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A.-Lehengaia. Mahatsa. 

 

 

B.-Teknologia, Elaborazioa 

                            



 

 

A.-Lehengaia:  

 

        Barietatea. 

 

                           Mahatsaren egoera. 



Mordo osasuntsuak 

Mordo 

osasuntsuak 



 

 -Azukrearen bilakaera 

 -Garratztasunaren bilakaera 

 -Osasun egoera. 

Bilketa data: 





50- 75 garu mahats barietateko 





Zer dira gradu Brix-ak eta 

Baume graduak 

 

 

 ºBRIX: Tª jakin batean 

(20ºC) daukagun azukre pisu 

kopurua da. Brix bat gramo 

bat azukre 100g soluzio 

azukredunean dagoen 

kopurua da. 

 

 ºBAUME: 17g/L azukre 

gradu Baume bat da. 

 

 Gradu Baume bat 1,8 ºBrix 

dira. 



Mahats osasuntsuak 





 

 

 

 

B.-Teknologia, Elaborazioa. 

                            



 

 - Beraketa  

- Dolaratzea  

- Desfangadoa 

- Hartzidura 

- Trasiegoa 

- Mantentzea 

- Boteilaratzeko prestaketak  

                Zuzenketak 

                Garbiketak 

                Estabilizazioa 

                Boteilaratzea 
                 



Despalilatua. 

Mordoak aletzea. 



 Metabisulfito Potasikoarekin babestea. 

6-9 gr 100 kg. mahatsentzat 



1Kg edur karboniko – 10Kg mahats 

Enzimak? 



 



 



Tª jeitsiera = 8-10ºC 



Dolaratzea. 



Entzimak? 



ENTZIMAK 

Proteina katalizatzaileak dira, hau da, erreakzio 
kimikoen abiadura haunditu eta errazteko ahalmena 
daukate, molekula zehatz batzuk propietate 
desberdinetako molekuletan eraldatzen dituzte. 

 

Gaur egun enologian erabiltzen diren entzima gehienak 
Aspergillus Niger honddoaren hazkuntzatik datoz. 



Ardoa egiteko gehien erabiltzen 

direnenen artean hauek nabarmen 

ditzakegu: 

 Pectinasak; ac.galacturonikoaren polimero batez eta azukre 
batzutaz osatuta daude gehien bat. Gaur egun hauek aurki ditzakegu: 

 Prestakin entzimatiko pektolitikoa arabinosa eta beste 
hemicelulasekin. 

     Mahats zuria zein baltza beratzeko egokia. 

 Prestakin entzimatiko pektolitikoa celulasa jarduera 
haundiarekin. 

    Kolorearen egonkortasuna eta erauzketa mantentzeko egokia, 
ardo baltz eta zuku baltzetarako. 

 Prestakin entzimatiko pektolitikoa bigarren jarduera 
glicosidikoarekin. 

 Zapore barietala eta honen lurrina haunditu eta hobetzen ditu. 

 
                                                                                                        



 Betaglukanasa; Betaglukanoa Botrytis Cinerea honddoak 

sortutako polisakarido bat da, ardoetan honen agerrera 

Klarifikazioan eta filtrakeran arazoak ematen ditu. 

 Badaude prestakin batzuk betaglukanasa oso kontzentratuarekin 

honddoak sortutako betaglukanoa degradatzen dutenak. 

 

 Ureasa; Etil.carbamatoaren sorrera ekiditzeko (animalietan 

minbizia sortzen du, gizakietan?).Etil-carbamatoa kontrolatzeko era 

bat Urearen kontzentrazioa murriztea da, hau ureasa garratza gehituz 

lor dezakegu. 



GARBITZEA EDO 

DESFANGATUA 

 Hartzidura alkoholikoa baino lehen mostoari 

egiten zaion garbiketa da, ardo zuriei eta oilar 

begiei egiten zaiena. 

 Orokorrean estatikoki burutzen da, entzima 

eta/edo hotzaren laguntzarekin. 

 Ez da komeni garbiketa hauek oso gogorrak 

izatea hartziduran arazoak izan genitzakelako. 



Prensa Prezipitatutakoa 

Hartzidurara 

Desfangadoa. 



Temperatura  fermentación 18ºC 

HARTZIDURA ALKOHOLIKOA 

• Legamiek burutzen duten prozesu biologiko bat da, 

non azukreak alkohol etiliko bilakatzen dute. CO2-

a eta beroa ere sortzen dute. 

 

• Hartzidura alkoholikoa ondo burutu daiten 

legamiak gehitzea derrigorrezkoa da. 

 

• Hartzidurako Tª maximoa 18ºC-takoa izango da 

ardo zuri eta oilar begientzako, 25ºC-tara iritzi 

gaitezke baltzen kasuan. 
 

 



• Hartzidura alkoholikoa ondo burutzeko legamiek 

momentu orotan Nitrogenoaren (NFA) beharra 

dute, hauen ugalketa aproposerako eta elikagai 

bezala erabiltzeko hartzidura guztiz eta ondo 

bukatzeko. 

