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GİRİŞ 

 

İçkilərin, xüsusilə də spirtlilərin istehsal və istehlak coğ-

rafiyası onların istehsalı üçün istifadə olunan kənd təsərrüfatı 

xammalının yayıldığı rayonlara görə müəyyən olunur. Məsələn, 

üzümçülük-şərabçılıq rayonları – Fransa, İtaliya və İspaniya, 

“arpa” rayonları - əsasən Şotlandiya (pivə istehsalı), düyü əsasında 

içkilər istehsalı rayonları – Çin və Yaponiyadır. Avropa müstəm-

ləkəçilik dalğası ilə alkoqollu içkilər istehsalı Latın Amerikası öl-

kələrinə yayılmışdır. Burada həmçinin xammal amili rol oynamış, 

istehsal yerli qarğıdalı, şəkər qamışı və aqavaya əsaslanmışdır.  

Hətta nəqliyyatın müasir inkişafı şəraitində alkoqollu içkilər 

istehsalı ilə uyğun kənd təsərrüfatı xammalı rayonları arasında 

əlaqə saxlanılmaqdadır. Şərab istehsalında son vaxtlar müşahidə 

edilən nəzərə çarpacaq yer dəyişikliyi cənub yarımkürəsində 

(Argentina, Çili, CAR, Avstraliya), həmçinin Çində yeni üzüm-

çülük rayonlarının formalaşması ilə bağlı olmuşdur. Lakin ənənəvi 

şərabçılıq ölkələri olan Fransa, İtaliya və İspaniya hələ də liderlik 

mövqelərini saxlamaqdadırlar.  

Pivə istehsalı məkan baxımından az dəyişən olub, hazırda da 

demək olar ki, öz tarixi yerində qalmaqdadır. Pivə müqayisədə 

ucuz olsa da nəqliyyat məsarifləri son məhsulun qiymətinə əsaslı 

təsir göstərir. Pivənin saxlanma müddəti qısa olub, uzaq 

daşınmaları arzu olunan deyildir. Pivənin fiziki istehlak həcmi 

digər tip alkoqollu məhsulları xeyli üstələyir. Bu isə nəqliyyat 

amilinin rolunu gücləndirir və istehsalla kütləvi istehlak rayonları 

arasında bağlılığa zəmin yaradır.  

Qeyd etmək yerinə düşər ki, dünyada adambaşına şərab 

istehsalı 4,4 litr təşkil etdiyi halda, pivə üzrə bu göstərici 26,5 litrə 

bərabərdir (2008-ci il). 

“Pivə” ölkələrinə qədimdən pivə ənənələri olan ölkələr aid 

edilir. Bu qrupa Almaniya (istehlak olunan alkoqollu içkilərin 

strukturunda pivənin payı 60%-dir), Danimarka (60), Böyük 
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Britaniya (70), İrlandiya (70%), Çexiya, kapitalizmə yeni keçən 

ölkələr, həmçinin ABŞ, Kanada və Avstraliya daxildir. 

Pivənin geniş yayılmasını bir neçə amil şərtləndirir. Buraya ilk 

növbədə istehsalı üçün geniş çeşiddə xammal bazasının 

mövcudluğu (arpa, buğda, çovdar, qarğıdalı və s. dənlilər); ikinci, 

digər alkoqollu içkilərlə müqayisədə nisbətən aşağı dəyəri və 

nəhayət az miqdarda alkoqola malik olması aid edilə bilər.  

Pivə çox vaxt alkoqol kimi deyil, “soyuducu içki” kimi 

istehlak olunur. Pivəyə bir sıra zəif inkişaf etmiş Afrika və Latın 

Amerikası ölkələrində də üstünlük verilir. 

Ənənəvi “şərab” ölkələri – Fransa (istehlakda şərabın payı 

70%-dir), İtaliya (75%), Argentina (75%), Çili və Gürcüstandır. 

Dünyada üzüm şərablarının istehlakı digər alkoqollu içkilərlə 

müqayisədə xeyli azdır.  

Tünd içkilər üstünlük təşkil edən ölkələrə - Polşa (istehlakda payı 

60%), Ukrayna (70%), Rusiya (75%) demək olar ki, bütün MDB 

ölkələri (Gürcüstan istisna olunmaqla), Pribaltika, mərkəzi 

Amerika və Cənub-Şərqi Asiyanın bir çox ölkələri həmçinin 

Nigeriya daxildir. Tünd spirtli içkilər nəqliyyata çox davamlı olub, 

saxlanma müddətinin uzunluğu ilə seçilir. Bu, onların xarici ticarət 

şəbəkələrində geniş yayılmasına zəmin yaradır.  

Alkoqollu içkilər istehlakı səviyyəsini müəyyən edən vacib 

amillərə ölkənin mədəni səviyyəsi, ilk növbədə isə din amili aid 

edilir.  

Aşağı istehlakla səciyyələnən ölkələr zolağının sərhədi 

alkoqolu qəti qadağan edən İslamın və onun istehlakını pisləyən 

buddizmin yayılma sərhədlərinə uyğun gəlir. Bir sıra ölkələrdə, o 

cümlədən Pakistan, Banqladeş və Əfqanıstanda alkoqol demək 

olar ki, istehlak olunmur. Bu cür “Ayıq zolaq” Morokko və 

Əlcəzairdən - İndoneziyayadək davam edir.  

Mədəni xüsusiyyətlər baxımından diqqəti cəlb edən isə bir sıra 

Avropa ölkələrində istehlak həcminin inkişaf edən vəziyyətdə, 

yaxud stabil yüksək olmasıdır. Böyük Britaniya və İrlandiyada 

alkoqollu içkilərin yüksək istehlakı içkilərin müəssisələrdən 



9 

(Almaniyada pivə müəssisələrindən) açıq aparılma ənənəsinin 

olmasıdır.  

Çox vaxt müxtəlif növ istehlak bazarlarını vacib amil kimi 

təhlil edəndə ölkədəki həyat səviyyəsinə baxılır. Lakin alkoqol 

istehlakında onun istehlak səviyyəsi ilə bu və ya digər ölkənin 

inkişaf səviyyəsi arasında birbaşa asılılıq aşkar edilməmişdir. 

Alkoqol istehlakına görə eynilik təşkil edən iki diametral əks– 

(daha az və daha çox inkişaf edən) ölkələr qrupu səciyyələndirmək 

olar. Məsələn: bir tərəfdə – zəif inkişaf etmiş Uqanda (15 yaşından 

artıq hər adambaşına 18 ℓ təmiz spirt – 2005-ci il) Burundi (9 

ℓ/adam), Haiti (8), İvedelula (9), Dominik (7,5); digər tərəfdə - çox 

inkişaf etmiş Böyük Britaniya (12) Fransa (11), Almaniya (12) 

Lüksemburq (16 ℓ/adam) dayanır. Yaxın miqdar səciyyələri arxa-

sında prinsipial keyfiyyət fərqləri gizlənir. Daha geri qalmış 

ölkələrdə alkoqollu içkilərin yüksək istehlak səviyyəsi aşağı həyat 

səviyyəsinin və çox hallarda stress faktorlarının, ictimaiyyətdəki 

gərgin münaqişlərin nəticəsidir (məsələn, “öncüllər”dən olan 

Uqandada 20 ilə qədər davam edən vətəndaş müharibəsi). Daha 

sakit daxili vəziyyətli zəif inkişaf etmiş ölkələr adətən alkoqollu 

içkilərin yüksək istehlak göstəricilərinə malik olmurlar. Əsasən 

aşağı keyfiyyətli alkoqol istehlak edilən zəif inkişaf etmiş 

ölkələrdə bir litr alkoqol istehsalına çəkilən xərclər inkişaf etmiş 

ölkələrdəki analoji xərclərdən xeyli aşağıdır. 

