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Abstract 

An apple wine produced by Kiviks Musteri AB have an undesirable flavor of yeast. As a 

step in the development to reduce this off-flavour the wine flavor was analyzed by gas 

chromatography-mass spectrometry (GCMS) with headspace solid-phase 

microextraction (HS-SPME). Two other wines without the flavor of yeast where analyzed 

as references. Samples from the production step prior to clarification where also analyzed. 

Through matching against mass spectrum library, retention index and in some cases 

references a total of 37 volatile compounds were identified in the apple wines. Some 

uncertainty in the relative quantification of a few compounds was caused by insufficient 

clearance (deadsorption) of the SPME-fiber. When comparing the different wines the 

compounds were divided into groups: key compounds, ethyl esters, derivatives of 3-

methyl-1-butanol, other compounds: group 1 and other compounds: group 2. In each 

group the percent area for each compound was calculated. Comparing the percent area of 

each wine showed that the samples prior to clarification contains a higher number of 

volatile compounds e.g. ethyl esters and 3-methylbutanol derivatives than the final wine 

products. The comparisons also revealed differences between the wines. The results from 

the analyses indicated that the compounds that hypothetically contribute to the yeast-

flavor could be 2-phenylethanol; 3-methylbutanoic acid; 2-methyl-1-butanol; 2-

phenylacetaldehyde och 2-methylthiolan-3-one. The results need to be verified e.g. by an 

odor panel if they are going to be useful for Kivik Musteri AB in its effort to solve the 

taste problem in the wine. 
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1 Inledning 

1.1 Kiviks Musteri AB 
Kiviks Musteri AB är ett familjeägt företag som förädlar frukt och bär [1]. De producerar 

både egna äppelviner och äppelviner som levereras till kund för vidare förädling [2]. På 

grund av skumbildning vill en kund (företag) till Kiviks Musteri AB inte ha det ”vanliga” 

äppelvinet (produktnummer 23999) från Kiviks Musteri AB. Ett liknande vin 

(produktnummer 23993) ger ingen skumbildning och levereras därför till kunden idag [2]. 

Klagomål på en jästdoft/smak i äppelvinet (23993) finns dock från både kunden och 

personalen på Kiviks Musteri AB [2, 3]. Överlag innehåller vinet 23993 samma 

ingredienser som 23999 men det kan beskrivas genomgå mer klarning (ca 50 % större 

mängd klarningsmedel). Istället för att innehålla både Saccharomyces cerevisiae och 

Saccharomyces bayanus, som 23999, innehåller det endast S. cerevisiae [4, 5]. De båda 

vinerna skiljer sig dessutom åt genom att 23993 har en något lägre alkoholhalt än 23999, 

11,0 respektive 11,3 [4, 5]. Personalen på Kiviks Musteri AB beskriver även att 

äppelvinet 23993 inte har jäst klart när alkoholhalten uppnått 11,0 % och fermenteringen 

avslutas [3]. Äppelvinet 23993 har även en något högre temperatur under fermenteringen 

27°C respektive 26°C [2].  

1.2 Vintillverkning 
Under anaeroba förhållanden i vintillverkningen fermenteras fruktsaft t.ex. äppeljuice så 

att etanol och koldioxid bildas. Eftersom S. cerevisiae är mindre känslig mot etanol än 

många andra jästceller används den ofta vid vintillverkning. Även andra jäststammar är 

vanliga t.ex. S. bayanus som ger en högre koncentration av högre alkoholer men mindre 

etanol än S. cerevisiae. Fermenteringen pågår tills jästcellerna konsumerat allt socker 

varvid cellantalet minskar om all annan näring också är slut [6]. När fermenteringen 

avslutats tillsätts kaliumdisulfit (svaveldioxid frisätts) för att inaktivera jästcellerna. 

Partiklar och ämnen i vinet t.ex. rester från jästcellerna separeras från vinet genom att de 

binder till ämnen t.ex. aktivt kol, bentonit och kiselsol som tillsätts för att förstärka 

sedimenteringen. Efter klarningen filtreras vinet [2].  

1.3 Doftämnen 
1.3.1 Introduktion 

Lukt- och smakämnen stimulerar lukt respektive smakreceptorer så att en smakupplevelse 

skapas [7, 8]. Ämnena finns ofta i låga koncentrationer men trots det kan vi känna 

smaken/lukten av dem eftersom vi har lågt tröskelvärde för dem [9].  

När vi äter upplever vi ”smaken” från livsmedlet både genom att registrera smaken och 

lukten. Vissa icke-flyktiga ämnen påverkar receptorer och jonkanaler i munhålan vilket 

gör att vi känner smaken av sött, surt, salt, beskt och umami. Flyktiga ämnen från 

livsmedel förflyttas från munnen till näshålan där de binder selektivt till lukt receptorer i 

membranet på receptor celler. Det finns ett stort antal olika receptorer och flyktiga 

substanser har olika grad av affinitet för receptorerna. Inbindningen till luktreceptorerna 

skapar en signaleringskaskad in i cellen vilket ger en aktionspotential. När denna signal 

bearbetas i hjärnan kan vi uppleva intensiteten och vilken lukt den representerar. [10] 

Trots att de båda systemen för att uppfatta smak och lukt är olika används ofta ordet 

”smak” som en kombination av smak och lukt. I efterföljande avsnitt i detta arbete avser 

”smak” smakupplevelsen, både smak och doft.  
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1.3.2 Vin och fermentering 

Flyktiga föreningar från vin har analyserats i många olika studier och det har nu hittats 

mer än 800 substanser [9]. Detta ger en bild av komplexiteten hos vinaromen. Den färdiga 

vinprodukten innehåller mer smak än råvaran eftersom ämnena inte enbart härstammar 

från råvaran utan också bildas av jästcellerna [11]. Men trots denna stora förändring bildas 

inga (bortsätt från etanol) smakämnen med starkt utpräglad karaktär [7] utan det handlar 

istället om många ämnen och i låga halter. Under fermenteringen kan smakämnen bildas 

både genom jästcellernas metabolism och jästcellernas modifiering av råvaran [11].  

Under fermenteringen bildas 2,3-butandiol från puruvat [6] och genom jästens 

fettsyrametabolism bildas flyktiga syror så som propansyra och hexansyra. Ättiksyra som 

också är flyktig kan bildas av S. cerevisiae men framförallt av eventuella bakterier. Små 

mängder svavelinnehållande substanser som påverkar vindoften negativt kan bildas under 

fermenteringen [11].  

Genom bland annat transamineringar och dekarboxyleringar bildar S. cerevisiae flyktiga 

aldehyder och alkoholer från aminosyror [7, 11]. T.ex. bildas 2-fenylacetaldehyd, 2-

fenyletanol och 2-fenyletylacetat från aminosyran fenylalanin [7]. Även propanol, 3-

metyl-1-butanol; 2-metyl-1-butanol; 2-metyl-1-propanol och 4-(2-hydroxyetyl)fenol kan 

bildas. När det gäller dessa alkoholer varierar mängden beroende på vilken jäststam som 

fermenterar juicen [11]. Som ett steg i bildningen av etanol vid fermentering bildas 

acetaldehyd. Detta ämne kan påverka doften hos vinet. Mängden acetaldehyd påverkas 

av jäst-stammen, mediet, val av olösligt material i klarningen och tillgången på syre. 

Dessutom så minskar acetaldehyd i slutet av fermenteringen.  

Estrar t.ex. etylacetat; 3-metylbutyl acetat; etylhexanoat och 2-fenyletylacetat bidrar till 

att vinerna luktar fruktigt. Mängden etylestrar som produceras av jästcellerna varierar 

mellan olika stammar [11]. Fermenterade produkter så som vin innehåller en komplex 

blandning av smakämnen som vi känner igen som jäst-lik och fruktig [7]. 

Xu et al.[12] sammanställer vilka flyktiga ämnen som finns i äppelcider, där alkoholer, 

estrar, fettsyror och aldehyder och ketoner är de ämnesgrupper som finns i störst 

utsträckning. Typiska ämnen är etanol; 1-butanol; 1-hexanol; 3-metylbutylacetat; 2-

fenyletylacetat; butylacetat och hexansyra. I mindre mängd finns även terpener, fenoler 

och laktoner. De ämnen som tros ha stor inverkan på smaken är 2-fenyletanol; β-

damascenon; etyl 3-/2-metylbutanoat; 2,3-butandion; 2-/3-metyl-1-butanol; 2-/3-

metylbutansyra; 2-metoxyfenol och metyl 2-aminobensoat. Genom att extrahera 

cideraromen och analysera med GC/O (olfactometry) kunde Xu et al. komma fram till att 

2-fenyletanol och 3-metylbutanol var de alkoholer som luktade mest. De syror som 

luktade mest var ättiksyra, butansyra, hexansyra, oktansyra och 2-metylbutansyra. Bland 

estrarna bidrog etyl 2-metylpropanoat; etyl 2-metylbutanoat; etylbutanoat; etylhexanoat; 

etyloktanoat; etyldekanoat och 2-fenyletylacetat mest. Fenolerna 4-etylguaiacol; eugenol 

och 4-vinylfenol doftade intensivt men kommer vanligtvis från att cidern lagrats på 

ekfat. [12] 

Etylacetat; 2-metylpropylacetat; 3-metylbutyl acetat; etyloktanoat; etyl 4-

hydroxybutanoat; 2-metyl-1-propanol; 3-metyl-1-butanol; 3-metylthio-1-propanol och 2-

fenyletanol var viktiga för smaken hos äppelvin och användes tillsammans med 

sensoriska analyser av Peng et al. för att bedöma smakskillnader mellan vin som 

producerats med olika fermenteringstemperatur. Bästa smak hade vinet när det innehöll 

mycket etylacetat; 2-metylpropylacetat; 3-metylbutylacetat; etyloktanoat; 2-metyl-1-

propanol, 3-metyl-1-butanol och 2-fenyletanol. [13]  
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1.3.3 ”Jästsmak” 

Comuzzo et al. beskriver att vissa vintillverkare vill tillsätta mannoproteiner till vinerna 

för att stabilisera den röda färgen och fenoler men detta är inte tillåtet i EU [14]. Eftersom 

mannoproteiner frisläpps vid autolys är ett tillåtet alternativ då att tillsätta jästderivat t.ex. 

jästextrakt till vinet [14]. Comuzzo et al. [15] sammanställer fyra sätt som smaken i ett 

vin kan påverkas av tillsats av jästderivat: 1, vinens aromämnen binder till jästens 

cellväggar; 2, de fungerar som smakförstärkare; 3, jästen påverkar flyktigheten hos vinens 

aromämnen; 4, jästderivaten frigör flyktiga ämnen till vinet. Jästderivat från S. cerevisiae 

undersöktes genom headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) GCMS/O av 

Comusso et al. varvid några fragment beskrevs lukta jäst [14]. 2-butanon; 2-metylfuran; 

2-metylbutanal och 3-metylbutanal kom ut i ett fragment som beskrevs lukta jäst och 

buljong. Detta gällde även etyldekanoat; 1,-(1,3-tiasol-2-yl)etanon och 1-fenyletanon. 

