
TS. TRƢƠNG HƢƠNG LAN 

VIỆN CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM 

 Sản xuất thử nghiệm rượu 

vang từ dịch nho cô đặc 

 



 - Rượu vang là một loại đồ uống lên men trực tiếp từ nước quả nho 

hoặc từ một số loại trái cây khác. 

 - Năm 2014, tổng sản lượng rượu vang thế giới: 271 triệu hL/năm, 

mức tiêu thụ : 240 triệu hL. 

 + Nguyên liệu để sản xuất vang tại Việt Nam chưa đáp ứng được yêu 

cầu, chất lượng quả nho chưa cao, chưa đủ độ ngọt và độ chua cần thiết,  sản 

lượng thấp: 

 + Công nghệ sản xuất còn nhiều hạn chế về quá trình lên men và tàng 

trữ. 

 Một hướng đi mới cho sản xuất rượu vang tại Việt Nam là sử dụng 

dịch ép nho cô đặc đạt tiêu chuẩn chất lượng làm nguyên liệu cho quá trình 

sản xuất trên cơ sở qui trình sản xuất đã được hoàn thiện. 



PHẦN I – TỔNG QUAN 



1.1. NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT RƢỢU VANG  

1.1.1. NHO CABERNET SAUVIGNON 

- Xuất xứ: Bordeaux (Pháp) 

- Đặc điểm: quả nhỏ, trái màu xanh đen, vỏ dày. 

- Được mệnh danh là nho Vua, chiếm đến 60% 

nguyên liệu sản xuất rượu vang đỏ trên thế giới 

- Rượu vang từ nho Cabernet Sauvignon cực kỳ 

đậm đà, nhiều tanin và axit mạnh mẽ, có thể 

lưu trữ rượu được lâu trong thời gian dài  

- Diện tích canh tác: > 650.000 ha, chủ yếu ở các 

nước Pháp, Ý, Chile, Hoa Kỳ, Úc, Nam Phi, 

Argentina (CIVB, 2014) 
Hình 1.1. Nho Cabernet Sauvignon 



1.1.2. Dịch nho cô đặc 

- Dịch nho là một chất lỏng được chiết từ quả nho chín tới. Dịch nho 
thường được sản xuất với sự bổ sung enzyme pectinase vào giai 
đoạn nghiền đầu tiên và có thể hoặc không thêm sulfur dioxide. 
Tách chất rắn bằng lắng, ly tâm hoặc lọc trước khi dịch quả tươi đi 
đến nồi cô đặc.  

 

- Nước nho được chuẩn bị bằng cách pha loãng dịch nho cô đặc sẽ 
khác về thành phần và các thông số vật lý so với nước nho tươi sản 
xuất ban đầu. 

- Hiện nay dịch nho cô đặc được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới 
cho sản xuất nước quả và sản xuất rượu vang ở các nước không có 
khí hậu và địa lý trồng nho.  

- Các hãng cung cấp dịch nho cô đặc nổi tiếng trên thế giới: Rudolf 
Keller (Ý), Green Wood Associate (Mỹ). 

 

 



1.2. Xử lý nguyên liệu 

1.2.1. Quá trình sulfit hóa 
 

 

 

 
 

1.2.2. Vai trò của enzyme pectinase trong sản xuất rƣợu vang 

- Pectinase làm nước quả trong suốt, dễ lọc, hiệu suất tăng.  

- Góp phần chiết rút các chất màu tanin và các chất hòa tan khác. Do đó, làm 

tăng chất lượng của thành phẩm. 

- Tăng màu sắc, hương vị và nồng độ đậm đặc của dịch quả.    

 

Đặc tính SO2 HSO3
- R-SO3

- 

Kháng nấm + Thấp 0 

Kháng vi khuẩn  + Thấp Thấp 

Chống oxy hóa + + 0 

Bảng 1.1. Tính chất kháng vi sinh vật của SO2 



Tế bào nấm men (Saccharomyces) nảy chồi  
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1.2.2. Các thành phần chất thơm trong 

rƣợu vang  

Ethanol:  
+ Chủ yếu được hình thành bởi quá trình lên men rượu từ đường có trong dịch 
hèm.  

+ Có mùi cay nồng và có nhiều ảnh hưởng đến vị và cảm giác ở miệng.  

+ Tăng ethanol làm giảm độ chua và làm tăng độ đắng (Fisher và Noble, 1994).  

+ Đóng góp vào việc biểu hiện các chất thơm trong rượu (Ribéreau-Gayon et al, 
2000). 
      

 Các loại rƣợu bậc cao:  
+ Chiếm khoảng 50% các thành phần thơm của rượu, không bao gồm ethanol 
(Ron, 2000).  

+ Ở nồng độ thấp (nhỏ hơn 300 mg/L), nó làm cho rượu có hương thơm phức tạp. 
+ Ở nồng độ cao hơn, mùi đậm đặc của nó làm che giấu mùi hương tinh tế của 
rượu vang (Ribéreau-Gayon et al., 2000). 
 

