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Wyn wat geproduseer word vanaf wingerde wat blootgestel was aan veldbrand rook kan ‘n sogenaamde 

rookbederf karakter hê. Die aroma word dikwels as rokerig, gebrand en as-agtig beskryf. Op die palet word dit 

as sigaret, asbak, skerp en metaalagtig beskryf. Daar word geglo dat die rook en die geassosieerde aroma 

komponente deur blare se beskermende waslagie of deur die stomata geabsorbeer word en daarna d.m.v. 

die floëem hulle weg vind na die druiwe.  

Die hoofbron van rookbederf kan aan verskeie vlugtige fenole toegeskryf word, met guajakol en 4-metielguajakol 

(4MG) as die mees prominente komponente. Hierdie vlugtige fenole kan in druiwesap en wyn voorkom as vry en 

geglikosileerde vorme (gebind aan suikers). Slegs die vry vorme is aromaties. Guajakol en 4MG is komponente 

wat normaalweg ook in wyn kan voorkom a.g.v. houtveroudering, maar in konsentrasies wat positief is vir 

wynaroma. Klein hoeveelhede guajakol kom ook in wyne voor wat nie aan rook blootgestel was of 

houtverouderd is nie. Navorsing wat veral in Australië gedoen is die afgelope paar jaar het tot ‘n stel riglyne gelei 

vir die hantering van druiwe wat met rook bederf is. Hier volg ‘n aangepasde weergawe van dié riglyne.  

1. ‘n Hoë druk koue water was in die wingerd kan effektief wees om as te verwyder, maar slegs as die lower

aansienlik uitgedun is. Sonder lower uitdunning kan die probleem vererger word. Die was van reeds

geparsde druiwe kan meer prakties wees. Dit sal nie help vir die vlugtige fenole reeds in die druiwe nie,

maar dit kan help om die oormaat rook partikels wat aanleiding tot die asbak smaak gee, af te was. Die

druiwe moet toegelaat word om te dreineer en droog te word na die was.

2. Hand-oes die druiwe en probeer om te verhoed dat die druiwe beskadig word vir solank as moontlik. 

Dit is gevind dat die vlugtige fenool komponente in hoër konsentrasies in doppe as in pulp voorkom.

3. Verwyder blare en “anders as druifkomponente” – dit is bewys dat blare hoër konsentrasies vlugtige

fenole bevat as druiwe.

4. Pars die druiwe so koel as moontlik – dit is bewys dat druiwe wat by 10°C verwerk is minder fenole 

bevat as druiwe wat by 25°C verwerk is.

5. Beperk dopkontak – in die geval van wit druiwe pers heeltros en hou die persfraksies apart van die vry-

afloop. Voeg ensieme slegs na pers by die vry-afloop om verheldering aan te help. Gebruik “gesuiwer 

van glikosidases” ensieme. ‘n Groot konsentrasie van die vlugtige fenole kom in ‘n nie-aromatiese
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geglikosileerde vorm voor wat deur ongesuiwerde ensieme tot hulle aromatiese vorms gehidroliseer 

kan word.  

6. In die geval van ‘n rooiwyn fermentasie, beperk dopkontaktyd. Moenie koue maserasie en verlengde

dopkontak doen nie. Moenie ekstraksie ensieme gebruik nie. Ekstraksie ensieme kan nog fenoliese

verbindings vanuit die doppe ekstraheer. Dit kan ook gekontamineer wees met glikosidases as dit

ongesuiwerde ensieme is.

7. Voorgisting brei met geaktiveerde koolstof kan ‘n groot persentasie van die vlugtige fenole verwyder. Dit

is egter tans net ‘n oplossing vir witwyne aangesien geaktiveerde koolstof ook ‘n negatiewe effek op

kleur het. Kombineer die behandeling met bentoniet om te help met die flokkulasie en die verwydering

van die koolstof vanuit die sap. Spesiaal ontwikkelde geaktiveerde koolstof vir die verwydering van

rookbederf is in Australië ontwikkel, maar weens invoer regulasies waar dit as ‘n gevaarlike chemikalie

deur vervoermaatskappye gesien word, is dit nie in Suid-Afrika beskikbaar nie.

8. Gebruik aromatiese (vir die maskering effek), vinnig fermenterende giste om tyd op die doppe in die

geval van rooiwyn gisting te beperk. Moenie giste met glikosidase aktiwiteit, of giste wat kleur absorbeer

gebruik nie. Versterk gis lewensvatbaarheid deur behoorlike gisvoeding- en fermentasie-

temperatuurbestuur. Dooie giste absorbeer kleur.

9. Gebruik ‘n appelmelksuurgisting (AMG) aanvangskultuur wat nie glikosidase aktiwiteit het nie, 

aangesien dit ook die geglikosileerde fenole kan vrystel. Moenie spontane AMG doen nie aangesien 

meeste bakterieë wat natuurlik voorkom glikosidase aktiwiteit bevat.

10. Oorweeg die gebruik van eikehout alternatiewe of tanniene. Die gebruik van hierdie toevoegings

verhoog egter die vlugtige fenoolvlakke, maar a.g.v. die byvoeging van eikehout laktone, vanillin en

hidroksimetielfurfural verhoog dit kompleksiteit en masker sodoende die rookbederfkarakter.

11. Tru-osmose en soliede fase adsorpsie blyk suksesvol te wees in die verwydering van ‘n groot persentasie

van die vlugtige fenole. Dit verwyder egter ook die hout fenole en verminder aromatiese komponente.

12. Moenie wyne wat met rook bederf is versny met wyne wat nie bederf is nie. Vrugtige aromas geassosieer 

met jong wyne verminder oor tyd en so dus ook hulle vermoë om negatiewe aromas te masker. Nie 

aromatiese geglikosileerde vlugtige fenole kan ook oor tyd omgeskakel word na hulle aromatiese vorm 

d.m.v. ‘n chemiese proses. Dit beteken dat ‘n versnit wat aanvanklik aanvaarbaar was, oor tyd nié 

meer aanvaarbaar sal wees nie.

13. Bemark die wyn vir vroeë gebruik om dieselfde bogenoemde redes. Wyne wat aanvaarbaar was vir

gebruikers net na vrystelling kan onaanvaarbaar raak na ses of 12 maande.

Verwysings beskikbaar op aanvraag 
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