Avropa mədəniyyətli inkişaf etmiş ölkələrdə alkoqollu 

məhsulların istehlak səviyyəsi son vaxtlar bütün qrup ölkələr üçün 

orta səviyyəyə - yəni 10,5-11,0 ℓ/adama çatır. Daha çox kənara 

çıxmalara İsveçrə və Norveçdə (“Avropa səviyyə”sindən aşağı), 

həmçinin İrlandiya, Böyük Britaniya və Lüksemburqda (yüksək) 

təsadüf olunur.  

Ümumiyyətlə dünyada içkilər istehlakının ölkələr üzrə fərqli 

xarakterdə olması nəzərə çarpır.  

Alkoqollu içkilərin illik istehlak dinamikasına nəzər saldıqda 

(2000 və 2007-2010-cu illər) aydın olur ki, 15 yaşından yuxarı hər 

adama təmiz spirt istehlakı üzrə MDB və Şərqi Avropa ölkələri 
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artan dinamikalı ölkələr qrupuna aid edilə bilər. Bu qrupa 2000-ci 

ildə 10 lirtdən çox, 2007-2010-cu illərdə isə 14 litrə yaxın olmaqla 

Belarus liderlik etmişdir. Buraya həmçinin Koreya, Sloveniya, 

Rusiya, Slovakiya, İspaniya, Belçika, Avstraliya, Polşa, Finlan-

diya, Ukrayna, Yeni Zenlandiya, ABŞ, Kanada, İsveçrə, Qaza-

xıstan, Norveç, Meksika aiddir. 

Azalma yönümlü ölkələr qrupunda Çexiya lider olub, 2000-ci 

ildə hər adama orta hesabla 16 litrə yaxın təmiz spirt istehlak 

olunsa da sonrakı illərdə azalma müşahidə edilmişdir. Bu qrupa 

həmçinin Fransa, Avstriya, İrlandiya, Almaniya, Macarıstan, 

Portuqaliya, Danimarka, Böyük Britaniya, İsveçrə, Niderland, 

Yunanıstan, Yaponiya, İtaliya, İsrail, Türkiyə daxildir. 

İstehlak strukturuna nəzər saldıqda aydın olur ki, inkişaf etmiş 

ölkələrdə təlabat zəif alkoqollu içkilər yönündə dəyişmişdir.  

Rusiya içkilər strukturunda həmişə tünd alkoqol dominantlıq 

etsə də, son 20 ildə pivənin xüsusi çəkisində artım müşahidə 

olunmaqdadır.  

“İdeal” istehlak strukturu (Q.Edvards, P.Anderson, T.Babor 

və b. görə) belə hesab olunur: pivə 50%; şərab 35%; tünd içkilər 

15%. Qeyd etmək yerinə düşər ki, belə struktura Belçikada təsadüf 

olunur. 

Ümumiyyətlə əhalisinin yüksək gəlir səviyyəsi olan ölkələrdə 

(AB, ABŞ, Kanada, Avstraliya, Yaponiya) alkoqol istehlakının bir 

qədər azalması müşahidə edilir ki, bu da həmin ölkələrdə sağlam 

həyat tərzinə üstünlük verilməsi ilə əlaqədardır. Iqtisadi baxımdan 

inkişaf etməkdə olan ölkələrdə əksinə, əhalinin gəlirlərinin artması 

ilə alkoqol istehlakının yüksəlməsi müşahidə olunur. Bu qrupa 

Meksika, Braziliya və Çin aiddir. 
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İÇKİLƏRİN TƏSNİFATI 
 

Bütün içkiləri mineral sular, spirtsiz və spirtli (alkoqollu) 

içkilər olmaqla 3 qrupa bölmək olar (şəkil 1, 2). 

Alkoqollu içkilərin təsnifatı. Bütün alkoqollu içkilər tər-

kibində olan etil spirtinin miqdarından asılı olaraq qruplara, 

qruplar isə öz növbəsində istifadə olunan xammal və texno-

logiyadan asılı olaraq yarımqruplara bölünürlər. 

Yarımqruplar növlərə, yarımnövlərə və ayrı-ayrı adlara 

bölünür. Təsnifləşdirici əlamət kimi istifadə olunan yardımçı 

xammal (məsələn, ədviyyat toplusu və balzam üçün ətirli 

bitkilər), yaxud spesifik texnoloji üsullar (konyak, rom və 

viskinin palıd çəlləklərdə yetişdirilməsi) götürülə bilər. 

Likor-nalivka məmulatları və şərabların çeşidi yüzlərlə 

adda olması ilə seçilir. Başqa spirtli içkilərin çeşidi xeyli azdır. 

Lakin son vaxtlar ölkə və xaricdə buraxılan araq 

məmulatlarının çeşidinin genişləndirilməsi istiqamətində işlər 

aparılmaqdadır.  

Bütün spirtli içkiləri saxlanıb yetişdirilməsinə və saxlanma 

müddətinə görə üç qrupa bölmək olar: 

 saxlanılmadan (yetişdirilmədən) istehsal olunanlar. 
Buraya etil spirti və araq aiddir; 

 qısa müddətli yetişdirilməklə hazırlananlar - 1 ayadək 
(likör-nalivka məmulatları); 

 uzun müddətli yetişdirilməklə hazırlananlar - 3 aydan 

10 ilədək və daha çox (konyaklar, şərab, rom, viski, cin). 

Spirtli içkiləri yetişdirmək üçün palıd çəlləklərindən və 

butulkalardan istifadə olunur.  

Daxili yandırılmamış (konyak, rom), yaxud yandırılmış 

(viski) palıd çəlləklərdən və ya içkiyə palıd qırıntıları əlavə 

edilməklə (konyak spirti, brendi) içkilər hazırlanır. 
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Şərab çəllək, çən yaxud digər iri qabaritli qablarda yetiş-

dirildikdən sonra butulka, balon, paket və ya digər qablara 

doldurulur. Kolleksiya şərabları üçün butulkalarda uzun müd-

dətli saxlanma tətbiq olunur. 

Yalnız rektifikasiya olunmuş etil spirti əmtəəlik sortlara 

bölünür. Qalan spirtli içkilər sortlara bölünmür. 

Alkoqollu içkilər tündlüyündən asılı olaraq zəif, orta, tünd və 

yüksək alkoqollu olmaqla qruplaşdırılır.  

Zəif alkoqollu içkilər. Ümumiyyətlə içkinin tündlüyünü 

müəyyən edən spirtin norma və miqdarı məsələsi bir qədər şərti 

göstəricidir. Bəzi ölkələrdə bu norma yuxarı, digərlərində isə 

aşağıdır.  

Zəif alkoqollu içkilərə adətən tərkibində spirtin miqdarı 8%-i 

keçməyən içkiləri aid edirlər.  