  Este:  
+ Đóng vai trò quan trọng đến mùi của rượu vang, tạo cho rượu mùi thơm dễ chịu. 
+ Este trong rượu có 2 nguồn gốc khác nhau: sự este hóa bởi enzyme trong quá 
trình lên men và sự este hóa hóa học trong quá trình tàng trữ (Ribéreau-Gayon et 
al., 2000). 
 



1.2.3. Các yếu tố ảnh hƣởng đến quá trình 

lên men rƣợu vang 
      pH 
 + pH của dịch nho thay đổi từ 2,8-3,5. ở một số vùng khí hậu 
ấm như Nam Mỹ, một số dịch nho có pH đạt tới 4,3 

 + Saccharomyces có thể phát triển trực tiếp trong dịch nho ở 
pH trong khoảng 2,8-4,2. 
  

     Hàm lƣợng đƣờng: 
 + Hàm lượng ethanol cao được sản xuất trong quá trình lên 
men đã dẫn đến sự ức chế nấm men ở cuối giai đoạn lên men. 

 + Dịch đường có độ đặc cao làm cho nấm men ở trạng thái ưu 
trương ngay khi nó được cấy vào → Tế bào nấm men mất nước, bị 
nhăn lại. 

 + Sự mất hoạt tính hệ thống chuyển vận đường hexose của nấm 
men làm cho sự tiêu thụ đường chậm và không hoàn toàn trong quá 
trình lên men rượu (Salmon, 1989; Bisson & Butzke, 2000; Carrasco et 
al., 2001) 

 



   Nguồn nitơ trong dịch 

đƣờng 

+ Là chất dinh dưỡng có vai trò quan 

trọng đối với nấm men. 

 

+ Việc thiếu nitơ của dịch hèm lên 

men dẫn đến giảm sinh khối nấm 

men, làm chậm tốc độ lên men đồng 

thời tăng nguy cơ quá trình lên men bị 

“ỳ”.  

 

+ Bổ sung vào dịch quả hợp chất 

diamonium phosphate (DAP) tại thời 

điểm bắt đầu lên men (Belly, 1990) 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3. Con đƣờng tổng hợp nitơ của nấm 

 men (Magasanik & Kaiser, 2002) 



Vitamin và chất khoáng 

 + Dịch nho tự nhiên rất ít khi thiếu vitamin hầu hết nấm men S. 

cerevisiae có thể sản xuất tất cả các vitamin quan trọng trừ biotin 

 + Sự thiếu hụt vitamin có thể xảy ra khi xử lý dịch nho với SO2 

nồng độ cao, thanh trùng hoặc trao đổi ion (Henschke, 1997).  

 + Thiếu kẽm và magie có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình 

chuyển hóa đường 
 

  Oxy 

+ Cần thiết cho sự tổng hợp các thành phần của tế bào, đặc biệt là sterol 

và axít béo. 

+ Bổ sung Oxy khi quá trình lên men có nguy cơ bị “ỳ” 

 

Nhiệt độ: ảnh hưởng đến tốc độ và thời gian lên men cũng như chất 

lượng của rượu vang (sự hình thành các sản phẩm phụ) (Lafon-

Lafourcade, 1983; Fleet & Heard, 1993) 

 



1.3. QUÁ TRÌNH LÊN MEN MALOLACTIC 

 1.3.1. Vi khuẩn Oenococcus oeni 

 

O. oeni được coi là ứng viên tốt nhất để tiến hành lên men malolactic 
nhờ sự thích nghi của chúng với các điều kiện khắc nghiệt của môi 
trường, đặc biệt là hàm lượng axit và cồn cao trong rượu.  
 

1.3.2. Quá trình lên men malolactic 

  

 Đảm bảo cho việc làm giảm độ chua 
 để tạo ra rượu vang dịu hơn và có vị 
 ít gắt hơn; ổn định vi sinh vật và  
tạo ra tính chất cảm quan toàn diện 
 hơn bằng cách hình thành các phân 
 tử chất thơm như ethyl lactate, diacetyl, 
axetoin và 2,3 butanediol.   
 