Heptanal luktade jäst och ost. Ett fragment med 2,3,5,6-tetrametylpyrazin; 2-metyl-3-

propylpyrazin; 1-(2-metoxy-1-metoxyetoxy)-2-propanol och 3,5-dietyl-2-metylpyrazin 

beskrevs lukta jäst, kokta grönsaker och mögel. Det sista fragmentet som luktade jäst 

innehöll (R)-dihydro-3-hydroxy-4,4-dimetyl-2(3H)-furanon. När de tillsatte jästderivatet 

(>200 mg/L) till vin blev lukten obehaglig, ostlik och jästlik. De kopplade denna lukt till 

vissa karboxylsyror, t.ex. butansyra, hexansyra och dekansyra, som även detekterades vid 

analys av jästextrakten. Även 2-furaldehyd, benzotiazol och heptansyra ingång i fragment 

som luktade jäst när vinet behandlats med jästderivat [14].  

Senare undersökte Comuzzo et al. [15] flyktiga ämnen från olika jästderivat och vin där 

jästderivaten tillsatts med HS-SPME GCMS/O. Jästderivat som tillverkats genom att 

enzymatiskt inaktivera jästcellerna innehöll större mängd flyktiga substanser jämfört med 

inaktivering genom värmebehandling eller mekanisk bearbetning. Då jästderivat där 

jästcellerna inaktiverats genom värme tillsattes till vinet fanns en mer karrakteristisk doft 

av jästextrakt jämfört med jästceller som inaktiverats enzymatiskt eller mekaniskt. 

Comuzzo et al. kopplade doften av jästextrakt i vinet till fria fettsyror t.ex. butansyra, 

3-metylbutansyra och hexansyra. De fria fettsyrorna föreslås inte frigöras från 

jästextraktet utan snarare öka på grund av ”the salting out effect” eftersom jästderivatet 

innehåller mycket makromolekyler. Värmebahandlat jästderivat visades även innehålla 

2-pyrrolidion och pantolakton som luktade jäst, bröd, sött, mjölk och godis. [15] 

Dessa ämnen från jästderivat skulle kunna ge en fingervisning om vilka ämnen som kan 

bidra till jästsmaken i Kiviks Musteris äppelvin. Det finns dock skillnader mellan doften 

från vin och jästextrakt där ämnena från jästextrakten har olika ursprung, vissa bildas från 

jästcellerna, andra från nedbrutna lipider (värme och oxidation) och andra bildas pga. 

värmebehandling (t.ex. torkning) vid bildningen av jästderivat (pga. socker, aminosyror 

och tiamin) [14]. För att det ska ha relevans för äppelvinet bör ämnet bildas från jästceller 

och inte pga. värmebehandling eftersom det inte sker någon hög värmebehandling av 

vinet.  

1.4 Analys av doftämnen 
För att analysera flyktiga ämnen och därmed smaker i livsmedel används ofta GC. MS 

som detektor för GC används ofta för identifiering av ämnen. För att extrahera 

doftämnena innan separering i gas kromatografen används ofta HS-SPME. Även andra 

extraktionstekniker t.ex. stir bar sorptive extraction (SBSE) kan användas vid analys av 

doftämnen men framförallt till ämnen som endast finns i låga koncentrationer [16]. 

1.4.1 GCMS 

Gas kromatografi (GC) är en teknik som används för att utifrån en blandning separera 

värmestabila och flyktiga ämnen. Provet förångas i gas kromatografen vid injektion och 

transporteras sedan genom en kolonn med hjälp av ett flöde av t.ex. helium. Kolonnen 
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sitter i en ugn som oftast kör ett ökande temperaturprogram. Oftast används kapillär 

kolonner vars väggar är täckta av en vätska, den stationära fasen. Det finns olika typer av 

vätskor som passar t.ex. polära eller icke-polära ämnen som avses separeras. Provet 

separeras ofta efter kokpunkt, molekylstorlek och interaktion mellan den mobila och 

stationära fasen i kolonnen. Vid separation av flyktiga ämnen bör den stationära fasen 

vara tjock och vid separation av alkoholer och fria fettsyror bör den stationära fasen vara 

polär. [16] 

Masspektroskopi (MS) kan användas som detektor efter GC. De separerade föreningarna 

leds då efter GC in i masspektrofotometern där den joniseras och fragmenteras. De 

joniserade och fragmenterade föreningarna separeras sedan efter förhållandet mellan 

massa och laddning (m/z) och detekteras. Toppar i masspektrumet kan sedan identifieras 

mot bibliotek med masspektrum, standarder och/eller retentionsindex. [16]  

1.4.1.1 Kvantifiering vid GCMS 

Genom att bestämma arean under en topp kan mängden av ämnet bestämmas. Vid 

jämförelse mellan olika körningar finns det dock risk för att detektorns känslighet 

varierar. Koncentrationen kan bestämmas genom användning av extern eller intern 

standard med känd koncentration. [16] 

1.4.1.2 Identifiering av okända substanser med GCMS 

Genom att analysera referens prov med de misstänkta substanserna kan okända ämnen 

identifieras [17]. Även retentionstiden kan användas som en del i arbetet att identifiera 

okända substanser men eftersom retentionstiden beror av många olika parametrar måste 

ett retentionsindex (RI) beräknas. Retentionsindex anger retentionstiden för substansen i 

förhållande till en alkanserie. Alkanernas retentionsindex är definierat till antalet kol 

multiplicerat med 100. En substans vars retentionstid är mellan retentionstiderna för 

alkanerna med 8 respektive 9 kolatomer får således ett retentionsindex mellan 800 och 

900 [17]. Vid beräkning av retentionsindex som erhållits genom GC med en 

temperaturökning används formel 1. 

 
𝑅𝐼 = 100 ∙ 𝑛 + 100 ∙ ((𝑁 − 𝑛) ∙

𝑡𝑥 − 𝑡𝑛
𝑡𝑁 − 𝑡𝑛

) (1) 

Där tx är retentionstiden för substansen vars RI ska beräknas, tn är retentionstiden för den 

alkan med lägre retentionstid än tx, tN är retentionstiden för den alkan med högre 

retentionstid än tx, n och N anger antalet kolatomer för respektive alkan [18].  

1.4.2 HS-SPME 

HS-SPME är en extraktionsteknik där flyktiga ämnen adsorberas i en polär eller icke-

polär fas på en kiselfiber. När HS-SPME används som ett steg i att analysera doftämnen 

bygger metoden på att det blir jämvikt mellan livsmedlet och luften och därefter mellan 

luften och fibern. På grund av denna jämvikt blir det en tävlan om inbindning till fibern 

mellan de olika ämnena. Vid extraktion av mycket flyktiga ämnen kan fibrerna med fördel 

vara tjocka (100 µm) porösa t.ex. genom beläggning med carboxen (CAR) eller 

divinylbensen (DVB). Icke-polära fiber med polydimetylsiloxan (PDMS) används ofta 

till att analysera flyktiga ämnen från alkoholhaltiga drycker eftersom de inte adsorberar 

alkohol men då kan analyserna behöva kompletteras med fiber som adsorberar korta 

fettsyror och polära ämnen. Vid injektion i gaskromatografen frigörs ämnena från fibern 

genom uppvärmning. [16] 

1.4.3 HS-SPME GCMS i tidigare studier 

Ett flertal studier har undersökt aromämnen från vin (äpple eller druvor) och jästextrakt 

genom HS-SPME GCMS. Xu et al. [12] visade att de flesta ämnen (med undantag för 
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korta alkoholer och fettsyror) detekterade med LLE-SAFE (Liquid-liquid extraction 

Solvent-assisted flavor evaporation) kunde identifieras med HS-SPME 

(DVB/CAR/PDMS-fiber). Dessutom var ämnenas intensitet lik resultaten från LLE-

SAFE och HS-SPME hade högre känslighet för estrar och ämnen med låg kokpunkt [12].  

Wang et al. [19] har undersökt olika parametrar för HS-SPME GCMS analys av äppelvin. 

De konstaterade att den mest känsliga fibern när det gällde adsorption av estrar och 

alkoholer (särskilt etyl 2-hydroxypropanoat och dietylbutandioat) var en CAR-PDMS 

fiber. Till analyserna av Kiviks Musteris viner används en CAR-PDMS fiber men även 

DVB-CAR-PDMS och PDMS-fiber har använts vid liknande analyser [12, 14, 20, 21]. 

Störst extraktion av mindre flyktiga ämnen eller polära ämnen gavs av extraktion i 40 

minuter utan att detektionen av de mer flyktiga ämnena gick förlorad. De konstaterade 

även att en temperatur på 40°C jämfört med lägre temperaturer under extraktionen gav 

ett större svar för polära ämnen med högre kokpunkt men ett mindre svar för mer flyktiga 

estrar [19]. Andra studier som analyserat dofter från vin (äpple eller druvor) har använt 

temperaturer mellan 12 (för att simulera ämnen vid serveringstemperatur) och 50°C och 

extraherat i mellan 10 till 90 minuter[20-22]. Vid optimering av HS-SPME för analys av 

svartavinbärsjuice jämfördes koncentrationen av olika alkoholer vid extraktion i 5, 20 och 

45 minuter samt rumstemperatur, 40°C och 55°C. Det konstaterades att 20 minuters 

extraktion vid 55°C var att föredra [23]. Med hänsyn till detta resultat och förberedande 

körningar med extraktion i 15 minuter vid 55°C där topparna blev stora valdes en 

extraktion på 20 minuter vid 55°C. 

Det rekommenderas att tillsätta 25-30% NaCl till provet vid HS-SPME [24]. Enligt Forde 

et al. (2011) ökar en tillsats av salt tillsammans med en spädning av vinet extraktionens 

effektivitet vilket de utnyttjade för att minska matrixens (ffa. etanol) interaktion med de 

flyktiga ämnena [25]. Även i studien på äppelvin av Wang et al. användes 28 % NaCl vid 

extraktion av doftämnen [19]  

1.5 Syfte 
I detta arbete analyseras flyktiga substanser från Kiviks Musteris viner med syftet att 

försöka identifiera det/de ämnen som bidrar till jästsmak hos vinet 23993. Vinerna 

undersöktes med HS-SPME GCMS. Analyserna begränsades till en batch av respektive 

vin och provtagning på två punkter i produktionen. En del i arbetet var att försöka koppla 

jästsmaken till klarningen av vinet men även andra kopplingar till jäst-stam, 

fermenteringsprocess och äppeljuice förväntas finnas. Målet är att hitta substanser som 

kan användas för att övervaka jästsmaken vid senare utvecklingsförsök av vinet.  

2 Metod 

2.1 Provhantering 
I slutet av mars och början av april 2016 togs prover från vinproduktionen hos Kiviks 

Musteri AB. Prover togs på de båda vinerna 23999 hädanefter kallat ”referensvinet” och 

23993 kallat ”jästvinet”. Från båda dessa viner togs prover före och efter klarning (färdigt 

vin). Som jämförelse togs prov från ett färdigt neutralt äppelvin från en konkurrerande 

producent. Hädanefter anges proverna tagna innan klarning med beteckningen ”IK” och 

”EK” syftar på de färdiga vinerna. De olika produktnumren förkortas till 99 för 23999 

och 93 för 23993. Vinet från den andra producenten betecknas här med 00, se tabell I. En 

batch av varje vin har valts att följas, batch 133355 för jästvinet och batch 133580 för 

referensvinet. En sammanfattning av produktionen och provtagningspunkterna visas i 

figur 1. 
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Tabell I. De fem olika proverna och hur de förkortas i detta arbete. 