 Pivə - pivə mayalarının təsiri altında səməni şirəsinin qıc-
qırdılması yolu ilə alınır. Burada demək olar ki, həmişə mayaotu 

iştirak edir;  

 Braqa – müxtəlif bitki məhsullarının (meyvə-tərəvəz) qıc-

qırdılma məhsulu kimi alınır. Müstəqil şəkildə qəbul olunmayıb, 

əsasən samaqon alınması üçün istifadə olunur; 

 Sidr – çox maraqlı alma içkisi olub, mayalardan istifadə 

olunmadan alınır. Onun maksimum tündlüyü -7%, adətən isə 2% 

təşkil edir;  

 Toddi – bəzi palma şirələrinin ekzotik qıcqırma məhsu-
ludur; 

 Kvas - ənənəvi spirtli içki hesab olunmayıb, az miqdarda 
olsa da spirtə malik olur; 

 Kumus – çox az miqdarda spirtə malik olmaqla at südünün 

turş süd məhsuludur;  

Orta alkoqollu içkilərə 30%-ə qədər etil spirtinə malik olan 

içkilər aiddir. Onların ən məşhurları aşağıdakılardır: 

 Şərab - üzüm şirəsinin (əzintisinin) qıcqırması məhsulu 

olub, çox faydalı maddələrə malikdir.  

 Medovuxa – baldan hazırlanan alkoqollu içkidir.  
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 Qlintveyn – şərabda bişirilmiş meyvə kimi özünü göstərir.  

 Qroq – güclü duruldulmuş romdur. 

 Sake, yaxud düyü şərabı. Ənənəvi yapon alkoqollu içki-

sidir. 

 Punş – şirə ilə duruldulmuş şərab. Çox hallarda punşda 

şəraba nisbətən şirə çox olur. 

Tünd alkoqollu içkilər. Tündlüyü 80%-ə çatan içkilərdir. 

Onlara aşağıdakılar aiddir: 

 Araq - yeyinti spirtinə su və digər inqredientlər qatmaqla 

hazırlanır; 

 Konyak - üzüm şərabının qovulması və alınan spirtin 

yetişdirilməsi ilə hazırlanır; 

 Rom, yaxud qamış arağı - şəkər qamışı istehsalı qalıq-

larından – qamış şərbətindən hazırlanır; 

 Sambuka – həmçinin araq olub, yalnız anis və xüsusi məxfi 

otlar qarışığı əlavə olunmaqla hazırlanır; 

 Tekila – meksika mavi aqavasının qıcqırmış şirəsinin qo-

vulmasından alınır; 

 Cin – ardıc giləmeyvəsinə malik olan buğda spirtindən alı-

nan məhsuldur; 

 Viski – kifayət qədər mürəkkəb qıcqırma prosesi, səməni 

qoyma və dənli bitkilərin qovulmasından alınır; 

 Brendi – üzüm yaxud alma şərabının qovulma məhsuludur.  

 Likor - müxtəlif şirələr əsasında hazırlanan alkoqollu 

içkidir;  

 Absent – yovşandan istifadə edilməklə hazırlanır. Ən tünd 

spirtli içkilərdən olub, tündlüyü bəzən 70%-ə qədər olur.  

 Nastoyka – müxtəlif giləmeyvə və ədviyyatların spirtdə 

saxlanması yolu ilə alınır.  

Bu təsnifat əsasən bütün alkoqollu içkiləri əhatə etsə də, bu-

raya daxil edilməyən əlavə nümunələrin olması da istisna edilmir.  

Yüksək alkoqollu içkilərə içilən etil spirti aiddir.  

Spirtsiz içkilərin təsnifatı. Spirtsiz içkilər aşağıdakı beş 

əlamətə görə təsnifata bölünür: karbon qazı ilə doyması, quru 
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maddələrin kütlə payı, xarici görünüşü, işlənmə üsulu və istifadə 

olunan xammala görə. 

Karbon qazı ilə doydurulmasından asılı olaraq içkilər 

qazlaşdırılmış və qazlaşdırılmamış olmaqla iki tipdə buraxılır. 

Quru maddələrin kütlə payından asılı olaraq içkilər qatılaş-

dırılmamış (konsentratlaşdırılmamış) və qatılaşdırılmış (konsen-

tratlaşdırılmış) olmaqla fərqləndirilir. Quru maddələrin kütlə payı 

15% və daha çox olan içkilər qatılaşdırılmış içkilərə aid edilir. 

Xarici görünüşünə görə içkilər şəffaf və bulanıq olur. 

İşlənmə üsulundan asılı olaraq içkilər pasterizə olunmamış, 

pasterizə olunmuş, konservant tətbiq olunmuş və konservantsız 

kimi qruplaşdırılır. 

İstifadə olunan xammaldan və hazırlanma texnologiyasından 

asılı olaraq içkilər aşağıdakı qruplara bölünür: 

Şirəyə malik içkilər – təbii, spirtləşdirilmiş, qatılaşdırılmış 

şirələr yaxud şirəyə və ya şirəli əsasa və süni şəkər əvəzediciləri 

(şirinləşdiricilər), süni aromatizatorlar və süni boyayıcılardan 

başqa digər komponentlər əlavə olunmaqla hazırlanan içkilər. 

Hazır içkidə şirənin miqdarı ümumi həcmin (təbii şirəyə çevir-

məklə) azı 5%-ni təşkil etməlidir. Bu içkilərin çeşidi kifayət qədər 

geniş olub, buraya “Albalı”, “Armud”, “Nar”, “Zoğal”, “Moruq” 

və s. aiddir. 

Morslar – şirə və digər komponentlər əlavə (şəkər əvəzedici-

ləri, süni əvəzedicilər, süni ətirləşdiricilər və süni boyayıcılardan 

başqa) olunmaqla hazırlanan içkilərdir. Hazır içkidə şirənin 

miqdarı ümumi həcmin azı 10%-ni təşkil etməli, o cümlədən də 

içkinin adlanması ilə eyni olan şirənin miqdarı azı 5% (təbii şirəyə 

çevrilməklə) olmalıdır. 

Bitki xammalından içkilər – bitki xammalından alınan 

ekstraktlar, yaxud cövhərlər (meyvə, bitki, toxum və s.) və ya 

qatılaşdırılmış şirələr (tərkibinə bitki xammalından alınan ekstrakt 

və cövhərlər daxil olur) əsasında hazırlanan içkilərdir. Şəkər 

əvəzediciləri (şirinləşdiricilər), boyayıcılar və ətirləşdiricilərin 

istifadəsi yol verilməzdir. Çeşidinə “Tərxun”, “Ədviyyəli alma” 
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və s. daxildir. 

Şəkər əvəzedicilərində (şirinləşdiricilərdə) içkilər - şəkər 

əvəzedicilərinin tətbiqi ilə hazırlanan içkilərdir. Çeşidinə 

“Buratino”, “Limon-laym” və b. daxildir. 

Ətirləşdiricilərdə içkilər – təbii və fərdi ətirləşdiricilər efir 

yağlarının – essensləri və s. əsasında müxtəlif komponentlər əlavə 

edilməklə hazırlanır. Çeşidinə “Krem-soda”, “Lesnaya yaqoda” və 

s. daxildir.  