  
Hình 1.4. Quá trình trao đổi chất của các vi khuẩn  

lactic lên men dị hình 

  



1.3.3. Bổ sung dinh dƣỡng cho vi khuẩn 

malolactic trong MLF  

- Dưới các điều kiện pH, SO2, ethanol và nitơ khó khăn được tìm 

thấy trong rượu vang, việc sử dụng các chất dinh dưỡng bổ sung 

sẽ tạo điều kiện thuận lợi các vi khuẩn O. oeni sống sót vào sinh 

sản 

- Một số chế phẩm dinh dưỡng cho vi khuẩn malolactic như 

Optied (Lallemand), Bactiv-aid (Chr. Hansen ), Essential oenos 

(Gusmer Enterprises)… 



1.4. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ 

RƢỢU VANG 

1.5.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ rƣợu vang trên 

thế giới 
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Hình 1.5. Sản lƣợng sản xuất và tiêu thụ rƣợu vang trên thế giới  

Sản xuất: 271 triệu hL, tiêu thụ: 240 triệu hL (2014) 



1.5.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ rƣợu vang 

ở Việt Nam 

- Tình hình tiêu thụ rượu vang Việt Nam 

 
Nhà xuất 

khẩu  

Nghìn Đô la Mỹ 2010/2009 

(%) 

2006 2007 2008 2009 2010   

Tổng số 16.964 24.320 31.323 28.760 53.200 85,0 

Pháp 8.002 11.395 8.467 10.130 9.780 -3,5 

Chile  762 2.706 3.628 5.258 8.146 54,9 

Hồng Kông 342 711 6.861 1.101 7.017 537.3 

Mỹ 417 704 1.263 1.061 5.809 447,5 

Malaysia  506 251 1.223 1.122 4.893 336,1 

Singapore  1.379 1.954 2.679 2.642 4.052 53,4 

Australia  2.383 3.015 2.717 2.836 3.849 35,7 

Italy  747 1.034 1.257 1.171 1.500 28,1 

Hà Lan 124 77 238 450 985 118,9 

Spain  399 373 867 277 706 154,9 

Argentina  192 216 264 273 570 108,8 

New Zealand  144 286 312 251 398 58,6 

Hungary  321 244 252 374 397 6,1 

Bulgaria  231 271 241 318 235 -26.1 

Bảng 1.6. Kim ngạch rƣợu vang xuất khẩu sang Việt Nam  



  - Sản xuất rượu vang ở Việt Nam 

 

TT Giống 
Diện tích 

(ha) 
Tỷ lệ (%) 

Năng suất 

(tấn/ha/vụ) 

I Nho ăn tƣơi 

Cardinal 729,0 92,51 10,5 

NH01-48 53,0 6,73 11,3 

Giống khác 2,0 0,25 10,2 

II Nho rƣợu 

Shiraz 4,0 0,51 10,9 

Tổng cộng 788,0 100 - 

Bảng 1.7. Cơ cấu giống và diện tích nho tại Ninh Thuận 



NỘI DUNG 

NỘI DUNG 1:  HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ DỊCH NHO 

NỘI DUNG 2: HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH SULFIT HÓA DỊCH NHO 

NỘI DUNG 3: HOÀN THIỆN QUI TRÌNH LÊN MEN MALOLACTIC  

NỘI DUNG 4: SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM QUI MÔ 5.000 LÍT/NĂM 



 

HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ 

XỬ LÝ DỊCH NHO 

 



TT Thành phần Đơn vị Hàm lƣợng 

1 Hàm lượng chất khô hòa tan oBx 68,0 

2 Axit tổng số (theo H2SO4) g/L 10,57 

3 Hàm lượng polyphenol mg/L 7.532 

4 Hàm lượng SO2 mg/L 66,6 

5 Độ màu     

  OD420   1,23 

  OD520   0,81 

  OD420/OD520   1,52 

6 pH   2,9 

7 Tỷ trọng   1,3381 

8 Tổng số vi khuẩn hiếu khí CFU/mL 10 

9 Tổng số tế bào nấm men, nấm 

mốc 

CFU/mL 2 

Bảng 3.1. Thành phần hóa lý của dịch ép nho cô đặc  
Cabernet Sauvignon 



Nghiên cứu xác định tỷ lệ SO2 bổ sung cho dịch nho 

trước khi lên men 
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Hình 3.1. Ảnh hƣởng của hàm lƣợng SO2 bổ 

sung đến sự sinh trƣởng của nấm men SH09 

trong quá trình lên men rƣợu vang 
 
 
 

S02: 20 mg/L (40 mg Na2S2O5) 
Hình 3.2. Ảnh hƣởng của bổ sung SO2 đến 

khả năng tạo ethanol của nấm men 
và hiệu suất của quá trình lên men 



 

 

1.1.2. XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN XỬ LÝ DỊCH NHO BẰNG 

ENZYME PECTINASE 

 
Nghiên cứu xác định tỷ lệ enzyme pectinase  

 

TT Nồng độ 

enzyme (%) 

Độ truyền qua 

(T%) 

1 0 6,0 

2 0,005 18,2 

3 0,01 32,4 

4 0,015 33,5 

5 0,02 34,1 

TT Nồng độ 

enzyme (%) 

Độ đục của rƣợu 

vang (NTU) 