Prov Förkortning Vin 

23993 innan klarning IK93 
Jästvinet 

23993 efter klarning, färdigt vin EK93 

23999 innan klarning IK99 
Referensvinet 

23999 efter klarning, färdigt vin EK99 

Annan producent, efter klarning, färdigt vin EK00 Annan producent 

 

 

Figur 1. Översikt över produktionen och provtagningspunkterna.  

Till de prover som togs innan klarning tillsattes 0,033 vikt % kaliumdisulfit (K2S2O5, 

E224) för att stoppa fermenteringen. Proverna förvarades först i kylskåp och frystes sedan 

in i stekpåsar (Toppits, ”Stekpåsar 2in1”, 2,5kg) senast 11 dagar efter provtagningen. 

Någon dag innan analyserna skulle utföras tinades proverna i varmt vattenbad och 

fördelades sedan på provrör (4 ml). Cirka 1 ml vin fördes över till rören. Provrören täcktes 

av aluminiumfolie, en kork och sist parafilm innan de frystes in i väntan på analys. EK99 

och EK00 frystes inte in i stekpåsarna innan uppdelning till provrör eftersom de 

levererades från Kiviks Musteri AB samma dag men de fördes ändå över till stekpåsar en 

stund innan. 

Analyserna utfördes två gånger på varje vin enligt tabell II. Ett prov av varje vin 

analyserades under samma dag. Innan första vin-provet kördes en blankkörning (samma 

inställningar som de övriga analyserna) för att rensa SPME-fibern och kolonnen. För att 

minimera kontaminering mellan proverna skiljdes proverna IK och EK åt med minst en 

blankkörning. Under den andra analysdagen följdes samma mönster men med omvänd 

ordning på proverna, för att se om ordningen hade påverkan på analyserna. 

2.1.1 Blankprover 

Blankproverna bestod av HS-SPME analyser av oanvända plastflaskor som proverna från 

Kiviks Musteri förvarades i innan kylning. Även luften i laboratoriet och stekpåsarna som 

vinerna frystes in i analyserades. De karakteristiska topparna från flaskorna, stekpåsarna 

och laboratoriet som påträffades i vinerna kunde sedan uteslutas från vidare 

undersökning. 
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Tabell II. HS-SPME GCMS analyserna av vinerna utfördes i duplikat fördelat på två dagar.  

 Dag 1 Dag 2 

1 Rensa fibern Rensa fibern 

2 EK93 IK99 

3 EK00 IK93 

4 EK99 Blank-livsmedelslabbet 

5 Blank (ingen adsorption) EK99 

6 Blank-livsmedelslabbet EK00 

7 IK93 EK93 

8 IK99 Blank-plastflaska (hög) 

9 Blank (ingen adsorption)  

10 Blank-plastflaska (låg)  

 

För att undersöka om någon substans från vinerna inte deadsorberades totalt från fibern 

under injektionen, kontrollerades om fibern var ren genom att sätta in den i GCMS-

injektorn på nytt efter proverna. Dessa blank-analyser kördes efter de båda IK-proverna 

respektive efter de tre EK-proverna, analys 5 och 9 dag 1 enligt tabell II. Dessa helt tomma 

blankanalyser kördes endast en av dagarna men visade att fibern hade ett ”minne”. För 

att beräkna minnet och kompensera för det jämfördes EK99 respektive IK99 med de 

föregående blankkörningarna. Areorna i procent för två bakgrundstoppar 

(kiselinnehållande toppar med retentionstiden 5,6 respektive 17,4 minuter) beräknades 

för vinproverna och blankkörningarna (separat för IK och EK) för att areorna skulle bli 

jämförbara mellan de olika körningarna. Det antogs att dessa bakgrundstoppar från 

fiber/septum/kolonn borde finnas i lika stor mängd i blankkörningarna som i 

vinkörningarna. Dessa kiselinnehållande bakgrundstoppar fick sedan tjäna som intern 

standard till areorna för etyloktanoat och etyldekanoat. En viss procent av vinprovernas 

areor för etyloktanoat och etyldekanoat subtraherades sedan från vinprovernas areor för 

att korrigera för ”minneseffekten”.  

2.2 HS-SPME 
Vinerna som frysts ner i 4 milliliters glasrör tinades och förvarades sedan i kylskåp tills 

de skulle analyseras. Proverna värmdes till 55 grader i ett värmeblock (Thermolyne type 

16500 Dri-Bath) under 20 minuter. Glasrörens öppning var täckt av aluminiumfolie och 

en kork under uppvärmningen. Korken togs av och fiberhållarens nål stacks igenom 

aluminiumfolien. En svart fiber (75 µm CAR/PDMS från Supelco) adsorberade de 

flyktiga ämnena ovanför vinerna. Extraktionen pågick i 20 minuter vid 55°C. Som 

beskrivs i introduktionen tillsätts ofta NaCl till proven innan extraktionen men då detta 

testades på IK93 blev den procentuella arean för t.ex. 3-metylbutyl acetat, ethylhexanoat, 

2-fenylacetaldehyd, etyloktanoat och etyldekanoat lägre än om salt inte tillsattes. Därför 

kom inget NaCl att tillsättas till vinet innan HS-SPME. 

För blankprover pågick extraktionen i 20 minuter vid rumstemperatur. Flaskorna täcktes 

av aluminiumfolie som tejpades fast och stekpåsen förslöts med tejp. Efter minst en 

timmes jämvikt påbörjades extraktionen.  

2.3 GCMS 
De flyktiga ämnena från vinerna analyserades med en Agilent 6890 Series 

gaskromatograf kopplad till en Agilent 5973 Network masspektrofotometer. Kapillär 

kolonnen som användes var en HP-5MS, 30 m x 250µm x 0,25µm (Agilent). Helium 

användes som bärgas och flödet var 0,9 ml/min. Proverna injicerades i splitless-mode vid 

250°C, fibern satt kvar i 5 minuter. Ugnen höll en initiala temperatur på 40°C i 2 minuter, 
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sedan ökade temperaturen med 4°C per minut till temperaturen uppnått 220°C. Därefter 

ökade temperaturen till 240°C med 20°C per minut, temperaturen hölls i 5 minuter.  

I förberedande GCMS-körningar kom etanol ut med en retentionstid på mellan 1,3 och 

2,55 minuter. För att minska slitaget på filamenten i masspektrofotometern valdes en 

”solvent delay” på 2,5 minuter. Komponenter med retentionstider på mindre än 2,5 

minuter studeras således inte i detta arbete.  

2.4 Identifiering 
Substanserna i proverna identifierades genom matchning med masspektrumen i Nist 2005 

och Wiley275.L biblioteken. Topparna som även detekterades i flera blankkörningar 

sorterades bort. Topparna integrerades om den initiala bredden var 0,076 och det initiala 

tröskelvärdet var 15,2. Retentionsindex beräknades för substanserna enligt formel 1 och 

jämfördes med funna värden i publicerade artiklar eller litteratur funnen via Nist 

Chemistry WebBook [26] (referenser redovisade för varje substans i Bilaga A Referenser 

till litteraturvärden på retentionsindex). Vid jämförelse med litteraturen valdes i första 

hand värden som beräknats efter användning av en HP-5MS-kolonn och med en 

temperaturökning (konstant hastighet). Då det inte hittades anges i första hand värden 

från HP-5MS med temperaturökning (ej konstant hastighet) i andra hand andra icke-

polära kolonner, DB-5 eller HP-5, eftersom de är ekvivalenta med USP G27 och därmed 

HP-5MS [27], och i tredje hand DB-5ms, SE-52, SLB-5ms, Equity-5, SPB-5, VF-5ms, 

AT-5ms, Optima-5ms, ZB-5ms, Rtx-5SilMS eller BPX5 [28, 29]. Värdena anges som 

medelvärden. 

2.4.1 Alkanserie 

För att kunna beräkna retentionsindex förbereddes en alkanserie (C6 till C18). En 

0,001 M lösning blandades av lösningar från Sigma-Aldrich, LAB-Scan, Fluka och BDH. 

Alla alkanerna hade mer än 95 % renhet eller var avsedda för GC. För att fiberns upptag 

av alkanerna skulle fördelas jämnt mellan alkanerna tillreddes alkanserien enligt 

tabell III. Några droppar av alkanserien överfördes till ett tomt provrör som täcktes av 

aluminiumfolie och en kork. När alkanserien värmts på ett värmeblock till 55°C i 20 

minuter extraherades alkanerna med SPME-fibern i ca 5 sekunder.  

Tabell III. Alkaner från hexan till oktadekan blandades till en alkanserie efter följande schema. 

Tillverkarna av alkanerna och deras renhet varierar.  

Alkan Volym (µl) Tillverkare Renhet (%) 

C6 86 LAB-Scan analytical sciences 95 

C7 100 Fluka analytical ≥99,5 

C8 114 Sigma-Aldrich 98 

C9 128 Fluka AG. ≥95 

C10 142 Aldrich ≥99 

C11 156 Sigma-Aldrich (SAFC) ≥99 

C12 170 Aldrich ≥99 

C13 184 Sigma-Aldrich ≥99 

C14 198 Sigma-Aldrich ≥99,0 

C15 210 Sigma-Aldrich ≥98,0 

C16 225 The British drug houses LTD “for gas chromatography” 

C17 240 Sigma-Aldrich 99 

C18 255 Sigma-Aldrich 99 
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2.4.2 Referenser 

För att identifieringen av vissa substanser skulle stärkas ytterligare analyserades 

oktansyra (Alfa Aesar, 98 %), 2,3-butandiol (Fluka, >99,0 %, blandning av enantiomerer 

och meso-formen) och (2R,3R)-(-)-2,3-butandiol (Aldrich Chem. Co., 97 %). Även 3-

metylbutansyra (Aldrich, 99%) spädd (0,32 volym %) i avjonat vatten analyserades. 

En lösning med 22 mg 3-metyl-1-butanol (Sigma-Aldrich, 98 %), 100 mg 2-metyl-1-

butanol (Aldrich, >99 %) och 1,1 g ättiksyraanhydrid (Sigma-Aldrich >98 %) tillreddes. 

Efter omskakning fick lösningen stå ca 3 timmar innan en pastörpipett mättad 

kaliumkarbonat i metanol tillsattes. Efter omskakning tillsattes hexan (Sigma-Aldrich 

≥97,0%) och flaskan skakades ytterligare. När lösningen separerat överfördes den översta 

fasen (innehållande hexan, 3-metylbutylacetat och 2-metylbutylacetat samt troligtvis 

även 3-metyl-1-butanol och 2-metyl-1-butanol) över till ett rörglas.  

För att framställa en lösning med referenser till etylestrarna blandades 45 mg dodekansyra 

(Aldrich, 98 %) med 33 mg oktansyra (Alfa Aesar, 98 %). Blandningen löstes i 1,18 g 

etanol (Solveco, 99,5 %) och skakades. Därefter tillsattes 140 mg svavelsyra (Merck 

95-97 %) och efter omskakning fick flaskan stå ca 3 timmar. En pipett kaliumkarbonat 

tillsattes och efter omskakning tillsattes hexan. Den översta fasen med hexan och 

etylestrarna överfördes till en ny flaska. Lösningarna med 3-metylbutylacetat och 2-

metylbutylacetat respektive etylestrar evaporerades för att avlägsna hexan. 

