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1. INTRODUCCIÓ

El suro s’ha utilitzat com a preservador de begudes alcohòliques (vi, cava o
destil·lats) des del temps dels romans, on s’usaven com a tap en les
àmfores de vi, fins a l’actualitat. Els taps de suro tal i com els coneixem ara,
es van començar a fabricar a Catalunya al segle XVIII creant un ecosistema
socioeconòmic i natural molt singular.

   Les investigacions realitzades a la Fundació Institut Català del Suro, des
de la seva creació l’any 1991, han proporcionat la certesa que el suro
interacciona amb el vi i el cava de tal manera que l’ajuda a evolucionar
correctament al llarg del temps de rotació del producte. Aquest fenomen es
degut principalment a la microoxigenació proporcionada pel tap de suro  i
que nodreix el vi de l’oxigen necessari per l’equilibri dinàmic d’oxidació i
reducció.   

   Els compostos aromàtics que veurem en aquest manual també els
trobem en vi.  És a dir, suro i vi comparteixen els mateixos compostos
aromàtics, essent el vi una matriu molt més complexa.
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El procés de fabricació de taps de suro és un procediment que modifica
elperfil aromàtic des de la planxa de suro original fins al tap de suro acabat
destinat a tapar vins i caves de tot el món. Conèixer els aromes d’aquest
perfil és una eina clau per als professionals del sector surer i vitivinícola. 

   Aquest manual s’organitza explicant, primer, els tipus d’anàlisis sensorials
que s’utilitzen a les indústries vitivinícoles i sureres, i posteriorment,
explicant les aromes separades per família. Per cada aroma, es defineix el
compost químic que el determina, els descriptors que s’usen per definir-lo, i
una breu explicació de llindars, origen i notes de tast de la percepció de
l’aroma.
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 2. TAST I ANÀLISI SENSORIAL

Podem definir dos grans tipus de controls sensorials que s’empren a la
indústria surera i vitivinícola:

   El tast és una eina que empren els professionals de bodegues i
distribuïdors de productes enològics per descriure el seu producte al
consumidor. En el tast, l’objectiu és descriure el vi emprant uns descriptors
(paraules) que defineixen sensorialment el producte. Els descriptors
utilitzats per cada tastador són subjectius i solen ser recursos memorístics
que el tastador empra per definir aquella aroma. Normalment aquest tast
sol ser un tast individual.
 
   Per contra, l’anàlisi sensorial és una eina que s’empra als laboratoris com
a mètode científic utilitzat per mesurar i analitzar les diferents percepcions
dels sentits d’un producte enològic. En aquesta anàlisi es busca un criteri
objectiu per determinar si el producte compleix els estàndards de qualitat
requerits pel client.

   En l’anàlisi sensorial es solen definir descriptors, classificats en famílies,
que busquen un criteri objectiu per definir un cert atribut o defecte d’un
producte. En aquesta avaluació sensorial també es defineix una intensitat
de l’aroma i la solen realitzar un mínim de 3 tastadors que han de buscar un
consens.

   En el cas del suro, l’anàlisi sensorial es realitza segons la norma UNE
56926 Anàlisi sensorial de taps de suro. En aquesta norma es defineixen els
descriptors del perfil aromàtic del suro i es classifiquen per famílies.
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 3. LES AROMES DEL SURO I ELS LLINDARS DE PERCEPCIÓ

Tal i com s’ha dit en la introducció, el suro i el vi comparteixen aromes.
Aquestes aromes són originades per compostos químics els quals s’han
identificat tant en suro com en vi mitjançant tècniques instrumentals
(cromatografia de gasos combinada amb espectrometria de masses).
Aquests compostos químics aromàtics no són tòxics en les concentracions
que  trobem a la natura, però sí que tenen una olor determinada i que es sol
definir amb una paraula o descriptor. El suro i el raïm adsorbeixen la majoria
d’aquestes aromes de  l’entorn on creixen: el bosc o la terra de la vinya. Així
mateix, aquests compostos també els podem trobar en molts altres
aliments i begudes naturals (aigua, fruita, cafè, sucs, cereals, farines, etc.).

