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prawem krajowym pozwalają na produkcję wyrobów bezalkoholo-

alkoholizacji win, prawo winiarskie

wych i o obniżonej zawartości alkoholu. Przykładowo w Niemczech
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możliwa jest produkcja win i win musujących oraz gazowanych win

dealcoholization, wine laws

musujących bezalkoholowych – o zawartości alkoholu mniej niż
0,5% obj. oraz o obniżonej zawartości alkoholu – od 0,5% do po-

The popularity of alcohol free and low alcohol wines is increasing globally year by year. Currently in UE, the Regulation 1308/2013 is being
amended and the definition of dealcoholised and partially dealcoholised
wines is discussed. We examined the Warsaw market of alcohol free and
low alcohol wines. 73 non-alcoholic wines and 39 low alcohol wines
were stated on the market. Most of alcohol free wines is still but low
alcohol wines are sparkling. Both kind of beverages are white.
Popularność win bezalkoholowych i o obniżonej zawartości alkoholu
wzrasta z roku na rok na całym świecie. Obecnie w UE trwają prace nad
zmianą Rozporządzenia 1308/2013 i wprowadzeniem definicji win dealkoholizowanych i częściowo dealkoholizowanych. W niniejszej pracy
zbadano warszawski rynek win bezalkoholowych i o obniżonej zawartości alkoholu. Stwierdzono 73 wina bezalkoholowe i 39 napojów o obniżonej zawartości alkoholu. Wina bezalkoholowe są głównie spokojne,
a wina o obniżonej zawartości alkoholu z dwutlenkiem węgla. W obu
grupach dominują wina białe.

niżej 4% obj. [7].
Od prawie dwóch lat prowadzone są w UE prace nad zmianami
Rozporządzenia 1308/2013. Zmiany te będą dotyczyły różnych sektorów rynków rolnych. W zakresie win wprowadzone zostaną między
innymi definicje dealkoholizacji i częściowej dealkoholizacji wyrobów
winiarskich opisanych we wspomnianym Rozporządzeniu. Do produktów tych zalicza się: wino, wino musujące, gatunkowe wino musujące, aromatyczne gatunkowe wino musujące, wino półmusujące,
gazowane wino półmusujące i gazowane wino musujące [17].
Zgodnie z ostatnim projektem Rozporządzenia 1308/2013 wyroby
dealkoholizowane to takie, których aktualne stężenie alkoholu jest
nie większe niż 0,5% obj., a wyroby częściowo dealkoholizowane
to produkty o zawartości alkoholu powyżej 0,5% obj. i poniżej mi-

W ostatnich latach popularność win bezalkoholowych i o obni-

nimalnej ilości obecnie obowiązującej w danej kategorii [14]. Nie

żonej zawartości alkoholu wzrasta na całym świecie. Szacuje się,

zezwala się na dodatek wody do win pozbawionych alkoholu [8].

że w okresie od 2019 do 2027 r. rynek win bezalkoholowych wzro-

Warto zaznaczyć, że wspomniana definicja win częściowo dealko-

śnie o 7% i osiągnie wartość 10 mld USD. Najchętniej sięgają po

holizowanych jest obecnie ponownie wersją pierwotną z 2018 r.

te napoje Europejczycy – było to ponad 40% popytu w 2018 r. Liczną,

Późniejsza wersja projektu mówiła, że redukcja alkoholu powinna

rosnącą grupę konsumentów stanowią także mieszkańcy krajów

być wyższa niż 20% początkowej zawartości alkoholu [15].

Bliskiego Wschodu, Azji i Pacyfiku. Największymi producentami win

Zatem nie ma w obecnej chwili stuprocentowej pewności, czy obec-

bezalkoholowych i o obniżonej zawartości alkoholu są: E & J Gallo

na definicja jest ostateczną.

Winery, Treasury Wine Estate, Castel Frères and McGuigan [5].

Usuwanie alkoholu z wina, podobnie jak w przypadku piwa,

W Niemczech około 60% konsumentów spożywa wina bezalkoho-

zachodzi metodami membranowymi, destylacją lub destylacją próż-

lowe, przy czym w przypadku win spokojnych udział tych napojów

niową. Metody membranowe charakteryzują się licznymi zaletami,

wynosi poniżej 1% ogółu spożywanych win, natomiast wina musu-

takimi jak: wysoka selektywność, mniejsze zapotrzebowanie ener-

jące bezalkoholowe stanowią już 5% konsumowanych win musu-

getyczne w porównaniu z metodami destylacyjnymi, wysoka pro-

jących [6].