Referenslösningarna analyserades genom HS-SPME GCMS.  

2.5 Relativ mängd och statistik 
För att jämföra de olika provernas mängd av de identifierade substanserna grupperades 

ämnena i grupperna huvudkomponenter, etylestrar, derivat av 3-metyl-1-butanol, andra 

substanser grupp 1 och andra substanser grupp 2. Eftersom absolutareorna inte kan 

jämföras rakt av mellan två prover beräknas den procentuella arean för varje ämne. Vid 

denna beräkning dividerades arean för det aktuella ämnet i ett prov med summan av 

areorna i den aktuella substansgruppen för respektive prov. För att i vissa fall bekräfta 

skillnader eller likheter mellan proverna utfördes envägs ANOVA med 95 % 

konfidensnivå. För de statistiska beräkningarna användes GraphPad Prism version 6.05. 

Vid jämförelse mellan proverna innan klarning och de färdiga vinerna testades EK93 mot 

IK93 och EK99 mot IK99. I de fall där skillnaden mellan 93 och 99 var liten jämfördes 

medelvärdet av IK mot medelvärdet av EK.  

3 Resultat och diskussion 

3.1 Fiberns ”minne” 
Blankkörningarna efter proverna tyder på att etyloktanoat och etyldekanoat finns kvar på 

fibern trots att fibern inte exponerats för något sedan senaste körningen, se kromatogram 

i figur 2. Mängden etyloktanoat och etyldekanoat som fanns kvar som minne sedan 

föregående analys beräknades genom att använda bakgrundstopparna med retentionstiden 

5,6 respektive 17,4 minuter som intern standard. Eftersom mängden etyloktanoat och 

etyldekanoat skiljer sig mycket mellan färdigt vin och innan klarning beräknades minnet 

för båda dessa provgrupper. Beräkningarna visade att minnet av etyloktanoat i proverna 

på det färdiga vinet var 12 % och innan klarning 33 %. För etyldekanoat var minnet för 

det färdiga vinet 16 % och innan klarning 33 % (tabell IV). När minnet från föregående 

körning subtraherats erhölls de nya korrigerade areorna (%), se ursprungliga och 

korrigerade areor i tabell V. Denna korrigering gjorde att areorna minskade lite beroende 

på hur mycket som fanns i föregående analys. Det gjorde även att skillnaden mellan 

dubbelproverna minskade lite i de flesta proverna. I det fall ett minne finns bör detta ske 

eftersom proverna injicerades i olika ordning de båda dagarna. Beräkningarna 
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kompenserar för minnet hos fibern men det bör noteras att trots beräkningarna är värdena 

inte lika tillförlitliga som om minnet inte hade funnits. Det kan dock med stor säkerhet 

sägas att EK99, IK93 och IK99 innehåller etyloktanoat och etyldekanoat.  

Även för etyldodekanoat finns ett litet minne men toppen i blanken är så pass liten att det 

inte blev någon topp som integrerades (initiala bredden 0,076 och tröskelvärde 15,2). Det 

är dock säkert att det finns etyldodekanoat i IK99 och IK93, där den förstnämnda 

innehåller mest. Det är osäkert om EK99, EK93 och EK00 innehåller etyldodekanoat men 

troligtvis gör de inte det eftersom etyldodekanoat inte detekterades i de analyser som 

utfördes innan analyserna av IK99 och IK93. 

 

Figur 2. Kromatogrammen för IK99 (blå) och den efterföljande blankkörningen (svart). Etyloktanoat och 

etyldekanoat finns kvar som ett ”minne” i blankkörningen. Kromatogrammen ligger med en förskjutning i 

höjdled. 

Tabell IV. Ursprungliga areor (% av totalarea) för de två bakgrundstoppar som användes som intern 

standard (5,6 min respektive 17,4 min). Genom att dividera arean för blanken med arean från vinet, EK99 

respektive IK99, erhölls en omräkningsfaktor. Genom att sedan dividera arean för etyloktanoat respektive 

etyldekanoat i blankprovet med medelvärdet av omräkningsfaktorerna erhölls nya areor. Minnet för de 

båda ämnena erhölls genom att dividera blankens nya area med arean i vinprovet och multiplicera med 

100. 

  Bakgrundstoppar (area %) 

Mfaktor
a 

Minne (%) 

  5,6 min 17,4 min Etyloktanoat Etyldekanoat 

EK 

EK99 16,44 1,24 

3,49 12,0 15,5b Blank 61,71 4,01 

Faktora 3,75 3,22 

IK 

IK99 17,09 1,24 

2,99 33,4 33,4 Blank 54,60 3,47 

Faktora 3,20 2,79 

a Omräkningsfaktor, Avin/Ablank. M=medelvärde b Med de gällande integreringsparametrarna erhölls ingen 

area för etyldekanoat i blankprovet trots att en topp med etyldekanoat fanns. Genom att ändra 

tröskelvärdet för integrering och jämföra den då erhållna procentuella arean uppskattades arean i 

blankkörningen.  
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Tabell V. Areorna för etyloktanoat och etyldekanoat i de olika proverna innan och efter korrigering för 

fiberns minne. Värdena anges i procent av den totala arean för respektive prov. Arean för föregående 

analys multiplicerades med minnet och subtraherades sedan för att få de korrigerade areorna. 

  

 Prov 

  

 Dag 

Etyloktanoat Etyldekanoat 

Ursprungligt Korrigerat Ursprungligt Korrigerat 

IK99 1 16,89 13,37 12,92 11,00 

IK99* 2 18,59 18,59 15,63 15,63 

IK93* 1 10,54 10,54 5,75 5,75 

IK93 2 14,52 8,31 9,97 4,75 

EK99 1 7,12 7,07 1,13 1,12 

EK99* 2 9,80 9,80 2,77 2,41 

EK00 1 0,51 0,41 0,15 0,08 

EK00 2 1,25 0,07 0,79 0,42 

EK93* 1 0,77 0,77 0,46 0,46 

EK93 2 1,01 1,01 0,61 0,54 

*Prover som analyserats direkt efter en blankkörning. Eftersom blankkörningarna innehöll lite av ämnena 

blev det ingen skillnad mellan det ursprungliga och det korrigerade värdet.  

3.2 Beräkning av retentionsindex 
Analyserna av blandningarna visade att det trots uppvärmning inte gick att detektera 

några toppar eller mycket små toppar för de högkokande alkanerna (från och med C15) 

från alkanserien. Detta kan delvis förklaras med att fibern kan adsorbera molekyler med 

en molekylvikt på 30-225g/mol [30], vilket innebär att C17 och C18 troligtvis inte 

adsorberas så bra och delvis med att de mer flyktiga alkanerna i alkanserien konkurrerar 

ut de högres plats på fibern. Därför valdes HS-SPME-analyserna av alkanserierna att 

kompletteras med analyser där 1 µl spädd alkanserie injicerades direkt i GCn. Injektionen 

skedde med en autoinjektor (Agilent 7683 Series injector) och en annan liner men annars 

med samma utrustning och inställningar som för GCMS-analyserna av vinproverna. 

Injektorn hade en splitt på 20:1 med flödet 18,1 mL/min. Retentionstiderna för alkanerna 

jämfördes med de retentionstider som kunde fås genom HS-SPME. En regressionsanalys 

(enligt beskrivning i [31]) visade att det fanns en signifikant skillnad (konfidensnivå 95 

%) mellan retentionstiderna som erhölls genom injektionen med fiber och injektionen av 

lösningen (figur 3). Kurvans konfidensintervall blev 0,9803 till 1,006 för lutningen och 

0,03503 till 0,4701 för interceptet. Därför kunde värdena från injektionen inte användas 

för beräkningarna av RI. Skillnaden är dock liten och ger troligtvis en liten praktisk 

skillnad i RI, men detta har inte undersökts. För att ändå kunna beräkna retentionsindex 

för substanser med RI större än 1500 analyserades C16 och C18 i separata körningar. En 

åt gången analyserades 0,5 mL av dessa alkaner med HS-SPME GCMS enligt samma sätt 

som alkanserien. Ett medelvärde av retentionstiderna för alkanerna kunde beräknas 

(tabell VI) eftersom det inte fanns någon signifikant skillnad (regressionsanalys med 95 

% konfidensnivå) mellan två olika HS-SPME analyser av alkanserierna. Medelvärdet från 

olika vinanalyser för varje ämnes retentionstid beräknades och användes för att beräkna 

retentionsindex (formel 1) som presenteras i tabell VII. 
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Figur 3. Linjär regressionsanalys av retentionstiderna för C6 till C15 för HS-SPME och injektion av 

alkanserien (ALS). R2=0,9997. På x- och y-axlarna anges retentionstiden i minuter. Vid 95 % 

konfidensintervall går lutningen från 0,9803 till 1,006 och interceptet från 0,03503 till 0,4701 vilket 

innebär att det finns en signifikant skillnad mellan de båda mätningarna. 

Tabell VI. Retentionstider från analys av alkanerna. Alkanserien analyserades två gånger.  

Alkan 

Retentionstider (min) Medel 

RT* Alkanserie 1 Alkanserie 2 C16 C18 

C6 - 2,01 - - 2,01 

C7 3,09 3,09 - - 3,09 

C8 5,24 5,25 - - 5,25 

C9 8,33 8,39 - - 8,36 

C10 11,84 11,91 - - 11,88 

C11 15,45 15,54 - - 15,50 

C12 18,96 19,04 - - 19,00 

C13 22,35 22,38 - - 22,37 

C14 25,63 25,62 - - 25,62 

C15 28,75 28,72 - - 28,73 

C16 - - 31,63 - 31,63 

C17 - 34,47 - - 34,48 

C18 - - - 37,13 37,13 

*De retentionstider som använts för att beräkna retentionsindex. 

3.3 Identifierade ämnen  
Valet att ha en ”solvent delay” på 2,5 minuter gjorde att detektionen och integreringen av 

ättiksyra blev missvisande. På grund av detta studeras inte ättiksyra i detta arbete och dess 

area drogs bort från totalarean. Andra ämnen som troligtvis kommer ut innan 2,5 minuter 

är etanol och etylacetat [12]. 

Som förväntat innehåller kromatogrammen från vinproverna många toppar. Det är även 

tydligt att IK innehåller fler toppar än EK (se figur 4) vilket också kan förväntas eftersom 

klarningen och filtreringen separerar bort t.ex. jästceller. Utifrån analyserna identifierades 

37 substanser vilka presenteras i tabell VII. Ungefär 20 toppar av varierande storlek 
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kunde inte identifieras eller kopplas till blankkörningarna och har inte studerats närmre i 

detta arbete.  

 
Figur 4. Kromatogrammen för IK93 (blå) och EK93 (svart). En del toppar finns i olika utsträckning i de 

båda vinerna.  

De båda formerna, dl och meso, 2,3-butandiol identifierades mot två standardlösningar. 