  Els taps  de plàstic, rosca o vidre no tenen cap mena d’aroma natural i, al
contrari que el suro, poden contenir compostos  tòxics i per això estan
regulats a la Comunitat Europea a través del Reglament 10/2011 de
materials plàstics en contacte amb aliments. 

   La percepció d’un compost pot ser negativa o positiva en funció de la
intensitat de l’aroma o, el que és el mateix, la concentració del compost en
el vi o cava. Per aquest motiu és molt important entrenar i conèixer les
diferents percepcions d’un compost o aroma en funció de la seva intensitat
o concentració.

   La percepció d’un mateix compost també pot ser molt diferent en funció
de la matriu en la que es presenta. Per exemple,  el compost en aigua es
percep molt millor que el mateix compost en vi, on l’etanol interfereix en la
percepció.

   Cada aroma compta amb un límit de percepció sensorial o llindar de
percepció, que es defineix com la concentració mínima necessària per
percebre’l olfactivament o gustativament.
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 4. MÈTODES D'ANÀLISI SENSORIAL EN MOSTRES DE SURO

El mètode sensorial normalitzat en el cas dels taps de suro està descrit a la
norma UNE 56926. Aquest mètode s’aplica en els taps de suro acabats i
preparats per la seva comercialització. Consisteix en posar en contacte els
taps amb aigua durant vint-i-quatre hores; una vegada ha passat aquest
temps, el macerat s’avalua olfactivament i gustativament. L’avaluació la
realitzen quatre tastadors que identifiquen el descriptor i la intensitat. 
Els descriptors es classifiquen en famílies: família vegetal, família florit,
família terrosa, família química i família reduït.

   Quan en els controls es troba un descriptor de la família vegetal, es
considera un aroma positiu, i quan es troba un descriptor de la resta de
famílies, es considera un aroma negatiu.

   Aquest mètode s’ha emprat àmpliament a la indústria del suro. Ara bé, el
fet que sigui un mètode destructiu (els taps no es poden utilitzar després de
mullats) i lent (vint-i-quatre hores de maceració), ha fet que la indústria
innovés i incorporés nous mètodes d’anàlisi sensorial.

   En un d'aquests mètodes s’incorporen estufes a les cadenes de tria de
taps. Aquestes estufes incrementen la temperatura del tap de manera que
facilita la identificació dels compostos volàtils que generen les aromes.
Aquest és un control de qualitat que permet simplement identificar la
família de l’aroma i separar els taps que poden tenir aromes negatius.

   Una altra variant de mètode sensorial emprat  és mullar el tap amb unes
gotes de solució hidroalcohòlica dins un recipient de vidre i olorar al cap
d’una hora. Aquest mètode funciona igual que el mètode normalitzat i l’únic
avantatge és que s’empra menys temps, estalviant la fase de maceració de
vint-i-quatre hores. En canvi, l’inconvenient és que només s’avalua un dels
extrems del tap.
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 5. PERFIL AROMÀTIC DEL SURO

La roda d'aromes del suro és molt similar a la del vi però amb menys
descriptors. A la roda del suro classifiquem les aromes en famílies i cada
família en descriptors. La majoria d’aromes que hi podem trobar
són de la família vegetal i es consideren aromes positives.
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Vainilla

Espècia

Palla

Menta

Eucaliptus

Herba

Balsàmic

Fusta

 5.1 FAMÍLIA VEGETAL

Els descriptors de les famílies vegetals definits en el perfil aromàtic del suro
es solen considerar aromes positives. Moltes d’aquestes aromes positves
són compostos que també es poden trobar en el vi o cava i que per tant
poden contribuir a millorar sensorialment el producte que embotellen.

   Els descriptors de la família vegetal del perfil aromàtic del suro són els
següents:
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 5.1.1 FAMÍLIA VAINILLA

Compost: Vanillina.

Descriptor: Vainilla.

Origen en suro: degradació de la lignina del suro per part de diferents
microorganismes.

Origen en vi: degradació de la lignina de les barriques per part de diferents
microorganismes. 

Llindar de percepció en aigua: 1,3 ppm (µg/L).