1 0 1020 

2 0,005 670 

3 0,01 530 

4 0,015 526 

5 0,02 520 

Bảng 3.4. Độ trong của dịch nho  
sau khi xử lý enzyme pectinase ở các  

nồng độ khác nhau   

Bảng 3.5. Độ trong của rƣợu vang trƣớc 

 khi lọc ở các mẫu đối chứng và các mẫu có 

sử dụng pectinase  



Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình xử 

lý dịch nho bằng chế phẩm enzyme pectinase 

 

TT Nhiệt độ 

(oC) 

Độ truyền qua 

(T%)  

1 25 30,3 

2 35 46,7 

3 45 54,2 

4 55 50,1 

TT Nhiệt độ 

 (oC) 

Độ đục của rƣợu 

vang (NTU) 

1 25 534 

2 35 526 

3 45 519 

4 55 521 

Bảng 3.6. Độ trong của dịch nho sau khi 

xử lý enzyme pectinase ở các điều kiện 

nhiệt độ khác nhau  

Bảng 3.7. Độ trong của rƣợu vang trƣớc 

khi lọc ở các mẫu xử lý enzyme trong các 

điều kiện nhiệt độ khác nhau 



HOÀN THIỆN QUI TRÌNH 

LÊN MEN RƢỢU 



1.2.1. Nghiên cứu xác định độ ổn định về khả năng lên men tạo cồn 

của S. cerevisiae SH09 trong quá trình sản xuất 

 

Đặc tính Đơn vị Đợt lên men 

1 2 3 TB 

Thời gian lên men h 144 144 144 144 

Hàm lƣợng ethanol %v/v 12,5 12,6 12,5 12,53 

Tốc độ tạo ethanol mL/L/h 0,868 0,875 0,868 0,870 

Bảng 3.8. Khả năng lên men tạo ethanol của chủng nấm men 

S. cerevisiae SH09 ở qui mô 25L 



Đặc tính Đơn vị Đợt lên men 

1 2 3 TB 

Thời gian lên men h 156 156 156 156 

Hàm lƣợng ethanol %V/V 12,5 12,5 12,5 12,5 

Tốc độ tạo ethanol mL/L/h 0,801 0,801 0,801 0,801 

Đặc tính Đơn vị Đợt lên men 

1 2 3 TB 

Thời gian lên men h 144 144 144 144 

Hàm lƣợng ethanol %v/v 12,5 12,5 12,5 12,5 

Tốc độ tạo ethanol mL/L/h 0,868 0,868 0,868 0,868 

Nghiên cứu xác định khả năng lên men tạo cồn của chủng nấm men S. 

cerevisiae SH09 qui mô 300L và 1.000L 

 Bảng 3.9. Khả năng lên men tạo ethanol của chủng nấm 

men S. cerevisiae SH09 ở qui mô 300L 

Bảng 3.10. Khả năng lên men tạo ethanol của chủng nấm men  
S. cerevisiae SH09 ở qui mô 1.000L 



1.2.2. Nghiên cứu duy trì khả năng tạo hƣơng của chủng nấm 

men S. cerevisiae SH09 trong quá trình sản xuất 

Các chất bay hơi Đơn vị Đợt lên men 

1 2 3 Trung bình 

Acetaldehyde  mg/L 3,18 3,43 3,51 3,37 

1-propanol  mg/L 34,99 34,12 34,97 34,69 

Isoamyl alcohol  mg/L 165,74 162,34 161,82 163,30 

Isobutanol  mg/L 26,55 27,29 26,47 26,77 

Ethyl acetate  mg/L 87,88 85,64 87,40 86,97 

Isoamyl acetate  mg/L 2,23 2,16 2,35 2,25 

Các chất bay hơi Đơn vị Hàm lƣợng 

Acetaldehyde  mg/L 4,21 

1-propanol  mg/L 26,62 

Isoamyl alcohol  mg/L 145,42 

Isobutanol  mg/L 24,78 

Ethyl acetate  mg/L 57,88 

Isoamyl acetate  mg/L 1,83 

Bảng 3.11. Khả năng lên men tạo hƣơng của chủng 
 nấm men S. cerevisiae SH09 qui mô 25L  

Bảng 3.12. Khả năng lên men tạo hƣơng của chủng 

nấm men S. cerevisiae SH09 qui mô 300L 



Xác định khả năng lên men tạo hương của chủng nấm men S. 

cerevisiae SH09 qui mô 1.000L 

Các chất bay hơi Đơn vị Hàm lƣợng 

Qui mô 1.000L Qui mô 25L 

Acetaldehyde mg/L 5,83 3,37 

1-propanol mg/L 35,42 34,69 

Isoamyl alcohol mg/L 168,24 163,3 

Isobutanol mg/L 40,16 26,77 

Ethyl acetate mg/L 91,63 86,97 

Isoamyl acetate mg/L 2,57 2,25 

Bảng 3.14. Hàm lƣợng các chất bay hơi trong rƣợu vang lên 

men bởi chủng S. cerevisiae SH09 ở qui mô 1.000L và so sánh 

với qui mô 25L  



 
1.2.3. Nghiên cứu xác định nồng độ chất khô hòa tan và tỷ lệ 

giống nấm men thích hợp  

 