Analyserna av standardlösningarna tyder på att retentionstiden för dessa ämnen varierar 

mycket mellan olika analyser och vid olika koncentrationer. Detta antyds också i 

vinanalyserna genom att flera olika retentionstider har bestämts för toppar som innehåller 

molfragmentet m/z 45 och därmed matchas till 2,3-butandiol.  

Identifieringen av oktansyra är lite osäker. Enligt litteraturvärden på retentionsindex och 

retentionstiden som erhölls genom standardlösning bör oktansyra ha sin topp strax innan 

etyloktanoat. Matchningen mot masspektrumbiblioteken är dock mycket god. 

Identifieringen av oktansyra kan försvåras av att toppen med etyloktanoat släpar efter och 

att oktansyran kan interagera med ämnen i vinet t.ex. etanol. Även hexansyra kommer ut 

efter etylhexanoat vilket den inte borde enligt litteraturvärden för retentionsindex, 

hexansyra har dock inte kunnat analyseras mot en standard.  

Enligt matchningen mot masspektrumbiblioteken representeras etyldekenoat av två 

toppar i anslutning till etyldekenoat. Det skulle då kunna vara (Z)-etyldekenoat och (E)-

etyldekenaot som har retentionsindex 1389 respektive 1411. Detta har inte bekräftats. 

Två toppar med retentionsindex 924 respektive 929 finns i mer eller mindre grad i alla 

proverna. Topparna separerar dåligt och i de flesta fall är det 929 som är den tydligaste 

toppen och därmed den som integreras. Mass spektrumen för dessa toppar innehåller 

molfragmenten m/z 151 och 133. Till skillnad från 924 innehåller 929 även 

molfragmentet m/z 179. Den första toppen matchas bra med metyl (Z)-N-

hydroxybensenkarboximidat och den andra toppen matchas också till detta ämne även om 

m/z 179 inte bör finnas i denna substans. Eftersom inga andra rimliga förslag hittats tros 

därför 929 toppen vara ett derivat av metyl (Z)-N-hydroxybensenkarboximidat.   
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Tabell VII. Flyktiga substanser från vinerna identifierade genom HS-SPME GCMS.  

RI litt.a RIb Ämne CAS nummer Identifieringc 

712 707 Etylpropanoat eller Propylacetat  **d 

749 717 2,4,5-Trimetyl-1,3-dioxolan 3299-32-9 ** 

736 729 3-Metylbutan-1-ol 123-51-3 *** 

734 733 2-Metylbutan-1-ol 137-32-6 *** 

749 761 2-Metylpropylacetat 110-19-0 ** 

802 791 Etylbutanoat 105-54-4 ** 

780 793 dl-2,3-Butandiol 6982-25-8 *** 

775 801 Meso-2,3-Butandiol 5341-95-7 *** 

844 837 Etyl 2-metylbutanoat 7452-79-1 **d 

853 841 Etyl 3-metylbutanoat 108-64-5 **d 

850 860 3-Metylbutansyra 503-74-2 *** 

876 865 3-Metylbutylacetat 123-92-2 *** 

890 891 Styren 100-42-5 ** 

900 924 Metyl (Z)-N-hydroxybensenkarboximidat   ** 

  929 Metyl (Z)-N-hydroxybensenekarboximidat-analog  **d 

994 979 2-Metyltiolan-3-on 13679-85-1 **d 

997 993 Etylhexanoat 123-66-0 **d 

979 1008 Hexansyra 142-62-1 ** 

1043 1040 2-Fenylacetaldehyd 122-78-1 ** 

1088 1087 2-Nonanon 821-55-6 **d 

1096 1094 Etylheptanoat 106-30-9 ** 

1114 1113 2-Fenyletanol 1960-12-08 ** 

1185 1182 Dietylbutandioat 123-25-1 **d 

1188e 1187 Etyloktenoat  **g 

1197 1196 Etyloktanoat 106-32-1 *** 

1178 1207 Oktansyra 124-07-2 ** 

1252 1249 3-Metylbutylhexanoat 2198-61-0 ** 

1256 1259 2-Fenyletylacetat 103-45-7 ** 

1389f 1389 (Z)-Etyldekenoat  **g 

1390 1399 Etyldekanoat 110-38-3 ** 

  1411 (E)-Etyldekenoat  **g 

1446 1448 3-Metylbutyloktanoat 2035-99-6 ** 

1587 1599 Etyldodekanoat 106-33-2 *** 

1648 1646 3-Metylbutyldekanoat 2306-91-4 ** 

1794 1797 Etyltetradekanoat 124-06-1 ** 

1974 - Etylhexadekenoat   *g 

1993 - Etylhexadekanoat 628-97-7 * 

a Litteratur medelvärden av retentionsindex (RI). Referenser, kolonner och antal värden finns i bilaga B; 
b RI beräknat genom formel 1, HP-5MS kolonn; c * ämnet identifierades genom matchning mot 

masspektrumbiblioteken; ** ämnet identifierades genom * och jmf. av RI mot RI litt.; *** ämnet 

identifierades genom ** och jmf av RI och masspektra mot standardlösningar; d ämnet identifierades 

genom låg matchning (%) mot masspektrumbiblioteken; e För etyl 7-oktenoat. f för etyl 9-dekenoat. g 

placeringen av dubbelbindningen är okänd.  

 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=137-32-6&interface=CAS%20No.&N=0&mode=partialmax&lang=en&region=SE&focus=product
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3.3.1 Huvudkomponenter 

De ämnen som förekommer i stor mängd i alla vinproverna är 3-metyl-1-butanol, 

3-metylbutylacetat, etylhexanoat, 2-fenyletanol och etyloktanoat (figur 5). Den 

procentuella arean för ett ämne i ett prov erhölls genom att dividera arean med provets 

sammanlagda area för ämnena i denna grupp. Areabestämningen av 3-metyl-1-butanol 

störs av 2-metyl-1-butanol vars topp är strax efter 3-metyl-1-butanol. Även bestämningen 

av etylhexanoat är osäker eftersom retentionstiden för en bakgrundstopp (förening som 

innehåller kisel och troligtvis härrör till kolonnen eller fibern) sammanfaller med toppen 

för etylhexanoat. Värdena som presenteras för areorna och retentionsindex för 

etylhexanoat baserar sig på extraktion av molekylfragmentet m/z 88 som beskrivs i 

avsnitt 3.3.2.3; Beräkning av mängden etylhexanoat. Vid beräkning av arean för 

etyloktanoat togs det hänsyn till fiberns minne, se avsnitt 3.1; Fiberns ”minne”.  

3.3.1.1 Klarning 

För 3-metyl-1-butanol finns det en skillnad mellan IK och EK för 93 där andelen ökar i 

EK men ingen signifikant skillnad finns för 99. Det finns inte heller någon skillnad mellan 

andelen 3-metylbutylacetat i IK och EK för 93 men det finns en skillnad för 99 där 

andelen ökar efter klarning. Varken 93 eller 99 har någon signifikant skillnad mellan IK 

och EK för 2-fenyletanol och etylhexanoat. Att det inte finns någon skillnad mellan IK 

och EK för dessa ämnen kan betyda att de inte påverkas av den nuvarande klarningen. 

Men eftersom 93 har en ungefär dubbelt så hård klarning som 99 och andelen 3-metyl-1-

butanol ökar i 93 men inte i 99 bör även andra faktorer påverka andelen. Däremot minskar 

andelen etyloktanoat i EK jämfört med IK för både 93 och 99. Detta tyder på att de 

separeras från vinet under klarningen och filtreringen men det kan också förklaras med 

att endast de relativa mängderna jämförs i detta arbete.  

 

Figur 5. De flyktiga substanser som finns i störst utsträckning i alla vinproverna. Arean anges i procent av 

summan av respektive provs areor för dessa ämnen. Felstaplarna avser standardavvikelsen. *Korrigering 

för störande kiselinnehållande bakgrundstopp. **Korrigering för fiberns minne.  



  

 

16 

3.3.1.2 Viner 

Vid jämförelse mellan de olika vinerna, 93, 99 och 00 finns tydliga skillnader. Det finns 

ungefär 50 % mer 3-metyl-1-butanol i EK93 och EK00 jämfört med EK99. EK93 

innehåller mindre 3-metylbutanacetat än de andra proverna. EK99 innehåller mer 

etylhexanoat än de andra proverna. Referensvinerna, EK99 och EK00, innehåller låg 

andel 2-fenyletanol jämfört med EK93. Det finns mest etyloktanoat i EK99 men mycket 

liten andel i EK00 och EK93. Det är stor skillnad mellan andelen av dessa 

huvudkomponenter i IK93 och IK99. Detta kan tyda på att det är en stor skillnad mellan 

fermenteringsprocesserna för de båda vinerna. Av dessa huvudkomponenter från vinen är 

det framförallt 2-fenyletanol som kan vara intressant att kolla vidare på för att hitta en 

källa till jästsmaken. 3-metyl-1-butanol är även lite intressant men eftersom den även 

finns i stor andel i EK00 kan den inte vara enda orsaken till jästsmaken.  

3.3.2 Etylestrar 

För etylestrarna finns det tydliga skillnader mellan proverna innan klarning och de färdiga 

vinerna men för de flesta ämnena finns endast en liten spridning mellan de olika vinerna. 

Därför presenteras en separat graf för etylestrarna i figur 6-7 där staplarna representerar 

medelvärdena för alla IK- och EK-prover. I figur 8-9 visas den procentuella arean för alla 

identifierade etylestrar. Den procentuella arean för ett ämne i ett prov erhölls genom att 

dividera arean med provets sammanlagda area för ämnena i denna grupp. Identifieringen 

och areabestämningen av etylbutanoat störs av dl-2,3-butandiol som har liknande 

retentionstid. I alla prover utom ett av dubbelproven för IK93 finns etylbutanoat i störst 

mängd vilket innebär att det är etylbutanoat som kan identifieras där och inte 

dl-2,3-butandiol. Som tidigare nämnts sammanfaller etylhexanoat med en bakgrundstopp 

vilket försvårar både identifieringen och areabestämningen. Värdena som presenteras 

baserar sig på uträkningar i avsnitt 3.3.2.3; Beräkning av mängden etylhexanoat. 

Bestämningen av andelen av etyloktanoat och etyldekanoat är också lite osäker på grund 

av att de sitter kvar på fibern (se avsnitt 3.1; Fiberns ”minne”).  

3.3.2.1 Klarning 

Etylbutanoat fanns i låg mängd i proverna innan klarning och EK99 men i högre mängd 

i EK00 och EK93. Etylhexanoat finns i större andel (ca 50 %) i det färdiga vinet än innan 

klarning. Etyloktanoat och etyldekanoat finns i mindre procentuell mängd (<50 %) i de 

färdiga vinerna. Eftersom etyloktanoat och etyldekanoat finns i större utsträckning i IK 

än i EK kan de misstänkas för att bidra till jästsmaken. Men då det inte finns någon 

signifikant skillnad mellan andelen etyloktanoat respektive etyldekanoat i EK99 och 

EK93 är det troligtvis inte dessa ämnen som bidrar till jästsmaken. Samma mönster gäller 

för de fyra etylestrarna när IK93 jämförs med EK93 respektive IK99 med EK99, figur 8. 