Mineral sularda içkilər – mineral sular əsasında müxtəlif 

komponentlər əlavə olunmaqla hazırlanır. 

Xüsusi təyinatlı içkilər – diabet və digər xəstələr üçün ölkənin 

səhiyyə qurumlarının tövsiyəsi əsasında istehsal olunur. Çeşidinə 

“Pepsi-layt”, “Portağal”, “Albalı”, “Limon”, “Sitrus” və s. aiddir. 

Energetik içkilər – quru maddələrin kütlə payı 12% və daha 

çox olmaqla tonuslaşdırıcı təsirli mikronutrientlər, həmçinin vita-

minlər, mineral elemetlər (mikroelementlər) və s. əlavə olunmaqla 

hazırlanır. Çeşidinə “Sayan”, “Baykal”, “Utro”, “Kosmos”, 

“Kola” seriyalı içkilər – Koko-kola, Pepsi-kola, Spartak-kola, kola 

və s. aiddir. 

Vitaminləşdirilmiş içkilər – tərkibində vitaminlər gündəlik 

təlabatın azı 5%-ni ödəyən səviyyədə olmaqla hazırlanır. Çeşidinə 

“Krasnaya şapoçka”, “Yabloko”, “Kolokolçik”, “Lesnoy buket” 

və s. aiddir. 

Qıcqırmalı kvaslar 

 – dənlilər, tərəvəz, meyvə-giləmeyvə və digər bitki xamma-

lının qıcqırdılması yolu ilə hazırlanır. Şəkər əvəzediciləri (şirinləş-

diricilər), boyayıcılar və ətirləşdiricilərdən istifadəyə yol verilmir.  

Çeşidinə “Kvas krestyanskiy”, “Kvas stoloviy”, “Kvas 

Ostankniskiy” və b. aiddir.  

Kvas içkiləri – kvas şirəsi konsentratı, dən xammalı əsasında 

müxtəlif komponentlər əlavə olunmaqla hazırlanan içkilərdir. 

Kvas şirəsi konsentratının yaxud dən xammalı ekstraktının 

miqdarı ümumi həcmin azı 2%-ni təşkil etməlidir.  

Süni şəkər əvəzediciləri (şirinlşdiricilər), ətirləşdiricilər və 
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rəngləyicilərin tətbiqi yol verilməzdir. Çeşidinə “Maroçniy”, 

“Rjanoy” və b. aiddir. 

Mənşəyindən asılı olaraq mineral sular təbii və süni olmaqla 

qruplaşdırılır. Təbii mineral sular mineral mənbələrdən alınır. 

Onları şərti olaraq süfrə və müalicə suları kimi qruplaşdırırlar. 

Süfrə mineral suları xoşagələn təzələyici dada malik olub, 

susuzluğu yaxşı yatırır, lakin onların çoxu müalicə suları kimi 

istifadə olunur. Narzan, Moskva, Borjom, Yessentuki, Badamlı 

məşhur olan süfrə mineral sularındandır.  

Müalicəvi mineral sular həkimin məsləhəti, başqa sözlə təyi-

natı əsasında, xüsusilə də mədə-bağırsaq xəstəliklərinə qarşı isti-

fadə olunur. Həll olan mineral duzların tərkibinə görə sular qələvi, 

duzlu, dəmirli, kükürdlü və s. ola bilir. Müalicəvi mineral sulara 

İstisu, Yessentuki №4, Yessentuki №17, Naftusya və b. aiddir. 

Süni mineral sular suda kalium, natrium, kalsium, maqnezium 

duzlarının həll olunması və karbon qazı ilə doydurulmasından 

alınır. 

Mineral sular olduqca şəffaf, bulanıqsız, çöküntüsüz, kənar 

hissəciklərsiz olmalıdır. Dadı və iyi suyun adına uyğun olmalıdır. 

Onların bəzilərində mineral duzların çöküntüləri olmasına yol 

verilir. Bu, etiketdə göstərilməlidir. Mineral sularda ağır metal-

ların duzlarının olması yol verilməzdir. 
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BİRİNCİ FƏSİL 
 

SPİRTSİZ VƏ AZ SPİRTLİ İÇKİLƏRİN EKSPERTİZASI 

 

1.1. Spirtsiz içkilər 

1.1.1. Spirtsiz içkilərin qida dəyəri 
 

Spirtsiz içkilərin qida xüsusiyyətləri ilkin xammalın tərkibi, 

ilk növbədə isə natural və sintetik komponentlərin nisbəti ilə 

müəyyən olunur. 

İçkilərə şəkər əlavə olunduqda karbohidratların ümumi miq-

darı yüksəlir. Natural, spirtləşdirilmiş, qatılaşdırılmış şirələr, eks-

traktlar istifadə edildikdə içkilər vitaminlər, üzvi turşular, kar-

bohidratlarla zənginləşir ki, bu da xammalın keyfiyyətindən asılı 

olur. 

Bəzən içkilər preparat şəklində kupaja daxil edilən vitamin-

lərlə zənginləşdirilir. 
Spirtsiz içkilərin vitaminləşdirilməsinə çoxlu tədqiqatlar həsr 

olunmuşdur. Rusiya Elmlər Akademiyası Qida İnstitutunun 

məlumatına görə kütləvi içilən içkilərin 1 stəkanında vitaminlərin 

gündəlik dozasının 1/3-1/2 miqdarı olmalıdır. Bu, 100 qr məhsula 

15-16 mq C vitaminindən ibarətdir. 

Profilaktik məqsədli içkilərdə əlavə olaraq vitaminlərin miq-

darı aşağıdakı kimi tənzimlənir: 
 

B1 və B2 – 0,05-0,1 mq/100 qr; B6 – 0,15-0,25 mq/100 qr. 
 

Spirtsiz içkilər üçün quru qarışıqlarda, mq-la 100 sm3 bərpa 

edilən içkiyə görə vitaminlərin miqdarı aşağıdakı kimi dəyişir: 
 

B1–0,05-0,3; B2–0,05-0,1; B6–0,25-0,30; C–20-30; PP–0,3, 

folasin 5-10 mkq. 

İçkilərini enerji dəyəri resepturaya uyğun qaydada əlavə 

olunan şəkərin miqdarı ilə müəyyən olunur və ayrı-ayrı xammal 

növlərinin kaloriliyinə əsasən hesablanır (cədvəl 1.1). 
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Cədvəl 1.1 

Xammaldan asılı olaraq içkilərin enerji dəyəri 
Xammal növü Kkal/q Xammal növü Kkal/q Xammal növü Kkal/q 