Nota de tast: En el tast de vi les aromes de vainilla solen ser apreciades
degut a que generen una aroma fina, persistent i agradable. S’associen a
aromes terciàries degut a l’envelliment del vi en barriques i es sol aliar
perfectament tan amb vins blancs o negres ben estructurats, integrant-se
al buquet i contribuint a l’acabat del vi. 

Curiositats: La vainillina és un compost bioactiu que presenta activitat
antioxidant.
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 5.1.2 ESPÈCIA

Compost: Eugenol.

Descriptor: Espècia, clau.

Origen en suro: degradació per microorganismes de la lignina del suro.

Origen en vi: degradació per microorganismes de la lignina de les barriques.

Llindar de percepció en vi: 6 µg/L

Nota de tast: Les aromes a clau/espècia solen aparèixer en vins negres de
criança i concretament en els vins negres espanyols. En alguns vins es sol
associar també a les aromes de canella i en general a les varietats ull de
llebre, garnatxa, syrah i pinot noir.
 
Curiositats: L’eugenol és un dels principals components de l’espècie clau
(Syzygiumaromaticum) i aquest és extret per formar olis essencials.

9

MANUAL  DEL  PERFIL  AROMÀTIC  DEL  SURO



 5.1.3 PALLA

Compost: 4-oxoisoforona.

Descriptor: Palla, herba seca.

Origen en suro: No s’ha descrit en suro.

Origen en vi: Degradació microbiològica dels terpens del vi.

Llindar de percepció en vi: 25 µg/L.

Notes de tast: Les aromes de palla es perceben com a aromes herbàcies i a
diferència de les especiades, tenen tonalitats més seques. Algunes
varietats blanques com el Chardonay podrien tenir aromes d’aquest tipus. 

Curiositats: la 4-oxoisoforona és un dels components de l’espècia safrà.
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 5.1.4 MENTA

Compost: L-Mentol.

Descriptor: Menta.

Origen en suro: s’absorbeix del sòl de boscos d’alzina surera.

Origen en vi: s’absorbeix del sòl de les vinyes.

Llindar de percepció en vi: 140 µg/L.

Notes de tast: Les aromes de menta solen manifestar-se en vins blancs
frescos i àcids. Però també a l’igual que tota la família de les aromes
balsàmiques solen ser una característica varietal del Cabernet Sauvignon i
del Merlot.

Curiositats: principal component de la planta menta.
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 5.1.5 EUCALIPTUS

Compost: 1.8-cineol.

Descriptor: Eucaliptus.

Origen en suro: de la proximitat de boscos amb arbres d’eucaliptus.
 
Origen en vi: de la proximitat de boscos  amb arbres d’eucaliptus.

Llindar de percepció en vi: 1.1 µg/L

Notes de tast: La climatologia, el sòl i la fusta són determinants a l'hora
d’aportar aromes d’eucaliptus en el vins. A l’igual que tota la família de les
aromes balsàmiques solen ser una característica varietal del Cabernet
Sauvignon i del Syrah. Les notes d’eucaliptus aporten frescor al buquet del
vi.
 
Curiositats: és usat a la indústria alimentària com a aromatitzant i
saboritzant.
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 5.1.6 HERBA

Compost: Cis-3-hexen-1-ol.

Descriptor: Herba.

Origen en suro: de les fulles dels arbres d’alzina surera.

Origen en vi: de les fulles de les vinyes.
 
Llindar de percepció en vi: 400 µg/L

Notes de tast: La característica herbàcia d’un vi apareix normalment en vins
joves blancs, aquestes notes d’aroma herbàcia aporten frescor en boca en
aquests tipus de vi. Els raïms de la varietat Verdejo solen associar-se a
notes herbàcies.

Curiositats: aquest compost està present a les fulles de la majoria de
plantes.
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 5.1.7 BALSÀMIC

Compost: Pinè.

Descriptor: Balsàmic, resina de pi.

Origen en suro: de la proximitat de boscos amb pins.

Origen en vi: de la proximitat de boscos amb pins.

Llindar de percepció en aigua: 6 µg/L.