 

• 150mg/L NFA gutxienez hartzidura hasieran. 

 

• Dentsitatea 30 puntu jeistean nitrogenoa gehitu 

behar zaio mostoari hartziduraren bukaera ondo 

egiteko. 

 

• Hartzidura guztian behar duten nitrogeno kopurua 

azukre kantitatearekin lotuta dago.0,8mg/L 

nitrogeno behar dute azukre gramo bakoitzeko. 

 



Oso 

garrantzitsua 

da egunero Tª 

eta dentsitatea 

begiratzea. 
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Dentsitatearen bilakaera, Hondarrabi  Zuri.

Densidad



• Dentsitatea 994-996-an dagoenean analitika egingo 

diogu azukre guztia kontsumitu dutela konfirmatzeko. 

 

• 6-8g/Hl metabisulfito potásiko eta kupela itxi. 

 

• 8-10 egun pasatuta trasegatu eta SO2L-a begiratu. 

 

• 3 astero SO2L-a kontrolatu babestuta daukagula 

bermatzeko.  

 

• Gomendatutako neurria : 25-30mg/L SO2L. 

 

• 4g/Hl  metabisulfito 10mg/L de SO2L askatzen dute. 

  



Hartziduraren posoak 

Zati garbia 

Trasiegoa. 

Sulfuroso askearen ajustea.  



Sulfuroso askea: 

 

-20cc txakolin 

-almidoi tantak 

-5cc ac. sulfuriko %33 

 

-Balorazioa IODO N/50 
 

 



Sulfuroso askea: 

cc.  iodo N/50  X 32=   mgr/l.tan  



  SO2 molecular 

pH 0,5mg/L 0,8mg/L 2mg/L 

        

2,8 5 8 20 

2,9 6 10 25 

3 8 12 31 

3,1 10 16 39 

3,2 13 20 49 

3,3 16 25 62 

3,4 19 31 78 

3,5 24 39 98 

3,6 31 49 123 

3,7 39 62 155 

3,8 49 78 195 

3,9 62 98 246 

4,1 97 156 390 



• Txakolina kupelean mantentzeko aldiro 

dastaketak egingo ditugu lurruna, kolorea,… 

kontrolatuz, SO2L-a ere. 



BOTILARATZEKO PRESTAKETAK 

Nabarmenak; 
 

• Quiebra proteica –Txakolinean proteina asko 

dagoenean ematen da. 

                                      Bentonita 40-50g/Hl 

  Caseinato potasico 10-20g/Hl. 

• Gatz tartariko edo bitartratoen prezipitazioa. 



Bitartratoak 



Estabilizazioa: 

-Hotza -4ºC,8 egun 

-Ac Metatartarico 10g/Hl 

-Beste produktu 

komertzialak. 

 



Filtrazioa: 

 

-Plakak: 

      k100, irekia. 

 

      Eks, itxia. 

-...... 



Kartutxoak 



Botilaratzea 



EGITEN DITUGUN 

ELABORAZIO 

DESBERDINAK: 



 



Beranduko 

bilketa 
Txakoli 

Zuria 



LIEN GAINEAN ONDUA 

Zer dira liak? 

Hartzidura bukaeran depositoan jalgitako legamia hilak dira. 

Legamia Hauek hildakoan autolisia egiten hasten dira, hau da, desagiten hasten dira, 
beraien horma zelularra apurtzen doa guri interesatzen zaizkigun sustantzia eta 
elementuak askatuz.Hauen artean manoproteinak dira ekarpen handiena egingo 
digutenak enologikoki hitzeginda: 

  -Finkaketa proteinikoa eta tartarikoa hobetzen dituzte. 

  -“koipetsutasuna” (untuosidad) eta ahoan dentsitate sentipena ematen dute. 

  -Oxidasioaren aurrean babesa ematen dute. 

  -Astringentzia murrizten dute.  

  -Iraunkortasun aromatikoa ematen dute eta era berean aroma berriak agertzen 
dira. 

  -Materia kolorantearen finkaketa hobetzen dute. 

Beraz lien gaineko onduketa ardoa denbora gehiago edo gutxiago Liekin kontaktuan 
mantentzean datza. Oso garrantzitsua da lien “battonagea” ardoan 
homogeneotasuna lortzeko. 

Metodo honetarako lia finak erabiliko ditugu, hau da, hartzidura erdian gaudenean 
ardoa trasegatu egingo dugu jalgitako lia lodietatik banatzeko. 



 -Barrikako 
Txakolina  

  -Barrikan hartzituta 

  -Hartzidura inox 
depositoan egin eta gero 
barrikara eramana. 

 

 

 -Txakolina birutekin 

  -Birutekin 

hartzituta (5g/l) 

  -Birutak hartzidura 
bukatu ostean gehituak. 

 (3g/l) 





APARDUNA 

 
ESPUMOSO 





 

LICOR DE TIRAGE 



 





 



 







 



 



Ojo 

Gallo 

Baltza 



 

Sagardoa 



APARDUNA 

 
ESPUMOSO 