Şəkər-tozu 
3,79-

3,8 
Limon turşusu 2,5 

Quru mineralsız-

laşdırılmış ayran 
3,64 

Şəkər-rafinad 3,792 Süd turşusu 3,6 Kofe 0 

Pektin 0,42 Şərab turşusu 0 Su 0 

Aqar 0,16 Sirkə turşusu 3,5 Sıxılmış maya 0,85 

Jelatin 3,55 Zülallar 4   

Qida sorbiti (94,5% 

əsas maddə) 
3,54 Etil spirti 7,2   

Ksilit qida (97,8%) 3,67 Şor ayranı 0,2   

Asportam 3,85 
Pendirdən 

çıxan ayran 
0,21   

Natural bal 3,14 
Yağsızlaşdırıl

mış quru süd 
3,5   

Alma turşusu 2,4 
Quru süd 

ayranı 
3,47   

Ağ turş şərab 0,65     

Qırmızı turş şərab 0,71     

Ağ portveyn 1,23     

Qara çay 0     

Desert ağ şərab 1,53     

Natural şirələr 

Ərik 0,56 Narıngi 0,43 Alma 0,38 

Portağal 0,54 Şaftalı 0,66 Yemiş (lətli) 0,62 

Heyva 0,45 Gavalı 0,66 Balqabaq 0,48 

Üzüm 0,54 Qara qarağat 0,4 Tomatlı 0,19 

Albalı 0,47 
Qara meyvəli 

üvəz 
0,32 Çuğundurlu 0,42 

Nar 0,64 İtburnu 0,7 Yerkökü 0,28 

Qreypfrut 0,36     

Limon 0,26     
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1.1.2. Spirtsiz içkilər üçün xammal və 
yarımfabrikatlar 

 

Spirtsiz içkilərin geniş çeşidi onların kupajının tərkibinə daxil 

olan çoxlu sayda müxtəlif növ xammalla müəyyən olunur. 

Spirtsiz içkilər istehsalı üçün istifadə olunan xammal qüvvədə 

olan normativ-texniki sənədlərin (NTS) tələblərinə uyğun 

olmalıdır. 

Su – içilən suya verilən sanitar qida normalarının tələblərinə 

cavab verməlidir. İçilən su təchizatı mərkəzləşdirilmiş sisteminin 

keyfiyyətinə gigiyenik tələblər qoyulur. Bundan əlavə, spirtsiz 

içkilərin tərkibinin fərqli xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla suya 

əlavə tələblər qoyulur. Codluq və qələvilik 1,5 mol/dm3-dan yük-

sək olmamalıdır. Artıq qələviyə malik olan su turşuları neytral-

laşdırır və onların əlavə sərfiyyatına səbəb olur. Codluq duzları 

içkinin komponentləri ilə zəif həll olan birləşmələr əmələ gətirir 

ki, bu da nəticədə çöküntünün meydana gəlməsinə səbəb olur. 

Spirtsiz içkilər üçün istifadə olunan suyun codluğu 6 

mmol/dm3-dan yüksək olduqda, həmçinin tərkibin digər kənara 

çıxmalarında suyu işlənmələrə məruz qoyurlar. 

Şəkər – spirtsiz içkilər hazırlamaq üçün şəkər-toz (QOST 21-

ə uyğun), şəkər-rafinad (QOST 22-ə uyğun) yaxud maye şəkər (TŞ 

911-001-00335315-94-ə uyğun) istifadə olunur. Belə şəkər praktik 

olaraq 99,5-99,9% (kimyəvi təmiz) saxarozadan ibarət olur. Şəkər-

rafinad bəzən ultramarinlə rənglənir. Bu komponentin artıq 

sərfiyyatında şəkər şərbətində hidrogen sulfid yaxud ultramarinin 

parçalanmasının zərif həll olan məhsulları əmələ gələ bilər. 

Sorbit (OST 64-6-59 yaxud TŞ 64-5-17) – şəkər əvəzedicisi, 

altı atomlu spirt qlükozanın hidratlaşmış məhsuludur. Xarici görü-

nüşünə görə boz-ağ rəngli təbəqədir. Dadı – şirin, xoşagələn 

təmlidir. Nəmliyin kütlə payı sorbitin kütlə payının 5%-nə qədər, 

quru maddəyə çevrilməklə isə azı 39% olur. Enerji dəyərinə görə 

sorbit şəkərə bərabərdir (3,4 kkal/q). Sorbitin şirinliyi saxarozanın 

şirinliyinin 0,6 vahidini təşkil edir (qəbul edilən şərti vahidlə). 
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Suda asan həll olur. 

Ksilit (QOST 20710) – şəkər əvəzedici, beş atomlu spirtdir. 

Xarici görünüşü ağ-kristal, dadı şirin olub, iysizdir. 

Nəmliyin kütlə payı əla sortlar üçün 1,5%, I sortda 2,0%, quru 

maddəyə çevrilməklə reduksiya olunan maddələrin kütlə payı 

0,08%-ə qədərdir. Şirinliyi təqribən qlükozanın şirinliyinə 

bərabərdir. Enerji dəyəri 4 kkal/tondur. 

Son vaxtlar aşağı kalorili içkilər böyük şöhrət qazanmışdır. 

Onların enerji dəyərini müəyyən edən şəkər kalorisiz birləşmələrlə 

əvəz edilir. Bu içkilərin şirinliyi qəbul edilən şərti vahidə görə 

saxarozanın şirinliyini çox dəfələrlə üstələmiş olur. Bu məqsədlə 

daha çox aşağıdakılardan istifadə olunur: 

 aspartam (sinonimləri Nutra Sweet, Sladeks və b.) – iki 
aminturşusunun – asparagin və fenilalaninin törəmələridir. Şirin-

liyi 200 şərti vahid təşkil edir. Çatışmazlığı məhlulda aşağı stabil-

liyidir ki, bu da pH və temperaturdan asılıdır. pH 4,2 və temperatur 

250C-də yarım parçalanma dövrü 260 gün təşkil edir. Gündəlik yol 

verilən istehsal həddi bədən kütləsinə görə 7,5 mq/kq təşkil edir; 

 saxarin (ortosulfimid benzoy turşusu) – sintetik şirinləş-

dirici maddədir. Şirinliyi 300 vahiddir. Adətən natrium duzu 
şəklində istifadə olunur ki, onun da şirinliyi 500 vahiddir. Kalium 

və kalsium duzu şəklində də tətbiq oluna bilər. Gündəlik yol 

verilən istehlak həddi bədən kütləsinə görə 2,5 mq/kq təşkil edir. 

Saxarin məhlulu fərqli «metal» təm sonrası verir; 

 natrium və kalium siklamatlar – sikloheksilamin – N – 

sulfon turşusunun duzudur. Şirinliyi 30 vahiddir. Yüksək tempe-

raturda işlənməyə dayanıqlıdır. Gündəlik yol verilən istehlak 

həddi bədən kütləsinə görə 11 mq/kq təşkil edir; 

 kalium afsesulfat – oksatiasindioksidin törəməsidir. Şirin-
liyi 200 vahiddir. Gündəlik yol verilən istehlak həddi bədən küt-

ləsinə görə 15 mq/kq təşkil edir. Həmçinin sanet ticarət markası 

məlumdur; 

 trixlorqalaktosaxaroza (TXQS, sukraloza) – saxarozanın 
törəməsi olub, ondan 600 dəfə şirindir. Gündəlik yol verilən 
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istehlak həddi bədən kütləsinə görə 15 mq/kq təşkil edir. 

Hazırda şirinləşdirici-qarışıqlardan istifadə edilməsi tövsiyə 

olunur. Bir neçə şəkər əvəzedicisinin qarışdırılması ilə (saxarin və 

aspartamı, atsesulfam və aspartamı və s.) energetik səmərə 

müşahidə olunur.  