Notes de tast:  L’olor de pi és una aroma distingida que es troba fàcilment
en vins negres de vinyes cultivades sobre terrenys sorrosos. El perfum de
resina dona dinamisme al buquet, subratllant la complexitat del vi i ajudant
a desenvolupar-lo.

Els vins de Cabernet Sauvignon i els vins de Còrsega es defineixen amb
aquest tipus d’aromes resinoses.

Curiositats: és usat a la indústriafarmacèutica com a broncodilatador.
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 5.1.8 FUSTA

Compost: Existeixen diversos compostos que poden donar aroma de fusta:
trans y cis whiskylactona, β-Terpineol i furfural.

Descriptor: fusta, torrat.

Origen en suro: de la lignina del suro.

Origen en vi: de la lignina de les barriques.

Llindar de percepció en vi: 75 µg/L (wiksylactona).
               
Curiositats: el suro lliure presenta aromes de fusta molt similar a l’aroma
que pot aportar una barrica.

Nota de tast: Les aromes de fusta aporten complexitat al vi i són molt
apreciades en els vins envellits, tan vins blancs com negres. Les aromes a
fusta són imprescindibles per obtenir un bon buquet. Pel consumidor, les
aromes a fusta en un vi solen ser agradables i molt buscades.
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Terra humida

Xampinyó

 5.2 FAMÍLIA TERRÓS

Els descriptors de les famílies terroses definits en el perfil aromàtic del suro
es solen considerar aromes negatives. Val a dir que a concentracions baixes
properes als llindars de percepció es poden considerar positius i són
apreciats pel consumidor en l’aroma dels vins. Aquestes “notes” de terrós
són especialment buscades en algunes varietats de raïm.

   Els descriptors de la família terrós del perfil aromàtic del suro són els
següents:
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 5.2.1 TERRA HUMIDA

Compost: Geosmina.

Descriptor: terra humida.

Origen en suro: subsòl i aigües dels aqüífers.
 
Origen en vi: raïms contaminats amb Botrytiscinerea i Penicilliumexpansum.

Llindar de percepció en aigua: 10 ng/L.

Llindar de percepció en vi: 30-45 ng/L.
 
Nota de tast: Les aromes a terróss es defineixen en francès amb la paraula
“terroir”. Actualment, els vins definits amb la paraula “terroir” són indicatiu
d’unes determinades condicions d’elaboració del vi derivats del clima,  el sol
i d’una elaboració tradicional. Podem trobar vins amb “terroir” a la majoria
de regions vitivinícoles del món.

Curiositats: es sol presentar a la naturalesa conjuntament amb el 2-
metisoborneol, per aquest motiu aquestes dues aromes es confonen
freqüentment.
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 5.2.2 XAMPINYÓ

Compost: 1-octen-3-ol.

Descriptor: Xampinyó.

Origen en suro: fongs que degraden lípids del suro.

Origen en vi: en vi sol anar acompanyat del derivat 1-octen-3-ona  i també
es genera a partir de raïm contaminat amb botrytiscinerea o de barriques
contaminades.

Llindar de percepció en aigua: 2 µg/L.

Llindar de percepció en vi negre: 40 µg/L.

Curiositats: Substància permesa com a additiu alimentari.
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2,4,6-Tricloroanisol (TCA)

2,4,6-Tribromoanisol (TBA)

2-Metilisoborneol (MIB)

 5.3 FAMÍLIA FLORIT

Els descriptors de les famílies florit definits en el perfil aromàtic del suro es
solen considerar aromes negatives. Els seus llindars de percepció
especialment baixos fan que siguin els compostos més analitzats i
controlats en el sector del suro. L’any 2013 Takashi Kurahashi va publicar
un estudi (2,4,6-Trichloroanisole as a potent supressor of olfactory signa
ltransduction) on es demostrava que la molècula de 2,4,6-TCA bloquejava
els receptors olfactius, de manera que petites concentracions feien que el
tastador notés una reducció de les pròpies aromes del vi o del cava.