Đặc điểm của 

quá trình lên men 

  Nồng độ chất khô (oBx) 

Đơn vị 21 23 25 27 29 

Thời gian lên men h 144 156 168 192 216 

Hiệu suất lên men % 91,6 92,1 93,2 84,4 42,8 

Số lƣợng tế bào 

nấm men cực đại 

x106CFU/mL 124,2 125,2 128,5 103,6 64,3 

Hàm lƣợng ethanol %v/v 11,2 12,2 13,5 13,2 7,2 

Tốc độ tạo ethanol mL/L/h 0,777 0,782 0,803 0,687 0,333 

Bảng 3.15. Một số đặc điểm của quá trình lên men rƣợu vang ở các 

nồng độ chất khô hòa tan ban đầu khác nhau 

Nghiên cứu xác định nồng độ chất khô hòa tan ban đầu 

thích hợp  



Nghiên cứu xác định tỷ lệ giống nấm men thích hợp 

Đặc điểm của 

quá trình lên men 

Đơn vị Tỷ lệ tiếp giống (x106 CFU/mL) 

2 4 6 8 

Thời gian lên men h 240 168 168 156 

Số lƣợng tế bào 

nấm men cực đại 

x106CFU/mL 94,0 122,5 123,4 123,2 

Tốc độ tạo ethanol mL/L/h 0,520 0,809 0,809 0,785 

Bảng 3.16. Một số đặc điểm của quá trình lên men rƣợu 

vang ở các tỷ lệ tiếp giống ban đầu khác nhau 

Chỉ tiêu Đơn vị Tỷ lệ tiếp giống (x106CFU/mL)  

2 4 6 8 

Ethanol %v/v 12,5 13,6 13,6 13,2 

Đƣờng sót g/L 35,1 2,6 2,6 2,4 

Axít tổng số (tính theo 

H2SO4) 

g/L 5,4 5,5 5,7 5,8 

Axít bay hơi 

(tính theo axít axetic) 

g/L 0,18 0,21 0,30 0,41 

Bảng 3.17. Ảnh hƣởng của tỷ lệ tiếp giống nấm men đến một số 

chỉ tiêu chất lƣợng chủ yếu của rƣợu vang non 



1.2.4. Hoàn thiện phƣơng pháp sục khí thích hợp cho quá 

trình lên men rƣợu vang (qui mô 1.000L) 

Mẫu Không sục khí 

  

Sục khí 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 

Đối chứng 60       

TN1   132     

TN2   135 108   

TN3   133 105 96 

Bảng 3.19. Thời gian tiêu thụ oxy trong quá trình lên 

men rƣợu (phút) 

Ghi chú: 
Mẫu đối chứng: không sục khí. 

Mẫu TN1: sục khí 1 lần vào thời điểm 0 h, tốc độ 0,1v.v.m, 15 phút/lần. 

Mẫu TN2: sục khí 2 lần vào thời điểm 0h và 12h của quá trình lên men, tốc độ 

0,1v.v.m, 15 phút/lần. 

Mẫu TN3: sục khí 3 lần vào thời điểm 0h, 12h và 24h của quá trình lên men, tốc độ 

0,1v.v.m, 15 phút/lần. 

Nghiên cứu xác định thời gian tiêu thụ oxy trong môi trường dịch đường 

của nấm men rượu 



Ảnh hưởng của sục khí oxy đến quá trình lên men rượu vang bởi 

chủng nấm men S. cerevisiae SH09 
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Hình 3.5. Sự phát triển của nấm men trong 

 quá trình lên men rƣợu 
Hình 3.6. Sự tiêu thụ đƣờng trong  

quá trình lên men rƣợu 

Hình 3.7. Sự tạo thành ethanol trong quá trình lên men rƣợu ở 

các điều kiện sục khí khác nhau 



Các thông số Đơn vị Đối chứng 

(không sục khí) 

Các mẫu sục khí 

TN1 TN2 TN3 

Thời gian lên men  h 216 192 168 168 

Mật độ tế bào nấm 

men cực đại  

106CFU/

mL 

85 106 130 160 

Ethanol %v/v 12,6 13,0 13,6 13,2 

Đƣờng sót g/L 25,2 16,4 2,5 2,3 

Axít axetic  g/L 0,19 0,23 0,25 0,35 

Bảng 3.20. Một số thông số và chỉ tiêu chất lƣợng chủ yếu của 

rƣợu vang non lên men trong các điều kiện sục khí khác nhau 

Mẫu TN2: sục khí 2 lần vào thời điểm 0h và 12h của quá trình lên men, tốc độ 

0,1v.v.m, 15 phút/lần. 