duktywność, możliwość łączenia z innymi metodami. Minusem jest

Przyczyny wzrostu popytu na napoje o całkowicie lub częścio-

ingerencja w cechy sensoryczne produktu. Zachodzi także obniża-

wo obniżonej zawartości alkoholu to: wzrost świadomości konsu-

nie selektywności membran w miarę ich eksploatacji i adsorpcja

mentów o niekorzystnym działaniu alkoholu na zdrowie w dawkach

cząsteczek na powierzchni. Najczęściej stosowaną metodą prze-

przekraczających tzw. umiar, chęć obniżenia ilości spożywanych

mysłową jest odwrócona osmoza. Inne możliwe sposoby to perwa-

z alkoholem kalorii, powody zdrowotne lub fizjologiczne, niemoż-

poracja, nanofiltracja i destylacja osmotyczna [11]. W odwróconej

ność picia alkoholu ze względów religijnych, niechęć do alkoholu

osmozie z wina (retentat) pod wpływem zastosowanego ciśnienia

z powodów kulturowych, prowadzenie pojazdu, wykonywanie pre-

(do 4 MPa) przez półprzepuszczalną membranę przepływa perme-

cyzyjnej pracy, czy jakiekolwiek inne wydarzenie wymagające zwięk-

at zawierający etanol i wodę. Usunięta woda jest uzupełniana mosz-

szonej koncentracji [2, 9, 13].

czem winogronowym o niskim stężeniu Bx [20]. Proces odwróconej

Mimo znacznej popularności bezalkoholowych wyrobów winiar-

osmozy jest korzystniejszy w przypadku win czerwonych, ponieważ

skich oraz napojów o obniżonej zawartości alkoholu w prawodaw-

proces ten nie powoduje istotnych zmian zawartości polifenoli, fla-

stwie unijnym brakuje definicji tych produktów. Niektóre państwa

wonoidów i intensywności koloru [3, 4]. W winach białych obser-
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wowana jest istotne zmniejszenie ilości związków wpływających na
aromat: kwasów, alkoholi wyższych, laktonów [10].

We wszystkich sklepach stwierdzono łącznie 73 wina bezalko-

W przypadku destylacji stosuje się najczęściej metodę z zasto-

holowe i 39 produktów o obniżonej zawartości alkoholu. Wina bez-

sowaniem wirujących stożków (ang. spinning cone column).

alkoholowe były w większości winami spokojnymi (75%), natomiast

Wykorzystuje się w niej kolumnę zbudowaną z wirującego wału oraz

w przypadku napojów o obniżonej zawartości alkoholu sytuacja

naprzemiennie ułożonych stożków wirujących i stacjonarnych. Wino

była odwrotna, ponieważ 64% produktów zawierało dwutlenek wę-

naniesione cienką warstwą na powierzchnię pierwszego stożka, po

gla. Sklepy wielkopowierzchniowe charakteryzowały się największą

oddzieleniu z niego substancji lotnych, spływa w dół wirującej ko-

dostępnością badanych napojów (tab. 1). Największy asortyment

lumny na kolejny stożek, aż do dołu kolumny. Opary (aromaty i eta-

był w sklepach Auchan – w jednym zanotowano 24 wina bezalko-

nol) z poszczególnych stożków przepływają w górę. Proces deal-

holowe i 8 o obniżonej zawartości alkoholu, a w drugim odpowied-

koholizacji przebiega dwuetapowo: najpierw oddzielane są związki

nio – 16 i 6. Na drugim miejscu były sklepy specjalistyczne, wśród

aromatyczne bardziej lotne od etanolu (o niższej temperaturze),

nich najszerszy asortyment posiadał sklep DarWina, w którym

a potem etanol. W zależności od ilości usuwanego alkoholu – czy

stwierdzono 21 win bezalkoholowych i 3 o obniżonej zawartości

uzyskujemy wino częściowo pozbawione alkoholu czy bezalkoho-

alkoholu.

lowe – oddzielane etanolu zachodzi raz lub więcej. Po zakończonej

Większość win bezalkoholowych obecnych na naszym rynku

destylacji aromaty są zawracane do wina [16, 20]. Proces destyla-

pochodzi z Niemiec (55%). Kolejne kraje, z których sprowadzamy

cji z wykorzystaniem wirujących stożków może być prowadzony

wina to: Hiszpania (14% badanych win), Francja (11%), USA (5%).

w warunkach obniżonego ciśnienia (próżni). Pozwala to na zasto-

Wina o obniżonej zawartości alkoholu importowane są do nas głów-

sowanie maksymalnej temperatury około 30 °C, co w połączeniu

nie z Włoch (54%). Spory udział badanych win stanowią wina

z właściwie dobranym tempem przepływu wina przez stożki, umoż-

z Hiszpanii (18%) oraz Francji (8%).

liwia odzyskanie 100% aromatów z win białych i różowych [1].

W przypadku win bezalkoholowych i o obniżonej zawartości

Z drugie strony zaobserwowano, że w winach Chardonnay wraz

alkoholu dominują wina białe. Pod względem poziomu słodyczy

z ilością usuwanego destylacją próżniową alkoholu zmniejszała się

wina bezalkoholowe są wytrawne, półwytrawne, półsłodkie i słodkie.

ilość niektórych związków lotnych [12].