   Els descriptors de la família terrós del perfil aromàtic del suro són els
següents:
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 5.3.1 FLORIT HUMIT (TCA)

Compost: 2,4,6-Tricloroanisol.

Descriptor: florit humit, cartró mullat.

Origen en suro:  clorofenols que són degradats per bacteris i fongs del suro
Origen en vi: barriques, palets, ambients o cartrons tractats amb productes
desinfectants organoclorats .

Llindar de percepció en aigua:  1-2 ng/L.

Llindar de percepció en vi blanc: 3 -7 ng/L.

Llindar de percepció en vi negre: 8 - 15 ng/L.

Curiositats: també s’ha descrit la presència de 2,4,6- cafè, fruits secs, llet,
cervesa i aigües de consum.
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 5.3.2 FLORIT HUMIT (TBA)

Compost: 2,4,6-Tribromoanisol.

Descriptor: florit humit amb tocs de regalèssia.

Origen en suro:  adsorció d’ambients contaminats.

Origen en vi: barriques, palets, ambients o cartrons tractats amb productes
desinfectants organobromats. Pintures tractades amb compostos
retardants  bromats.

Llindar de percepció en aigua:  1.5 ng/L.

Llindar de percepció en vi blanc: 3 ng/L.

Llindar de percepció en vi negre: 8 ng/L.

Curiositats: sensorialment és molt difícil de diferenciar del 2,4,6-TCA . La
majoria de vegades s’han de realitzar anàlisis cromatogràfics per
determinar l’origen de la contaminació del descriptor florit humit.
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 5.3.3 FLORIT SEC

Compost: 2-Metilisoborneol.

Descriptor: florit sec, armari tancat.

Origen en suro:  subsòl i aigües dels aqüífers.

Origen en vi: subsòl i aigües dels aqüífers.

Llindar de percepció en aigua:  6-12 ng/L.

Llindar de percepció en vi blanc: 30 ng/L. 

Llindar de percepció en vi negre: 40 ng/L.

Curiositats: Tot i que el 2-metiliisoborneol és força inestable, en vi s’ha
trobat en alguns vins que partien de concentracions elevades.
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Fenòlic fumat

Mantega Rància 

Medicament      

Farmàcia

Cera de vela

 5.4 FAMÍLIA QUÍMIC

Els descriptors de la família químic definits en el perfil aromàtic del suro es
solen considerar aromes negatives. Un dels principals descriptors trobats
en suro amb aroma classificada dins de la família química és el guaiacol.
Aquest és l’únic compost intrínsec que pot donar aroma química, els altres
descriptors definits com a químics són deguts a que el suro l’ha adsorbit de
contaminacions externes. Les aromes químiqus es solen trobar en suro
degut a males praxis de fabricació, emmagatzematge i/o transport. El suro
és un material adsorbent que s’ha de mantenir en condicions inodores i
asèptiques.
 
   Els descriptors de la família química del perfil aromàtic del suro són els
següents:
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 5.4.1 FENÒLIC FUMAT

Compost: Guaiacol.

Descriptor: fenòlic fumat, alcohol, alcohol medicinal.
 
Origen en suro:  degradació de la lignina del suro.

Origen en vi: de la microbiota del raïm o de la degradació de la lignina de les
barriques.

Llindar de percepció en aigua:  20 µg/L.

Llindar de percepció en vi blanc: 75 µg/L.

Curiositats: Aquest compost és poc probable trobar-lo en concentracions
per sobre del seu llindar de percepció. No obstant, concentracions petites
de guaiacol ajuden a potenciar altres defectes aromàtics.

24

FUNDACIÓ  INSTITUT  CATALÀ  DEL  SURO



Ous podrits

Ceba

Gerani

 5.5 FAMÍLIA REDUÏT

Els descriptors de la família reduït definits en el perfil aromàtic del suro es
solen considerar aromes negatives.  Les aromes d’aquesta família estan
poc descrites a la bibliografia científica de suro, tot i ser aromes que es
solen trobar en els anàlisis sensorials de control de qualitat. Els compostos
que generen aquestes aromes són compostos molt volàtils ja que són
compostos molt poc pesats i molt inestables, per aquest motiu són molt
difícils d’analitzar i quantificar amb les tècniques analítiques disponibles
actualment.
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 5.5.1 OUS PODRITS

Compost: Sulfur d’hidrogen.
 