Meyvə-giləmeyvə yarımfabrikatları. Bu xammal növü içki-

lərin dad xüsusiyyətlərini müəyyən edir. Spirtsiz içkilər istehsa-

lında meyvə və giləmeyvələrin müxtəlif emal məhsullarından isti-

fadə edilir.  

Təbii meyvə-giləmeyvə şirələri (QOST 656). Şirələrin rəngi 

hazırlandığı meyvə və giləmeyvənin rənginə uyğun, dad və iyi – 

təbii, yaxşı ifadə olunan, kənar tam və iysiz olmalıdır. 

Spirtləşdirilmiş meyvə-giləmeyvə şirələri (QOST 28539-99). 

Xarici görünüşünə görə şəffaf və çöküntüsüz mayedir. Dad, rəng 

və ətri hazırlandığı meyvə və giləmeyvələrdə olduğu kimidir. 

Spirtin həcmdə payı 16% təşkil edir. Spirt konservant kimi vurulur 

və texnoloji prosesdə kənar edilir. 

Qıcqırdılıb-spirtləşdirilmiş şirələr (QOST R 51146-98) təzə 

meyvə-giləmeyvədən alınan şirənin qıcqırdılması ilə, yaxud qıc-

qırdılmış əzintidən alınan materialın rektifikasiya olunmuş spirt 

əlavə olunması ilə hazırlanır. Qıcqırdılıb-spirtləşdirilmiş meyvə-

giləmeyvə şirələri kənar tamsız olmaqla, etil spirtinin həcmdə payı 

– 16,0±0,3% olmalıdır. 

Qatılaşdırılmış meyvə və giləmeyvə şirələri (konsentratları) – 

üzüm, quş üzümü və almadan hazırlanır. Xarici görünüşünə görə 

qatı, demək olar ki, şəffaf məhluldur. Dadı şirəyə yaxın, kənar tam 

və iysiz olmalıdır. Quru maddələrin kütlə payı alma və üzüm 

şirəsində 70%, quş üzümündə 54% olur. Qatılaşdırılmış şirələr 

həm də ixrac olunur. Adətən onlar şirənin ətirli maddələrinin kon-

sentratı ilə birgə göndərilir. İstifadədən əvvəl onları 200:1 nis-

bətində qarışdırırlar. 

Meyvə və giləmeyvə ekstraktları (QOST 18078). Xarici 

görünüşünə görə – 2 saat sakit saxlandıqdan sonra şəffaf, çökün-
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tüsüz məhluldur. Üvəz, qara üvəz, nar, gavalı, qara gavalı eks-

traktları qeyri-şəffaf ola bilər. Dad və iyi – ekstrakt hazırlanan 

şirəyə məxsus kənar tamsız və iysiz olmalıdır. Rəngi – ekstrakt 

hazırlanan təbii şirələrə yaxın olmalıdır. Birinci sort üçün daha 

tünd rəngə yol verilir. Quru maddələrin kütlə payı üzüm şirəsi 

üçün – 62%, quş üzümündə – 54%, qara gavalıda – 44%, digər-

lərində 57% olmalıdır. 

Təbii meyvə və giləmeyvə şərbətləri (QOST 10-162). Təbii, 

konservləşdirilmiş, qatılaşdırılmış və diffuziya olunmuş meyvə və 

giləmeyvə şirələrinin şəkərlə qaynadılması, sterilizə olunması və 

ya olunmaması ilə hazırlanır. Xarici görünüşünə görə çöküntüsüz 

şərbətəbənzər məhluldur. Sitrus meyvələrindən şərbətlər – qeyri 

şəffaf məhlullardır. Dadı şirin yaxud turşvari-şirindir. Ətri şərbət 

hazırlandığı şirəyə uyğun, kənar tamsız və iysizdir.  

Rəngi – şərbət hazırlanan təbii şirələrin rənginə yaxındır. Quru 

maddələrin kütlə payı – 68-70% olur. 

Üzüm şərabları və şərab materialları (QOST 7208). Spirtsiz 

içkilər hazırlanmasında üzüm şərablarından əlavə emal olunmuş 

şərab materiallarından da istifadə olunur. Üzüm şərab materialı 

həmin adda şərab materialına xas dad və ətrə malik olmalı, dad və 

buketdə kənar tonsuz olmalıdır. Konyakdan da istifadə olunur 

(QOST 13741). 

Qida turşuları. Spirtsiz içkilər hazırlamaq üçün limon, şərab 

daşı, dl – şərab, ortafosfat, askorbin və süd turşularından istifadə 

olunur. Askorbin turşusundan içkilərin vitaminləşdirilməsi, digər-

lərindən isə onlara müəyyən turş dad vermək üçün istifadə olunur. 

Limon turşusu (QOST 908). Limon turşusunun kütlə payı azı 

99,5% olur. 

Şərab daşı turşusu (QOST 21205). Ağ toz, yaxud turş dadlı 

rəngsiz kristaldır. Şərab turşusunun kütlə payı 99,0% olur. İçkilər 

üçün quru qarışıqlar hazırlamaq məqsədilə istifadə olunur. Limon 

turşusuna nəzərən az hiqroskopikdir. 

dl – şərab turşusu (TŞ 6-09-3938). Malin anhidridi və hid-

rogen peroksiddən sintez olunur. Ağ kristal toz olub, turşunun 
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kütlə payı 99% olur. Şərab daşı kimi istifadə olunur. 

Ortafosfat turşusu. A – qida markalı (QOST 10678). Xarici 

görünüşünə görə şərbətəbənzər turş dadlı məhlul olub, iysizdir. 

Ortafosfat turşusunun kütlə payı azı 73,0% olur. 

Askorbin turşusu. İysiz, turş dadlı, bircinsli ağ kristal toz olub, 

nəmliyin kütlə payı 0,1% olur. 

Süd turşusu 40%-li qatılıqda 3 sortda buraxılır. Süd turşusu-

nun kütlə payı 35,0-37,5% olur. Bioloji yolla – karbonatlı xam-

malın süd turşu bakteriyaları ilə qıcqırdılmasından alınır. Dənli 

xammaldan içkilər istehsalında istifadə olunur. 

Karbon qazı. Temperatur və təzyiqdən asılı olaraq qaz, maye 

və bərk halda ola bilir. Rəngsiz inert qaz yaxud iysiz maye olub, 

CO2-nin həcmdə payı azı 98,8% olur. Onda qliserin qarışığı, 

karbon oksid, hidrogen sulfid qarışığı olmamalıdır. Spirtsiz içkilər 

istehsalında əsasən maye CO2 (QOST 8050) istifadə edilir. Adi 

şəraitdə bu qaz suda yaxşı həll olur. Karbon qazı koks, daş kömür 

və təbii qazın yanmasından, həmçinin spirt və pivə istehsalında 

zatorun qıcqırmasından əmələ gəlir. 

Rəngləyicilər – spirtsiz içkiləri rəngləmək üçün tətbiq edilir. 

Təbii və süni olmaqla qruplaşdırılır. Təbii qida rəngləyiciləri (ko-

ler, enorəngləyici), zoğal, albalı cecəsi və digər meyvə və gilə-

meyvələrdən, həmçinin kökümeyvəlilərdən alınır. Süni rəng-

ləyicilərə tartrazin F və indiqokarmin aiddir. Koler (TŞ 10-04-06-

67) – yandırılmış şəkər məhluludur. Xarici görünüşünə görə tünd-

qəhvəyi rəngli qatı məhlul olub, acı dada, quru maddələrin 

70,0±2% kütlə payına, limon turşusuna çevirməklə azı 0,8% 

turşulara malikdir. 