 
1.2.5. Xác định thời gian lên men rƣợu vang thích hợp 

 

  

TT 
Thành phần Đơn vị 

Kết quả 

1 Ethanol  %v/v 13,5 

2 Đƣờng sót g/L 2,5 

3 Axít tổng số g/L axít 

H2SO4 

5,5 

4 Axít bay hơi g/L axít 

axetic  

0,25 

5 Axít malic g/L 2,25 

6 Axít lactic g/L 0,14 

7 Polyphenol mg/L 1.764 

8 pH   3,3 

9 Diacetyl mg/L 1,1 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

0 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240

H
àm

 l
ư

ợ
n
g
 e

th
an

o
l 

(%
V

/V
) 

S
ố

 l
ư

ợ
n
g
 t

ế 
b

ào
 n

ấm
 m

en
 (

x
 1

0
6
 C

F
U

/m
l)

/ 
 

h
àm

 l
ư

ợ
n

g 
đ

ư
ờ

n
g 

só
t 

(g
/L

) 

Thời gian lên men (h) 

Đường sót Số lượng tế bào nấm men Ethanol

Hình 3.8. Động học của quá trình lên men 

rƣợu vang 

Bảng 3.21. Thành phần rƣợu vang non sau 
 khi kết thúc quá trình lên men rƣợu (7 NGÀY) 



HOÀN THIỆN QUI TRÌNH 

LÊN MEN MALOLACTIC 



Tỷ lệ 

Essential 

Oenos (g/L) 

Thời gian 

khởi động 

MLF (ngày) 

Số lƣợng tế bào vi 

khuẩn cực đại 

 (x106 CFU/mL) 

Tốc độ phân 

giải axit malic 

(g/L/ngày) 

Tốc độ tạo 

thành axit lactic 

(g/L/ngày) 

Thời gian 

MLF 

(ngày) 

0 28 7,6 - - nd 

0,01 14 8,5 - - nd 

0,02 10 9,2 0,036 0,021 63 

0,03 10 9,3 0,039 0,018 54 

0,04 7 9,0 0,065 0,042 35 

0,05 7 8,2 0,078 0,057 28 

0,06 7 8,3 0,078 0,058 28 

Bảng 3.22. Ảnh hƣởng của tỷ lệ bổ sung chế phẩm Essential Oenos 

tới quá trình lên men malolactic 

Ghi chú: nd – không xác định 



 

1.3.3. Lựa chọn thời điểm bổ sung vi khuẩn malolactic thích hợp 
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Hình 3.12. sự phát triển của vi khuẩn malolactic 
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Hình 3.13. khả năng phân giải axit L-malic 

Mẫu Thời gian lên 

men rƣợu 

(ngày) 

Thời gian 

MLF 

(ngày) 

Hàm lƣợng  

axit axetic 

(g/L) 

Hàm lƣợng 

diacetyl 

(mg/L) 

M 7 32 0,91 1,6 

F 7 25 0,63 2,6 

E 7 18 0,35 2,9 

Bảng 3.25. Ảnh hƣởng của thời điểm cấy giống vi khuẩn malolactic vào 

rƣợu vang non tới quá trình lên men malolactic 

Ghi chú: 
M: giữa AF 

F: cuối AF 

E: kết thúc AF 



Nhiệt độ MLF  

(0C) 

Thời gian 

MLF (ngày) 

Hàm lƣợng axít 

malic (g/L) 

Tốc độ phân giải axit 

malic (g/L/ngày) 

15 35 0,10 0,061 

18 21 0,09 0,110 

21 16 0,08 0,155 

24 18 0,08 0,136 

27 28 0,09 0,075 

Bảng 3.26. Đặc diểm của quá trình MLF 

Bảng 3.27. Hàm lƣợng axít axetic và diaxetyl 

Nhiệt độ (0C) axít axetic (g/L) Hàm lƣợng diacetyl (mg/L) 

15 0,74 10,9 

18 0,42 7,0 

21 0,29 3,8 

24 0,37 2,9 

27 0,85 5,7 

Xác định nhiệt độ lên men malolactic tối ƣu 
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Hình 3.15. Sự biến đổi của axit malic, axetic và diacetyl ở 

cuối giai đoạn MLF  
(16 ngày là thích hợp) 

Xác định thời gian lên men malolactic tối ƣu 



Các điều kiện của quá trình lên men malolactic: 

- Hoạt hóa giống: 25oC/24h 

- Tỷ lệ bổ sung EO: 0,05g/L 

- Nhiệt độ lên men: 21oC 

- Thời gian lên men: 16 ngày 

  