Descriptor: ous podrits.
 
Origen en suro:  no estan definits en suro.

Origen en vi: condicions reductores en l’evolució del vi embotellat.
  
Llindar de percepció en vi:  1 - 2 µg/L.

Curiositats: la presència de sulfur d’hidrogen en etapes inicials de la
fabricació del vi, encara que aquest s’elimini en les etapes finals, pot
provocar que una vegada embotellat aquest torni a aparèixer o es formin
altres sulfurs o mercaptans desagradables en condicions de poc oxigen.
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 5.5.2 CEBA

Compost: etanotiol.

Descriptor: ceba.

Origen en suro:  no estan definits en suro.

Origen en vi: condicions reductores en l’evolució del vi embotellat.

Llindar de percepció en vi:  1 µg/L. 

Curiositats: aquest compost s’afegeix intencionadament al gas propà i butà
per tal que les persones en puguin detectar les fugues.
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 5.5.3 GERANI

Compost: 2-Etoxi-3,5-hexadien.

Descriptor: gerani.

Origen en suro:  no estan definits en suro.

Origen en vi: en vins tractats amb àcid ascòrbic on les bactèries làctiques el
descomponen.

Llindar de percepció en vi:  1  ng/L.

Curiositats: és un compost que té activitat antimicrobiana.
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 5.6 AROMES EMERGENTS: PIRAZINES

Les pirazines són compostos que s’han identificat tant en suro com en vi i
aquestes s’han incorporat recentment en el perfil aromàtic del suro.
Existeixen tres pirazines amb aroma, la IBMP ( 3-isobutil-2-metoxipirazina),
la IMP 3-isopropil-2-metoxipirazina i la MDMP ( 2-metoxi-3,5-
dimetilpirazina). La IBMP i la IPMP són compostos àmpliament trobats en el
vi, sobretot en segons quines varietats de raïm com el Cabernet Sauvignon,
i que en concentracions baixes són considerats aromes positius de la
família vegetal. No obstant, en concentracions molt altes poden arribar a
ser desagradables. En canvi la MDMP és una compost que és considerat la
segona causa de contaminació en suro després del TCA. 

Notes de tast: Les pirazines les podem trobar en les varietats Sauvingnon
Blanc, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Carménère, Merlot i Malbec. 
 Les notes de pirazines solen considerar-se positives i aporten complexitat,
a més a més, milloren amb l’envelliment del vi.
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 5.6.1 IBMP

Compost: 3-isobutil-2-metoxipirazina.

Descriptor: pèsol verd, espàrrec verd. 

Origen en suro: de la planxa de suro on s’ha adsorbit del bosc o del medi del
voltant.

Origen en vi: poca maduració del raïm.

Llindar de percepció en aigua:  2  ng/L.

Llindar de percepció en vi negre:  8-15ng/L.

Curiositats: aquest compost s’afegeix intencionadament al gas propà i butà
per tal que les persones en puguin detectar les fugues.
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 5.6.2 IPMP

Compost: 3-isopropil-2-metoxipirazina.

Descriptor: pebrot verd.

Origen en suro: de la planxa de suro on s’ha adsorbit del bosc o del medi del
voltant.

Origen en vi: presència de Coccinellidae escarabat en la fermentació del vi.

Llindar de percepció en aigua: 1- 2  ng/L.

Llindar de percepció en vi negre:  10-16  ng/L.

Curiositats: també és un compost que es detecta sensorialment en cafès.
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 5.6.3 MDMP

Compost: 2-metoxi-3,5-dimetilpirazina.

Descriptor: avellana verda (en altes concentracions), florit humit o terrós.

Origen en suro: transformació dels aminoàcids per Rhizobium excellensis.

Origen en vi: transformació dels aminoàcids de les barriques per Rhizobium
excellensis. 

Llindar de percepció en vi blanc:  2ng/L 

Curiositats: es degrada fàcilment amb la temperatura.
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