Det betyder att de inte borde bidra till jästsmaken eftersom EK99 inte luktar jäst.  
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Figur 6. Etylestrar som förekommer i hög koncentration i vinproverna. Procentuell area av etylestrarna. 

De röda staplarna avser medelvärdet för innan klarning och de gröna staplarna medelvärdet för de färdiga 

vinerna. Standardavvikelsen visas genom felstaplarna. *Korrigering för störande kiselinnehållande 

bakgrundstopp. **Korrigering för fiberns minne. 

När det gäller de övriga etylestrarna (figur 7) finns eventuellt etylpropanoat men den 

identifieringen behöver fastställas ytterligare innan jämförelser mellan de olika vinerna 

kan göras. Etylheptanoat sammanfaller med en bakgrundstopp (RT 15,3 min, m/z 207) 

och gick endast att identifiera i IK93. På grund av detta är det svårt att avgöra hur 

etylheptanoat i EK93 förhåller sig till mängden i EK99 och IK93 vilket skulle krävas för 

att avgöra om etylheptanoat bidrar till jästsmaken i EK93. Det är troligtvis mer 

etylheptanoat i EK93 än i de andra proverna, men det går inte att säga om EK93 innehåller 

tillräckligt mycket för att smaken ska påverkas. Etyldodekanoat finns i proverna innan 

klarning men saknas troligtvis i de tre färdiga vinerna, se diskussion i 3.1; Fiberns 

”minne”. Etyltetradekanoat och etylhexadekanoat identifierades i IK99 och tycks finnas 

i små mängder även i IK93 men saknas i de andra vinerna.  

Omättade etylestrar hittades i vissa prover. Etyloktenoat identifierades i IK99 och IK93 

med högst andel i den sistnämnda. Även (Z)-etyldekenoat återfanns i större mängd i IK93 

jämfört med IK99. Denna etylester fanns även i EK99 men i lägre andel än IK99. Strax 

efter etyldekanoat kommer en liten topp med troligtvis (E)-etyldekenoat. Detta ämne 

finns i låg andel i IK-proverna för båda vinerna men kunde inte identifieras i de färdiga 

vinerna. Det faktum att IK93 innehåller mer etyloktenoat och (Z)-etyldekenoat än IK99 

skulle kunna innebära att de bidrar till jästsmaken i EK93 om de finns kvar i för höga 

koncentrationer, den kraftiga klarningen i jästvinet verkar dock motverka detta. Dessutom 

innehåller EK99 lite (Z)-etyldekenoat utan att detta ger en tydlig jästsmak där vilket 

innebär att ämnet inte behöver bidra till jästsmaken.  

Generellt visar jämförelsen mellan IK och EK att andelen etylestrar minskar under 

klarningen. Detta gäller dock ej för etylbutanoat och etylhexanoat vilket tyder på att de 

kortare etylestrarna inte påverkas lika kraftigt av klarningsprocessen. Detta tillsammans 
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med det faktum att en ökad klarning inte minskar jästdoften i jästvinet kan innebära att 

det/de jästdoftande ämnena är korta molekyler.  

 

Figur 7. Etylestrar som förekommer i låg koncentration i vinproverna. Procentuell area av etylestrarna. De 

röda staplarna avser medelvärdet för innan klarning och de gröna staplarna medelvärdet för de färdiga 

vinerna. Standardavvikelsen visas genom felstaplarna. Y-axeln klippt vid 20 %. (Z)- och (E)-etyldekenoat 

osäker identifiering 

3.3.2.2 Viner 

Andelen etylbutanoat skiljer sig endast signifikant mellan EK00 och EK99 där EK00 

innehåller mest. EK99 innehåller mer etyloktanoat än EK93 och EK00. Som beskrivet i 

introduktionen skulle en högre koncentration etyloktanoat kunna bidra till att EK99 

upplevs godare än EK93. Det finns ingen signifikant skillnad för andelen etylhexanoat 

samt etyldekanoat i de tre färdiga vinerna. Att det inte finns mer av någon etylester i EK93 

jämfört med EK99 och EK00 tyder på att det inte är någon etylester som bidrar till 

jästsmaken. Detta resultat är förväntat eftersom etylestrar luktar fruktigt [11]. 

De udda etylestrarna (etylpentanoat, etylnonanoat, etylundekanoat, etyltridekanoat och 

etylpentadekanoat) gick inte att hitta i något av vinerna (figur 9). Genom extraktion av 

molfragmentet m/z 141 kan dock spår av etylnonanoat hittas i IK. Etylpentanoat har 

tidigare identifierats i äppelcider genom HS-SPME GCMS/O och luktar äpple [12]. 

Enligt flavornet luktar etylpentanoat jäst och frukt [32] vilket gör att ämnet vore intressant 

att identifiera i vinerna. En anledning till att ämnet inte identifierats kan vara att det finns 

i låga koncentrationer och att tävlan och interaktion med andra ämnen i vinen minskar 

adsorptionen till fibern. Även etylnonanoat, etylundekanoat och etylpentadekanoat har 

tidigare identifierats i vin [20, 25]. Etyltridecanoate har identifierats i alkoholhaltiga 

drycker genom GCMS [33]. 
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Figur 8. Identifierade etylestrar och den procentuella arean i alla vinproverna. De etylestrar som 

förekommer i hög koncentration. Felstaplarna visar standardavvikelsen. 

 

Figur 9. Identifierade etylestrar och den procentuella arean i alla vinproverna. De etylestrar som 

förekommer i låg koncentration. Felstaplarna visar standardavvikelsen. Y-axeln klippt vid 12 %. (Z)- och 

(E)-etyldekenoat osäker identifiering 
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3.3.2.3 Beräkning av mängden etylhexanoat 

Retentionstiden för etylhexanoat sammanfaller med en bakgrundstopp med kisel 

(troligtvis från kolonnen eller fibern) (figur 2). För att bestämma arean för etylhexanoat 

valdes därför molfragmentet m/z 88 att extraheras. Förhållandet mellan denna area (m/z 

88) och de ursprungliga areorna för de övriga etylestrarna beräknades för varje prov. 

Genom att sedan dividera provets area (m/z 88) för etylhexanoat med det beräknade 

förhållandet erhölls en ny korrigerad area (tabell VIII). När retentionsindex beräknades 

för etylhexanoat användes den retentionstid som gäller för toppen vid extraktionen av 

m/z 88.  

Tabell VIII. Ursprunglig och korrigerad absolut area för etylhexanoat. Korrigering pga störande 

bakgrundstopp.  

Prov Dag Förhållande Ursprunglig area* Korrigerad area 

IK99 
1 0,18 987434621 716078613 

2 0,18 842422009 709458425 

IK93 
1 0,20 453725128 265265861 

2 0,21 518806185 308009047 

EK99 
1 0,18 806144843 696301654 

2 0,19 878166186 701696512 

EK00 
1 0,18 257307993 69912424 

2 0,15 378971846 96412442 

EK93 
1 0,15 192675922 134999459 

2 0,13 358964131 193682228 

*Inkl. den kiselinnehållande bakgrundstoppen 

3.3.3 Derivat av 3-Metyl-1-butanol 

Den procentuella arean för alla derivat av 3-metyl-1-butanol finns i figur 10-11. Den 

procentuella arean för ett ämne i ett prov erhölls genom att dividera arean med provets 

sammanlagda area för ämnena i denna grupp. 

3.3.3.1 Klarning 

3-metyl-1-butanol och 3-metylbutylacetat tycks inte påverkas av klarning eftersom det 

inte finns någon signifikant skillnad mellan IK99 och EK99 respektive EK93 och IK93. 

De ämnen som finns i både 99 och 93 och inte påverkas av klarning borde inte lukta jäst 

eftersom EK99 inte luktar jäst. 3-metylbutansyra finns i IK93 och EK93 men även här 

finns ingen signifikant skillnad mellan IK och EK. I IK-proverna till skillnad från EK har 

även 3-metylbutylhexanoat, 3-metylbutyloktanoat och 3-metylbutyldekanoat kunnat 

identifieras, vilket innebär att dessa ämnen separeras vid klarningen. 

3.3.3.2 Vinerna 

Det är stor spridning mellan de olika vinerna både efter klarning och i de färdiga vinerna. 

Det vin som innehåller mest 3-metyl-1-butanol var EK93 därefter EK00 och minst fanns 

i EK99. Att EK93 innehåller mer av detta ämne än de andra vinerna skulle kunna betyda 

att det bidrar till jästsmaken. Men som beskrivits i introduktionen har 3-metyl-1-butanol 

förknippats med godare smak på vinet. EK99 innehåller mest 3-metylbutylacetat därefter 

EK00 och minst fanns i EK93. Även 3-metylbutylacetat har förknippats med god smak 

på vin. 3-metylbutansyra har däremot tillsammans med andra fria fettsyror förknippats 

med en doft av jästextrakt och finns endast i IK93 och EK93. Detta gör att 3-

metylbutansyra kan vara ett av de ämnen som bidrar till jästsmaken i Kiviks Musteris vin. 

Om så är fallet visar analyserna av IK93 och EK93 att andelen inte minskar efter 
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klarningen och filtreringen. Att extra klarning inte hjälper för att minska jästsmaken är 

ett av de problem som Kiviks Musteri AB upplever med jästvinet.  

 

Figur 10. 3-metyl-1-butanol derivat och procentuella arean i de olika vinerna. De två ämnena som fanns i 

störst andel. Felstaplarna visar standardavvikelsen. Y-axeln har klippts vid 1 %. 

 

Figur 11. 3-metyl-1-butanol derivat och procentuella arean i de olika vinerna. De ämnen som fanns i 

mindre andel. Felstaplarna visar standardavvikelsen. Y-axeln har klippts vid 1 %. 
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3.3.4 Andra substanser grupp 1 

Denna grupp består av 2,4,5-trimetyl-1,3-dioxolan; 2-metyl-1-butanol; 2-

metylpropylacetat; dl-2,3-butandiol; meso-2,3-butandiol; etyl 2-metylbutanoat; etyl 3-

metylbutanoat; hexansyra; 2-fenylacetaldehyd; 2-nonanon; dietylbutandioat; oktansyra 

och 2-fenyletylacetat. Respektive substans relativa area visas i figur 12-13. Den 

procentuella arean för ett ämne i ett prov erhölls genom att dividera arean med provets 

sammanlagda area för ämnena i denna grupp. Identifieringen av dl-2,3-butandiol är svår 

eftersom dess retentionstid sammanfaller med etylbutanoat. För att göra en tydligare 

identifiering bör analyserna kompletteras med ytterligare analyser t.ex. på en annan 

kolonn. Identifieringen och areabestämningen av 2-metyl-1-butanol försvåras av att 

toppen kommer ut nära 3-metyl-1-butanol. I många fall finns en antydan till att 2-metyl-

1-butanol finns i provet men arean bestämdes inte med de integreringsparametrar som 

valts. Detta påverkar både arean för 2-metyl-1-butanol och 3-metyl-1-butanol.  