TT 
Thành phần Đơn vị 

Kết quả 

Trƣớc MLF Sau MLF 

1 Ethanol  %v/v 13,5 13,4 

2 Đƣờng sót g/L 2,5 1,9 

3 Axít tổng số g/L axít H2SO4 5,5  4,6 

4 Axít bay hơi g/L axít axetic  0,25 0,29 

5 Axít malic g/L 2,25 0,08 

6 Axít lactic g/L 0,14 1,51 

7 Polyphenol mg/L 1.764 1.625 

8 pH   3,3 3,5 

9 Diaxetyl mg/L 1,1 3,8 

Bảng 3.28. Thành phần rƣợu vang trƣớc và sau 
 lên men malolactic 



 

1.6.2. Sản xuất thử nghiệm rƣợu vang chất lƣợng cao qui mô 5.000 l/tank 

 

Thông số kỹ 

thuật 

Đơn vị Hàm lƣợng 

Tank 1 Tank 2 Tank 3 Tank 4 Tank 5 Tank 6 

Hàm lƣợng chất 

khô hòa tan 

oBx 25,0 25,2 24,9 25,1 25,0 25,1 

pH   3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

Axít tổng số g/L 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

Hàm lƣợng 

polyphenol 

mg/L 1.868 1.874 1.871 1.870 1.867 1.870 

Bảng 3.40. Thành phần dịch nho trƣớc khi lên men 



Thông số kỹ 

thuật 

Đơn vị Hàm lƣợng 

Tank 

1 

Tank 

2 

Tank 

3 

Tank 

4 

Tank 

5 

Tank 

6 

Thời gian lên 

men 

h 168 168 168 168 168 168 

Hàm lƣợng 

ethanol 

% v/v 13,2 13,3 13,3 13,2 13,3 13,2 

Tốc độ tạo 

ethanol 

mL/L/h 0,785 0,791 0,791 0,785 0,791 0,785 

Axít tổng số (tính 

theo H2SO4) 

g/L 5,5 5,5 5,6 5,5 5,6 5,6 

Axít bay hơi (tính 

theo axít axetic) 

