 Tz0.144 Tcdjkanties wit- d

 blijk schulfiet NeddTclluchtige