3.3.4.1 Klarning 

2-metyl-1-butanol skiljer sig inte mycket mellan IK och EK men finns endast i 93. Detta 

innebär att ämnet kan bidra till jästsmaken och att det inte kan separeras bort under 

klarningen eller filtreringen av vinet. Tvärtemot finns 2-metylpropylacetat i alla andra 

viner förutom 93. För 2-metylpropylacetat finns det i större andel i det färdiga vinet än 

innan klarning. dl-2,3-butandiol kunde identifieras i IK93 men inte i EK93 vilket innebär 

att klarningen troligtvis separerar bort detta ämne. Detta stämmer dock inte med att EK00 

innehåller dl-2,3-butandiol. För meso-formen av 2,3-butandiol är andelen större i IK99 

än i EK99 (ej identifierad där). Andelen ökade från IK93 till EK93 men endast ett värde 

finns för EK93 så osäkerheten blir stor. Säkert är däremot att EK00 är det vin som mest 

troligt innehåller meso-2,3-butandiol eftersom det identifierades där i båda 

dubbelproverna med godtagbar spridning. Hexansyra identifierades i IK99, IK93 och 

EK99. För 99 ökar andelen hexansyra kraftigt efter klarningen men för 93 återfinns inte 

hexansyra i de färdiga proverna. Detta resultat förvånar eftersom Comuzzo et al. 

förknippat fria fettsyror med doft av jästextrakt [15]. Även fettsyran oktansyra finns 

endast i 99 men i detta fallet endast i IK och ej EK. 2-fenyletylacetat fanns i ungefär 

samma andel i IK99, IK93 och EK99. Att det inte finns i EK93 men i IK93 skulle kunna 

förklaras med att den stora klarningen av detta vin påverkar nivåerna av detta ämne.  

För 2,4,5-trimetyl-1,3-dioxolan varierar skillnaden mellan IK och EK för de olika 

vinerna. För 99 finns det ingen signifikant skillnad mellan IK och EK men för 93 ökar 

andelen i EK jämfört med IK. Dessa värden för båda 93 proverna är dock lite osäkra 

eftersom de korresponderande topparna endast gick att integrera i ett av de två 

dubbelproven. Etyl 2-metylbutanoat finns i EK99 men inte i IK99. Inga samband kan dras 

mellan IK93 och EK93 på grund av stor spridning. Etyl 3-metylbutanoat identifierades 

endast i EK93 men inte i några av de andra proverna. I IK93 fanns det dock en liten topp 

som antyder att små mängder etyl 3-metylbutanoat fanns i provet. 2-fenylacetaldehyd 

identifierades i proverna innan klarning och i EK93 av de färdiga vinerna. Spridningen 

blev stor mellan dubbelproverna av EK93 så det går inte att avgöra om andelen var större 

innan eller efter klarning för jästvinet. Men det skulle kunna vara ett ämne som bidrar till 

jästsmaken eftersom det inte finns i EK99. I ett av dubbelproverna av IK93 identifierades 

2-nonanon. I de andra proverna innan klarning fanns spår av 2-nonanon men detta kunde 

inte hittas i de färdiga vinerna.  

3.3.4.2 Viner 

I denna grupp finns det stora skillnader mellan de olika vinerna. Dietylbutandioat och dl-

2,3-butandiol identifierades endast i EK00. 93 var det enda vinet som innehöll 2-metyl-

1-butanol och etyl 3-metylbutanoat och det enda vinet som inte innehöll 
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2-metylpropylacetat. 99 innehöll till skillnad från de andra vinerna hexansyra och 

2-fenyletylacetat men inte meso-2,3-butandiol. Etyl 2-metylbutanoat och 2-

fenylacetaldehyd fanns i större andel i EK93 än de andra färdiga vinerna men spridningen 

mellan de båda dubbelproverna var stor. Även 2,4,5-trimetyl-1,3-dioxolan verkar finnas 

i större andel i EK93 men gick bara att identifiera i ett av dubbelproverna. Det är rimligt 

att 2,4,5-trimetyl-1,3-dioxolan finns i vin eftersom denna acetal bildas från acetaldehyd 

och 2,3-butandiol som båda normalt förekommer i vin, vilket redan beskrivits i 

introduktionen.  

 

Figur 12. De identifierade substanserna och procentuella arean för ”andra substanser grupp 1” i alla 

vinproverna. De ämnen som förekom i störst relativ mängd.  

 

Figur 13. De identifierade substanserna och procentuella arean för ”andra substanser grupp 1” i alla 

vinproverna. De ämnen som förekom i minst relativ mängd. Y-axeln klippt vid 45 %.   
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3.3.5 Andra substanser grupp 2 

Denna grupp består av etylpropanoat eller propylacetat; styren; 2-metyltiolan-3-on;  

metyl (Z)-N-hydroxybensenekarboximidat och ett derivat av metyl (Z)-N-

hydroxybensenekarboximidat. Deras kemiska struktur visas i figur 14 och den 

procentuella area presenteras i figur 15. Den procentuella arean för ett ämne i ett prov 

erhölls genom att dividera arean med provets sammanlagda area för ämnena i denna 

grupp. 

   

Styren 2-Metyltiolan-3-on Metyl (Z)-N-

hydroxybensenekarboximidat 

Figur 14. Kemisk struktur för styren, 2-metyltiolan-3-on och metyl (Z)-N-hydroxybensenekarboximidat.  

 

Figur 15. De identifierade substanserna och procentuella arean i ”andra substanser grupp 2”. Den 

procentuella arean visas för de olika vinproverna. Felstaplarna visar standardavvikelsen. Osäker 

identifiering av 2-metyktiolan-3-on och metyl (Z)-N-hydroxybensenekarboximidat.   
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3.3.5.1 Klarning 

Mängden etylpropanoat/propylacetat, styren och 2-metyltiolan-3-on förändras inte 

signifikant mellan IK och EK. På grund av stor skillnad mellan dubbelproverna blir 

spridningen så stor för metyl (Z)-N-hydroxybensenekarboximidat och metyl (Z)-N-

hydroxybensenekarboximidat-derivatet att ingen signifikant skillnad finns mellan de 

olika proverna. Eftersom dessa toppar inte separeras så bra innehåller derivat-toppen även 

den andra toppen i vissa fall men inte alla. Spridningen minskas om areorna för de båda 

topparna läggs samman. Då kan en signifikant skillnad påvisas mellan IK99 och IK93 

respektive EK99 och EK93 där 99 i båda fallen innehåller mer än 93. Däremot finns ingen 

signifikant skillnad mellan IK och EK för respektive vin.  

3.3.5.2 Viner 

Ingen signifikant skillnad finns mellan de olika vinerna för etylpropanoat/propylacetat. 

Styren identifierades i 99 och 00 men små toppar som inte integrerats hittas även i 93. 

Plastflaskorna som vinerna förvarats i och omgivningen kan kontaminerat proverna med 

styren men det kan även tillverkats (från 2-fenyletanol) av jästceller [34]. Det finns en 

större andel 2-metyltiolan-3-on i EK93 än EK99 vilket gör att detta ämne skulle kunna 

bidra till jästsmaken men identifieringen är osäker.  

4 Diskussion 

4.1 Eventuellt jästsmakande ämnen 
Då proverna togs konstaterades att det fanns en skillnad mellan EK99 och EK93. Precis 

som personalen på Kiviks Musteri förklarat så fanns det en jästsmak i EK93 men inte i 

EK99. Jämförelserna mellan de olika vinerna ovan visar tydligt att doften från vin är 

mycket komplex och kan variera mycket även mellan två vin som inte har någon oönskad 

bismak. Ovan har de identifierade substanserna jämförts mellan de olika vinerna för att 

försöka bestämma vilka ämnen som kan bidra till jästsmaken. Målet har varit att hitta 

ämnen som finns i EK93 och IK93 och troligtvis även i IK99 men inte i EK99 eller EK00. 

Troligtvis är det en kombination av ”fel” och för höga halter av flera substanser som gör 

att en jästsmak uppstår. Detta kan tänkas förstärkas om EK93 dessutom innehåller för 

låga halter av andra ämnen. Det kan därför behövas göra mer komplexa analyser för att 

hitta vilka ämnen som har störst betydelse för om jästsmaken uppstår.  

Utifrån resultaten i detta arbete finns det några olika ämnen som skulle kunna bidra till 

jästsmaken. EK93 innehåller mer 2-fenyletanol (3.3.1; Huvudkomponenter) än EK99 och 

EK00. Om mängden 2-fenyletanol i EK93 ökat över tröskelvärdet kan det bidra till att 

EK93 men inte EK99 luktar jäst. Enligt analyserna av IK93 och EK93 minskar den 

relativa mängden 2-fenyletanol inte under klarningen och filtreringen vilket innebär att 

om detta ämne ska minskas bör andra processparametrar undersökas. Det har dock visat 

sig att 2-fenyletanol luktar blommor och ros [11] och bidrar till god smak på vinet [13]. 

Som nämnts tidigare förekommer 2-fenyletanol i vin och det bildas av S. cerevisiae från 

fenylalanin.  

3-metylbutansyra (isovaleriansyra) finns i EK93 och IK93 men inte i de andra vinerna 

(3.3.3; Derivat av 3-Metyl-1-butanol). Även denna substans förekommer i samma relativa 

mängd i EK och IK. Mängden 3-metylbutansyra ökar med ökande ålder på vinet och 

bildas genom oxidation av aldehyder från aminosyrametabolismen [6]. I jästextrakt har 

3-metylbutansyra identifierats och anges lukta ost, djur, skarpt och svett [14, 35]. Denna 

syra beskrivs även lukta svett och härsket [32] vilket möjliggör att den kan bidra till en 

bismak hos vinet. Att 3-metyl-1-butanol och 3-metylbutansyra har identifierats i jästvinet 

indikerar att även 3-metylbutanal borde ha bildats. 3-metylbutanal har ett retentionsindex 

på ungefär 650 på en HP-5MS kolonn [26] vilket innebär att identifiering inte är möjlig 
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med metoden i denna studie, precis som för ättiksyran. Doften från 3-metylbutanal 

beskrivs som mörk choklad, varm, ört-lik, nöt-lik och lite fruktigt [35, 36] men även 

svettig och härsken [37]. 3-metylbutanal har identifierats i vin [36] och som ett av de 

viktigaste ämnena i doften från jästextrakt [35]. Comuzzo et al. identifierade även 3-

metylbutanal i ett fragment som luktade jäst och buljong [14]. Den kan bildas av jästceller 

genom nedbrytning av aminosyror och från kolhydratmetabolismen. En annan källa till 

denna aldehyd är oxidation av 3-metyl-1-butanol [36] och reduktion av 3-

metylbutansyra [38]. I de fall där fermenteringsprocessen inte sker tillräckligt anaerobt 

skulle därför mer 3-metyl-1-butanal och 3-metylbutansyra kunna bildas. För att kunna 

identifiera 3-metylbutanal i vinerna från Kiviks Musteri AB skulle en annan kolonn eller 

extraktionsmetod kunna användas eller etanolen separeras från vinet så att en mindre 

”solvent delay” kunna användas. 

Areabestämningen av 2-metyl-1-butanol är lite osäker men det är tydligt att EK93 och 

IK93 innehåller mer än de andra proverna (3.3.4; Andra substanser grupp 1). Även denna 

substans förekommer i samma relativa mängd i EK och IK. S. cerevisiae bildar 2-metyl-

1-butanol från isoleucin [39]. Ämnet luktar mandelmassa [39] och har stor påverkan på 

doften av vin [11].  