Enorəngləyici (OST 18-239) – qırmızı üzüm sortlarının cecə-

sindən alınır. Əsas rəngləyici maddə enin olub, antosianlar qru-

puna aiddir. Cecənin saxlanması suda, yaxud 1%-li HCl məhlu-

lunda 12-30 saat müddətində aparılır. Alınan kütlə filtrdən keçirilir 

və buxarlandırılır. Alınan maye tünd-nar rəngində, çöküntüsüz və 

bulanıqsız olur. Dad və iyi – zəif ifadə olunan şərabvari turşdur. 

Suda yaxşı həll olur. Quru maddələrin kütlə payı azı 30%-dir. 
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İndiqokarmin (TŞ 18-16-143) – üzvi rəngləyici indiqonun 

sulfitləşdirilməsi və sonrakı neytrallaşdırılması ilə alınır. Xarici 

görünüşünə görə göy-qara pasta olub, quru qalığın kütlə payı azı 

45%, rəngləyici azı 22,5% olur. 

Tartrazin F – narıncı-sarı rəngli, dadsız və iysiz tozdur. Rəng-

ləyicinin kütlə payı 35%-dir. Fiziki-kimyəvi və orqanoleptik 

göstəricilərinə görə fəaliyyətdə olan NTŞ-in tələblərinə uyğun 

olmalıdır.  

Təbii qida rəngləyiciləri (OST 18-405) istifadə olunan xam-

mal növündən asılı olaraq qatılaşdırılmış yaxud toz şəkilli buraxı-

lır. Xarici görünüşünə görə qatılaşdırılmış - qatı şərbətəbənzər 

məhlul olub, turşaşirin və zəif turş dadlı olur; tozşəkilli isə intensiv 

qırmızı yaxud tünd-qırmızı rənglidir. Adından asılı olaraq quru 

maddələrin kütlə payı 35-68% arasındadır. 

Tozşəkilli çuğundur rəngləyicisi (TŞ 10-04-04-19) özünü 

sublimasiya metodu ilə qurudulmuş çuğundur şirəsi kimi göstərir. 

Xarici görünüşünə görə səpələnən xırda dispers toz olub, rəngi 

qırmızıdan tünd-qırmızıyadək dəyişməklə, nəmliyin kütlə payı 

4%-dən çox olmamalıdır. 

Ətirləşdirici maddələr - cövhər, ekstraktlar, essenslər və ətirli 

maddələrin məhlulundan istifadə olunur. 

Təbii essenslər ətirləşdirici maddələrin ekstraksiyası ilə 

hazırlanır. 

Təbii essenslər vakuum-destillə yolu ilə su-spirt qarışığı 

vurulmuş təzə meyvələrdən alınır. Təbii ətirləşdirici maddələr olan 

terpenlər suda həll olmadığından essenslər alınarkən onları kənar 

edirlər. Əks halda onlar içkilərdə bulanıqlıq əmələ gətirir. 

Sintetik essenslər (OST 18-103) özünü ətirli maddələrin spirtli 

məhlulu kimi göstərir. Portağal, armud, «krem-soda» limon və 

digər sintetik essenslərdən istifadə olunur. 

Spirtli sitrus cövhərləri (OST 18-115). Spirtsiz içkilər hazır-

lamaq üçün limon, portağal, narıngi və qreypfrut cövhərindən 

istifadə olunur. Qeyd olunan meyvələrdən efir yağları su-spirt 

məhlulu ilə ekstraksiya edilməklə alınır. Dad və ətri parlaq ifadə 
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olunan, uyğun meyvəyə xas açıq-sarı rəngdə, spirtin həcmdə payı 

65% olur. 

Bitkiçilik xammalından spirtli cövhərlər (TŞ 10-04-22.10). 

Cövhərlər üçün bitkiçilik xammalı kimi böyürtkən, yovşan, su-

max, yaşıl və qara çay, çovdar səmənisi və s. istifadə edilir. Dadı, 

ətri və rəngi xammala uyğun olur. Xarici görünüşünə görə şəffaf 

maye olub, kənar qarışıqlarsızdır. Dadı, ətri və rəngi xammala xas 

olur. 

Tərxun və reyhanın spirtli cövhəri göstəricilərinə görə TŞ 10-

04-06-163 tələblərinə cavab verməlidir. Xarici görünüşünə görə 

şəffaf maye olub, çöküntüsüz və asılqan hissəciklərsizdir. Dadı və 

ətri cövhər hazırlandığı xammala uyğundur. Spirtin həcmdə payı 

60,6% olur. 

Kofe cövhəri (TŞ 18-6-200) – şəffaf, tünd-qəhvəyi maye olub, 

səciyyəvi kofe iyinə, acıtəhər dada malik olmaqla, kənar tamsızdir. 

Spirtin kütlə payı azı 42%-dir. 

Efir yağları. Efir yağlı xammaldan ekstraksiya yaxud su buğu 

ilə destillə edilməklə alınan məhsuldur. Evkalipt, qızılgül, qərənfil 

və s. belə xammaldır. Spirt cövhəri şəklində istifadə olunur. Bəzi 

içkilərə vanilin (QOST 16599), izobornilasetat (TŞ 18-16-237), 

ədviyyələr, bal (QOST 19792) arıçılıq məhsulları (apilak, çiçək 

tozcuğunun ekstraktı), süd məhsulları (qatı və quru süd zərdabı, 

quru yağsızlaşdırılmış süd) əlavə olunur. 

Son vaxtlar spirtsiz içkilər hazırlamaq üçün konsentratlar, 

kompozisiya və qatılaşdırılmış əsaslar geniş istifadə olunur. 

Məlumdur ki, onlar iki hissədən ibarətdir: ətirli və ekstraktiv. 

Həmin məhsullar orqanoleptik və fiziki-kimyəvi göstəricilərinə 

görə qoyulan tələblərə cavab verməlidir. 
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1.1.3. Spirtsiz içkilər istehsalının texnoloji 
mərhələləri 

 

Spirtsiz içkilər istehsalının əsas mərhələləri – şəkər şərbətinin 

bişirilməsi, kupaj şərbətinin hazırlanması, qazlaşdırılmış suyun 

hazırlanması, kupaj və doldurmadan ibarətdir (şəkil 1.1). 

 

 
Şəkil 1.1. Qazlaşdırılmış içkilər istehsalının texnoloji sxemi 

 

Şəkər şərbəti əsasən qaynar üsulla hazırlanır. Şəkər suda həll 

edilir və 30 dəqiqə qaynadılır, sonra alınan şərbət soyudulur. 
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«Pepsi-Kola» və «Fanta» içkiləri istehsal edən zovadlarda şəkər 

şərbəti həm soyuq, həm də isti üsulla hazırlanır.  

Soyuq üsul – şəkərin qızdırılmadan və filtrdən keçirilmədən 

həll edilməsidir. Şərbətdə quru maddələrin kütlə payı 60-65% 

təşkil edir. Filtrləmədən sonra şəkər şərbəti istilik dəyişici yaxud 

soyuq su ilə 10-200C temperatura qədər soyudulur. 