g/L 0,40 0,41 0,40 0,41 0,42 0,41 

pH   3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Hàm lƣợng axít 

malic 

g/L 2,30 2,29 2,28 2,30 2,28 2,28 

Bảng 3.41. Một số đặc điểm của quá trình lên men rƣợu và 

thành phần của rƣợu vang non sản xuất qui mô 5.000 L/tank 



Chỉ tiêu Đánh giá 

Lô số 1 Lô số 2 Lô số 3 Lô số 4 Lô số 5 Lô số 6 

Trạng 

thái 

Chất 

lỏng 

trong 

suốt 

Chất 

lỏng 

trong 

suốt 

Chất 

lỏng 

trong 

suốt 

Chất 

lỏng 

trong 

suốt 

Chất 

lỏng 

trong 

suốt 

Chất 

lỏng 

trong 

suốt 

Màu sắc Màu đỏ 

nhung 

Màu đỏ 

nhung 

Màu đỏ 

nhung 

Màu đỏ 

nhung 

Màu đỏ 

nhung 

Màu đỏ 

nhung 

Mùi vị Mùi 

thơm 

hài hòa, 

vị đậm 

đà, hơi 

chát 

Mùi 

thơm 

hài hòa, 

vị đậm 

đà, hơi 

chát 

Mùi 

thơm 

hài hòa, 

vị đậm 

đà, hơi 

chát 

Mùi 

thơm hài 

hòa, vị 

đậm đà, 

hơi chát 

Mùi 

thơm hài 

hòa, vị 

đậm đà, 

hơi chát 

Mùi 

thơm 

hài hòa, 

vị đậm 

đà, hơi 

chát 

Bảng 3.43. Chỉ tiêu cảm quan của rượu vang đỏ thành 
phẩm sản xuất thử nghiệm  

Thông số kỹ 

thuật 

Đơn 

vị 

Hàm lƣợng 

Tank 1 Tank 2 Tank 3 Tank 4 Tank 5 Tank 6 

Thời gian lên 

men malolactic 

ngày 17 16 17 16 16 16 

Axít malic  g/L 0,09 0,08 0,09 0,10 0,08 0,1 

Axít lactic  g/L 1,54 1,52 1,58 1,58 1,55 1,51 

Axít axetic g/L 0,45 0,46 0,45 0,46 0,46 0,46 

Diaxetyl mg/L 3,2 2,9 3,3 3,0 3,1 3,1 

Bảng 3.42. Kết quả quá trình lên men malolactic qui mô 5.000L/tank 



Thành phần Đơn vị Hàm lƣợng 

Lô số 1 Lô số 2 Lô số 3 Lô số 4 Lô số 5 Lô số 6 

Ethanol  %v/v 13,2 13,3 13,2 13,3 13,2 13,2 

Methanol mg/L 47,9 53,5 48,6 49,7 53,4 55,6  

Axít tổng số g/L axít H2SO4 4,8 4,8 4,8 4,9 4,9 4,9 

Axít bay hơi g/L axít axetic  0,45 0,46 0,45 0,46 0,46 0,46 

Axit malic g/L 0,08 0,07 0,09 0,09 0,08 0,09 

Axit lactic g/L 1,52 1,52 1,56 1,55 1,53 1,50 

Polyphenol mg/L 1.651 1.642 1.663 1.648 1.665 1.655 

SO2 mg/L 33,5 27,4 28,5 30,6 26,7 32,3 

Diacetyl mg/L 3,1 2,9 3,2 3,0 3,1 3,0 

pH   3,5 3,4 3,4 3,5 3,5 3,5 

Cƣờng độ 

màu 

OD420+OD520 1,17 1,25 1,22 1,18 1,16 1,21 

Bảng 3.44. Thành phần hóa lý của rƣợu vang đỏ thành 

phẩm sản xuất thử nghiệm  

1.6.3. Phân tích các chỉ tiêu lý, hóa và vi sinh của sản phẩm 

thử nghiệm  



Thành phần Đơn vị Hàm lƣợng 

Lô số 1 Lô số 2 Lô số 3 Lô số 4 Lô số 5 Lô số 6 

1-propanol  mg/L 35,71 34,15 33,26 36,43 35,54 34,89 

Isoamyl alcohol  mg/L 161,95 156,88 159,72 161,34 160,90 158,83 

Isobutanol  mg/L 30,42 29,67 29,50 27,74 31,46 30,45 

Ethyl acetate  mg/L 102,75 103,12 101,57 100,68 101,23 103,10 

Isoamyl acetate  mg/L 2,87 3,01 2,89 3,20 3,43 2,95 

Acetaldehyde mg/L 5,78 5,54 5,63 5,70 5,84 5,49 

Chỉ tiêu vi sinh vật và kim loại nặng của rƣợu vang đỏ thành 

phẩm sản xuất thử nghiệm 

Thành phần các chất bay hơi của rƣợu vang đỏ thành phẩm sản 

xuất thử nghiệm  
 

Thành phần Đơn vị Hàm lượng 

Lô số 1 Lô số 2 Lô số 3 Lô số 4 Lô số 5 Lô số 6 

Tổng số vi 

sinh vật hiếu 

khí 

CFU/mL <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Tổng số nấm 

men, nấm mốc 

CFU/mL <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Chì  mg/L 0,01 0,012 0,01 0,012 0,012 0,01 

Thiếc mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH 



TT Thành phần Đơn vị Hàm lƣợng 

Giới hạn tối đa (theo 

QCVN 6-3:2010/ 

BYT)  

Mẫu TN 

1 Ethanol  %v/v   13,5 

2 Methanol mg/L 400 57,2 

3 Axít tổng số g/L axít H2SO4   4,7 

4 Axít bay hơi g/L axít axetic    0,28 

5 Polyphenol mg/L   1.712 

6 SO2 mg/L 150 38,2 

7 pH     3,5 

8 Cường độ màu OD420+OD520   1,32 

9 Chì mg/L 0,2 0,032 

10 Thiếc mg/L 150 KPH 

Thành phần lý hóa của Vang nho 

Ghi chú: KPH – Không phát hiện (dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp thử 



1.6.7. Xây dựng qui trình công nghệ sản xuất rƣợu 

vang qui mô 500.000 lít/năm 

Pha chế (25oBx) 

  

Dịch ép nho cô đặc 

Cabernet Sauvignon 

(68oBx) 

Lên men rƣợu 

(25oC) 

Na2S2O5 (40mg/L) 

Pectinex Ultra Clear (0,01%) 

S.cerevisiae 

SH09 

Cấy giống 

(tỷ lệ 4x106CFU/ml) 

Xử lý nguyên liệu 

(4h) 

Nƣớc RO 

Đƣờng saccharose* 

Sục khí 

(NH4)2HPO4 (400 mg/L) 

  

Nhân 

giống 



Tàng trữ 

(4 tháng/15oC) 

Sulphit hóa 

Lên men malolactic 

(21oC) 
Viniflora oenos 

(1g/hL) 

Hoạt hóa 

(25oC/24h) 

Na2S2O5 (100mg/L) 

Essential Oenos: 5g/hL 

Chíp gỗ sồi (3g/L) 

Dịch chiết gỗ sồi (0,08g/L) 

  

  

Lọc trong 

Đóng chai/bịch 

Nisaplin (50 mg/L)  

Natamax (20 mg/L) 

Na2S2O5 (40 mg/L) 

  

Hoàn thiện sản phẩm 

Chai/Bịch  

SẢN 

PHẨM  



Sắc ký đồ phân tích các hợp chất bay hơi của 3 mẫu 

rƣợu vang 





HÌNH ẢNH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 



Lên men rƣợu vang ở tank 5.000 lít Lọc rƣợu vang bằng thiết bị lọc nến Filtrox 

Máy rửa chai công suất 7.000 chai/giờ Máy dán nhãn công suất 7.000 chai/giờ 