Wśród win o obniżonej zawartości alkoholu dominują wina z cukrami resztkowymi (tab. 2), ponieważ w tej grupie jest znaczny udział

Cel i metodyka pracy

napojów typu frizzante, które charakteryzuje niski poziom alkoholu,

Celem pracy było zbadanie stołecznego rynku win bezalkoho-

lekkie nasycenie CO2 i obecność cukrów.

lowych oraz win o obniżonej zawartości alkoholu, czyli poniżej 8,5%

Zgodnie z Rozporządzeniem 2019/33 podawanie informacji

obj. W pracy zbadano dostępność ww. napojów w listopadzie

o szczepie użytym do produkcji win nie jest obowiązkowe. Jeżeli

i grudniu 2020 r. w 15 sklepach wielkopowierzchniowych, 15 skle-

co najmniej 85% wina zostało wyprodukowane z danej odmiany,

pach małopowierzchniowych, 15 stacjonarnych sklepach specja-

taka informacja może być zawarta na etykiecie. Jeżeli wymieniono

listycznych i 15 sklepach internetowych – zarówno spożywczych,

z nazwy co najmniej dwie odmiany winorośli, to 100% danego pro-

jak i alkoholowych. Wszystkie produkty winiarskie zostały przeana-

duktu musiało zostać wyprodukowane z tych odmian [18]. 70%

lizowane pod kątem występowania danego napoju w różnych skle-

przeanalizowanych win bezalkoholowych posiadało informację

pach, barwy, poziomu słodyczy, obecności CO2, składu i kraju

o użytej odmianie winogron. W przypadku win o obniżonej zawar-

pochodzenia.

tości alkoholu informacja taka pojawiła się na 56% produktów. Wina
bezalkoholowe białe były produkowane głównie z odmiany

Tab. 1. Łączna liczba win bezalkoholowych i win o obniżonej zawartości alkoholu w poszczególnych
kategoriach sklepów
Kategoria sklepów

Wina bezalkoholowe

Wina poniżej 8,5%
alkoholu

Wielkopowierzchniowe

86

28

Małopowierzchniowe

5

0

Specjalistyczne

60

14

Internetowe

31

6

Chardonnay, pojawiały się też wina z winogron Riesling,
Muscat, Airen, Muller Thurgau, Semillon. W produkcji win
czerwonych wykorzystano: Cabernet Sauvignon, Merlot,
Syrah, Gernache i Zinfandel. W przypadku win o obniżonej
zawartości alkoholu dominuje odmiana Muscat.
Na etykiecie win bezalkoholowych konieczne jest podawanie składu, zgodnie z Rozporządzeniem 1169/2011 [19].
Wina zawierające alkohol jeszcze nie mają obowiązku podawania składu. We wspomnianych wcześniej projektach roz-

Tab. 2 Liczba stwierdzonych win bezalkoholowych oraz o obniżonej zawartości alkoholu w zależności
od barwy i poziomu słodyczy (dane ze wszystkich sklepów)
Barwa
Wina

8

Poziom słodyczy

białe

różowe

czerwo- wytrawne
ne

Bezalkoholowe

41

6

26

O obniżonej
zawartości
alkoholu

27

5

7

porządzenia 1308/2013 [14, 15] pojawiły się propozycje podawania kaloryczności i składu win, czy jednak będzie konieczność podawania i kaloryczności, i składu należy pocze-

półwytr.

półsłodk.

słodkie

kać do ostatecznej wersji. Wina bezalkoholowe w swoim

19

8

25

21

winogronowy, rektyfikowany moszcz winogronowy, rektyfiko-

0

1

7

31

składzie, poza winem dealkoholizowanym, zawierają moszcz
wany zagęszczony moszcz winogronowy, zagęszczony
moszcz winogronowy lub sok winogronowy. Wymienione
składniki dodawane są w celu uzupełnienia usuniętej w pro-
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cesie dealkoholizacji wody oraz w celu zwiększenia bukietu aromatycznego [13, 20]. W składzie są również aromaty naturalne. W celu
zwiększenia poziomu słodyczy wymieniana jest sacharoza lub cukier.
Jako konserwanty stosowane są powszechne w winiarstwie siarczyny. Informacja o siarczynach/dwutlenku siarki jest obowiązkowa,
ponieważ jest to alergen [18, 19]. Inne substancje konserwujące
pojawiające się na etykietach, również stosowane do win zawierających alkohol, to sorbiniany. Jednak w przypadku win z alkoholem
nie są one wymieniane na etykiecie, ponieważ nie są alergenami.
Do win bezalkoholowych stosuje się także benzoesan sodu, którego nie używa się do zwykłych win oraz diwęglan dimetylu. Jako
przeciwutleniacz stosuje się kwas askorbinowy, a w celu zwiększenia kwasowości kwas cytrynowy. Na etykietach można też znaleźć
informacje, że do win bezalkoholowych dodawane są taniny i guma
arabska.

Podsumowanie
Na rynku stołecznym jest znacznie więcej win bezalkoholowych
niż win o obniżonej zawartości alkoholu. Wina bezalkoholowe są
głównie spokojne, białe, o różnych poziomach słodyczy i pochodzą
z Niemiec. Natomiast wina o obniżonej zawartości alkoholu najczęściej zawierają dwutlenek węgla i cukry, a sprowadzane są z Włoch.
Największa dostępność win bezalkoholowych i o obniżonej zawartości alkoholu jest w sklepach wielkopowierzchniowych oraz w wybranych winiarskich sklepach specjalistycznych.
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