I EK93 identifierades 2-fenylacetaldehyd. Det är stor spridning av den procentuella arean 

för 2-fenylacetaldehyd mellan dubbelproven av EK93 men eftersom EK99 och EK00 inte 

innehåller 2-fenylacetaldehyd finns det ändå skillnader mellan vinerna. 2-

fenylacetaldehyd finns i vin [9] och är kopplat till oxiderings arom i äldre viner [6]. Flera 

olika beskrivningar av doften från 2-fenylacetaldehyd finns, bland annat: rostat, 

blommigt, spya och bröd [6, 21]. Vid identifiering i jästextrakt luktade 2-

fenylacetaldehyd blommigt men var ett av ämnena som bidrog till en doft av kött, 

jästextrakt och rotfrukter [40]. Detta gör att 2-fenylacetaldehyd skulle kunna bidra till en 

jästsmak i vinet.  

Ytterligare ett ämne som fanns i större andel i EK93 men inte EK99 var 2-metyltiolan-3-

on (RI=979). Matchningen med masspektrumbiblioteken var svag och denna identifiering 

behöver stärkas ytterligare men ämnet som representerar RI=979 är intressant vid 

bestämningen av jästsmaken. 2-metyltiolan-3-on har tidigare identifierats i vin [41]. Det 

fanns ingen signifikant skillnad mellan IK och EK för denna substans. 

Dessa resultat gäller dock bara dessa batcher. För att bekräfta att resultatet gäller för dessa 

viner och inte enbart dessa batcher bör fler batcher analyseras. Beskrivningen av vilka 

ämnen som orsakar en jästsmak och hur jästsmak definieras är vag i litteraturen. Även 

om de här ämnena inte beskrivs lukta jäst kan en kombination av dessa och flera andra 

ämnen tänkas ligga bakom det som beskrivs som en jästsmak. Doftämnen som finns i 

lägre koncentrationer än vad som kan detekteras med denna metod har inte undersökts 

men skulle kunna bidra till stora förändringar av smaken.  
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4.2 Svagheter i studien 
En svaghet med jämförelserna mellan de olika vinerna är att kvantifieringen av ämnena 

inte är optimal. Trots att den procentuella arean beräknats blir variationerna stora och 

mycket beroende av vad som identifierats i det provet. Detta kan i en del fall även starkt 

påverkas av integreringsparametrarna eftersom synliga toppar inte integreras om de inte 

uppfyller rätt krav trots att masspektrumet för toppen visar att toppen representerar 

samma ämne som i det andra dubbelprovet. Det kan upplevas felaktigt att andelen av ett 

ämne ökar efter klarning trots att absolutarean inte skiljer sig avsevärt men detta förklaras 

med att ett annat ämne som separeras bort vid klarning då inte finns i EK vilket gör att de 

andra ämnenas procentuella area ökar. Detta tillsammans med indelningen i grupper 

bidrog till att ett ämne t.ex. 3-metyl-1-butanol i ena gruppen skiljde sig mellan två prover 

men i en annan grupp fanns ingen signifikant skillnad. I vissa fall kan det då upplevas 

missvisande men anledningen till att den procentuella arean redovisas är att endast de 

relativa areorna kan jämföras mellan olika prover. Detta beror på att absolutarean är starkt 

beroende av t.ex. tiden som extraktionen sker och variation i detektorns känslighet. Detta 

skulle kunna lösas genom koncentrationsbestämning av de olika ämnena men även detta 

har visat vara bristfällig [23].  

Som nämns i introduktionen är HS-SPME en väl använd metod och har visats ge liknande 

resultat som andra extraktionsmetoder men HS-SPME har svagheten att vara beroende av 

jämvikten mellan livsmedlet/luften och luften/fibern. Detta bidrar till en tävlan mellan de 

olika ämnena så att mycket flyktiga ämnen konkurrerar ut mindre flyktiga ämnen. Dessa 

mindre flyktiga ämnen eller ämnen med lägre koncentration (t.ex. svavelinnehållande 

molekyler) än detektionsgränsen för metoden skulle kunna bidra till jästsmaken.  

På grund av bakgrundstoppar och ett minne hos fibern fick en del värden genomgå en 

kompenserande beräkning. Detta är inte optimalt och bör undersökas närmre för att få 

mer korrekta värden. Detta skulle kunna göras genom att komplettera analyserna med 

ytterligare analyser på en annan kolonn. Detta skulle även bidra till en mer korrekt 

bestämning av toppar som inte separeras tillräckligt med denna metod. En del 

bakgrundstoppar är mycket stora och riskerar att dölja ämnen som inte identifierats. För 

att undvika att ämnen inte lossnar från fibern bör det undersökas vid vilken temperatur 

och hur länge fibern ska sitta i injektorn för att alla ämnen ska deadsorberas. Enligt 

tillverkaren av fibern rekommenderas en arbetstemperatur på 250-310°C och en 

konditionering på 300°C i 1-2 timmar [42]. Därför borde försök med en högre temperatur 

i injektorn och mer frekvent konditionering testas för att minska kontamineringen. 

Vid analys av doftämnen genom HS-SPME är kontaminering från lokal, personer och 

utrustning stor. Genom att köra många analyser på luften i lokalen och material som vinet 

kommer i kontakt med har en del substanser uteslutits från att komma från vinerna. 

Kontamineringen skulle kunna minskas genom mer noggrann provhantering. I vissa fall 

t ex. metyl (Z)-N-hydroxybensenkarboximidat är det dock fortfarande osäkert om ämnet 

kommer från vinet eller endast är en artefakt. Ämnet är tidigare identifierat i honung och 

vin [43, 44] och finns patenterat som en fungicid [45]. Om ämnet inte bildas från 

jästcellerna under fermenteringen skulle den kunna kontaminerats från labbet (där 

jästceller odlas) eftersom även vissa men inte alla blankprover innehåller ämnet. 

Ytterligare en spekulation är att det kan komma från bekämpningsmedel på äpplena. Det 

finns många likheter mellan tillverkningen av EK99 och EK93 vilket gör att EK99 

troligtvis fungerar som en bra referens men det är inte säkert att det är samma batch 

äppeljuice som använts till de båda viner som analyserats i detta arbete. Detta skulle 

kunna bidra till viss variation men en sådan variation finns alltid och bör därför inte vara 

allt för stor.  
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5 Slutsats 
Analyserna visar att det skulle kunna vara 2-fenyletanol; 3-metylbutansyra; 2-metyl-1-

butanol; 2-fenylacetaldehyd och 2-metyltiolan-3-on som bidrar till att äppelvinet luktar 

jäst. Dessa ämnen har dock inte en tydlig doft av jäst enligt det som hittats i litteraturen. 

Eventuellt skulle även 3-metyl-1-butanal teoretiskt kunna bidra till jästsmaken, men 

identifiering saknas. Den relativa mängden för de flesta av dessa ämnen minskades inte 

under klarningen. Det tyder på att klarningen bör ändras kraftigt eller 

fermenteringsprocessen granskas för att den relativa mängden av dessa ämnen ska kunna 

minskas. Fler analyser med kvantifiering mot en internstandard skulle ge bättre 

jämförelse mellan de båda vinerna och bör göras innan dessa substanser används som 

referens på hur mycket jästsmak det finns i vinerna. Annan SPME-fiber och mer polär 

kolonn skulle kunna bidra till att ytterligare fler ämnen kan identifieras. Analyserna bör 

även utföras på fler batcher och ämnena kan med fördel karakteriseras sensoriskt av en 

doftpanel. 
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Bilagor 

Bilaga A Referenser till litteraturvärden på retentionsindex 

Tabell IX. Information om litteraturvärdena för retentionsindex.  

RI 

litt.a Kolon litt. NRI
b Ämne 

CAS 

nummer Källa 

712c HP-5MS 3 Etylpropanoat eller Propylacetat  NIST 

749 DB-5d, HP-5d 2 2,4,5-Trimetyl-1,3-dioxolan 3299-32-9 NIST 

736 HP-5MS 6 3-Metylbutan-1-ol 123-51-3 NIST 

734 HP-5MS 4 2-Metylbutan-1-ol 137-32-6 NIST 

749 HP-5MS 1 2-Metylpropylacetat 110-19-0 NIST 

802 HP-5MS 2 Etylbutanoat 105-54-4 NIST 

780 HP-5 1 dl-2,3-Butandiol 6982-25-8 NIST 

775 HP-5MS 2 Meso-2,3-Butandiol 5341-95-7 NIST 

844 HP-5MS 2 Etyl 2-metylbutanoat 7452-79-1 NIST 

853 HP-5MS 2 Etyl 3-metylbutanoat 108-64-5 NIST 

850 HP-5MS 7 3-Metylbutansyra 503-74-2 NIST 

876 HP-5MS 3 3-Metylbutylacetat 123-92-2 NIST 

890 HP-5MS 1 Styren 100-42-5 NIST 

900 HP-5MSd 1 Metyl (Z)-N-hydroxybensenkarboximidat 

  

Dong et al. 

2015 

     Metyl (Z)-N-hydroxybensenekarboximidat-analog   

994 DB-5 3 2-Metyltiolan-3-on 13679-85-1 NIST 

997 HP-5MS 3 Etylhexanoat 123-66-0 NIST 

979 HP-5MS 13 Hexansyra 142-62-1 NIST 

1043 HP-5MS 41 2-Fenylacetaldehyd 122-78-1 NIST 

1088 HP-5MS 9 2-Nonanon 821-55-6 NIST 

1096 HP-5MS 3 Etylheptanoat 106-30-9 NIST 

1114 HP-5MS 29 2-Fenyletanol 1960-12-08 NIST 

1185 HP-5MSd 3 Dietylbutandioat 123-25-1 NIST 

1188 HP-5MSd 1 Etyloktenoat  NIST 

1197 HP-5MS 3 Etyloktanoat 106-32-1 NIST 

1178 HP-5MS 10 Oktansyra 124-07-2 NIST 

1252 HP-5MS 2 3-Metylbutylhexanoat 2198-61-0 NIST 

1256 HP-5MS 2 2-Fenyletylacetat 103-45-7 NIST 

1389 HP-5MSd 2 (Z)-Etyldekenoat  NIST 

1390 HP-5MS 4 Etyldekanoat 110-38-3 NIST 

     (E)-Etyldekenoat   

1446 HP-5MS 1 3-Metylbutyloktanoat 2035-99-6 NIST 

1587 HP-5MS 2 Etyldodekanoat 106-33-2 NIST 

1648 HP-5MSd 3 3-Metylbutyldekanoat 2306-91-4 NIST 

1794 HP-5MS 4 Etyltetradekanoat 124-06-1 NIST 

1974 HP-5MSd 1 Etylhexadekenoat   NIST 

1993 HP-5MS 8 Etylhexadekanoat 628-97-7 NIST 

a Medelvärde. b Antalet värden på retentionsindex som funnits och använts till att beräkna medelvärdet.  

c Medelvärde för både etylpropanoat och propylacetat. d Ej konstant temperaturökning. NIST 

www.webbook.nist.gov maj 2016 [26]. Dong et al. 2015 [46].  

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=137-32-6&interface=CAS%20No.&N=0&mode=partialmax&lang=en&region=SE&focus=product
http://www.webbook.nist.gov/