Meyvə-giləmeyvə şirə və şərablarında turşu iştirakı ilə (limon 

turşusu ilə) şəkər şərbəti bişirildikdə saxaroza invert şəkərə, yəni 

bərabər qatılıqda qlükoza və fruktozaya parçalanmaqla inversi-

yaya uğrayır. İnvert şəkərlə yanaşı şəkərin daha dərin parçalanma 

məhsulları – oksimetilfurfurol əmələ gəlir. 

Koler 1-2% suya malik şəkərin həll olma temperaturuna qədər 

(160-1650C) qızdırılması ilə alınır. Belə şəraitdə saxlandıqda 

saxarozanın su itirməsi baş verir. Nəticədə şəkər tünd-qonur rəng 

alır. Koler qaynar su ilə quru maddələrin kütlə payı 70±2% olana 

qədər duruldulur və soyudulur. 

Kupaj şərbəti şəkər şərbətinin qazlaşdırılmış su istisna olun-

maqla içkinin bütün komponentləri ilə qarışdırılması yaxud mey-

və-giləmeyvə yarımfabrikatının şəkərlə bişirilməsi ilə hazırlanır. 

Kupaj şərbəti soyuq, isti yaxud yarımisti üsulla hazırlanır. 

İçkilər üçün tozabənzər qarışıq. Tozabənzər qarışıqlar şipu-

çi və qeyri-şipuçi içkilər üçün istehsal olunur. Qeyri-şipuçi içkilər 

üçün tozabənzər qarışıq özünü şəkər tozu, ekstraktlar, essenslər, 

qida turşuları, rəngləyicilər və digər komponentlərin qarışığı kimi 

göstərir. Onlar tabletka yaxud toz şəklində buraxılır. İçkilər tab-

letka yaxud tozun qarışdırılaraq soyuq suda həll edilməsi ilə alınır. 

Kvas. Kvas şirəsi konsentratından kvas şirəsi hazırlandıqda 

onu resepturada nəzərdə tutulanın 70%-i miqdarında vurur, su ilə 

30-350C temperaturda 2-2,5 dəfə duruldurlar. Qalan 30% kvas 

şirəsi konsentratı qıcqıran kvasın kupajı mərhələsində tətbiq 

olunur. 

Kvas şirəsi kombinə edilmiş üsulla qıcqırdılır. Bu məqsədlə 

kvas mayasının M irqindən və süd turşusu bakteriyalarının 11 və 

13 irqlərindən istifadə olunur və proses qıcqırtma yaxud 
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qıcqırtma-kupaj aparatlarında aparılır. Şirə qıcqırtma aparatlarına 

vurulur və üzərinə (resepturda nəzərdə tutulan miqdarın) şəkər 

şərbəti şəklində 25% şəkər əlavə olunaraq 250C temperaturda 

möhkəm qarışdırılır. 

Mayalar və süd turşu bakteriyalarının birgə fəaliyyəti nəticə-

sində etil spirti, süd, sirkə turşusu, CO2 və kvasın dad və ətrinə 

spesifik təsir göstərən bir sıra ətirli maddələr əmələ gəlir. 

Qıcqırma üçün həmçinin sıxılmış çörək mayalarından da 

istifadə etmək olar, lakin kvasın dadı bu zaman pisləşir. Onların 

100 dal kvasa sərfiyyatı 0,15 kq-dır. Pivə və şərab mayalarından 

da istifadə etmək olar. 

Kvas şirəsinin qıcqırdılması 25-280C temperaturda quru mad-

dələrin kütlə payının 1,0%-ə qədər azaldılması və turşuluğun 2,0-

2,5 sm3 çatdırılması ilə aparılır. Davametmə müddəti orta hesabla 

16-18 saatdır. Qıcqırmanın sonunda kvas 60C-yə qədər soyudulur. 

Bu halda mayalar aparatın dibinə çökür və onları təkrarən istifadə 

etmirlər. Kvas kupaj aparatına vurulur, yaxud birbaşa qıcqırtma-

kupaj aparatında kupaj olunur. 

Qıcqıran kvasın kupajı qalan 75% şəkərin şəkər şərbəti şək-

lində vurulması, 30% kvas şirəsi konsentratı və lazım gəldikdə 

koler əlavə olunması ilə aparılır. Kupaj qarışdırıcı ilə yaxud 

karbon qazı ilə mövkəm qarışdırılır. Əsas keyfiyyət göstəriciləri 

yoxlandıqdan sonra doldurulmaya verilir. 

Qaynar sexlər üçün çörək kvası istehsal olunduqda kupajda 

qıcqıran kvasa hesablama yolu ilə müəyyən olunan miqdarda 

askorbin turşusu, kalsium xlorid, kalium fosfat və sulu məhlul 

şəklində xörək duzu vurulur. 

Kvas avtosisternlərə və çəlləklərə doldurulur. Kvasın doldu-

rulmada temperaturu 120C-ni ötməməlidir. 

Buza (bəzi dənlilərdən alınan yüngül içki). Buza qıcqırdılmış, 

yaxud zəif qıcqırdılmış təzələyici içki olub, zəif turş çörək dadı və 

xoşagələn çörək iyi ilə seçilir. İçkinin turşuluğu (süd turşusuna 

çevirməklə) 0,3 (müəssisələrdə) – 0,6% (ticarət təşkilatlarında) 

təşkil edir. Saxaromitset mayalarının fəaliyyəti nəticəsində 
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onlarda az miqdar - 0,5% həcm spirt əmələ gəlir. Bu əsasən içki 

ticarət təşkilatlarında olan zamana təsadüf olunur. 

Müəssisələrdə hazırlandığı dövrdə məhsulda etil spirtinin 

olmasına yol verilmir.  

Standart buza orta hesabla 83% suya və 17% quru maddəyə 

malik olur. Quru maddələr karbohidratlardan (nişasta, dekstran, 

şəkərlər, sellüloza, hemiselliloza), rəng maddələri, humin və selik 

maddələri, mum, pentozanlar, zülallar, yağlar, üzvi turşular, vita-

minlər və duzlardan ibarətdir. Buzanın quru maddələrinin tərki-

bində karbohidratlar daha yüksək miqdarda (14%) olmaqla içkinin 

qida dəyərini müəyyən edir.  

Buza istehsalının texnoloji proseslərinə xammalın qəbulu və 

təmizlənməsi, onun əzilməsi, dənin bişirilməsi, qabların hazırlan-

ması və içkinin doldurulması aiddir.  

Xammalın bişirilməsi avtoklavda birbaşa qızıdırılmaqla 30-

35, dolayısı ilə 60-120 dəqiqə davam edir.  

Prosesin sonu nümunə götürülməklə müəyyən olunur. 

Nümunə bişirilmiş çörəyə oxşar rəngə və xoşagələn çörək iyinə 

malik olduqda – kütlə dərhal avtoklavdan götürülür və soyuducuya 

qoyulur.  

Soyuducuya cəld keçirilməkdə məqsəd istiliyin təsirini 

dayandırmaq (buzada karmelləşmə əmələ gəlməsin deyə) və acılıq 

əmələ gəlməsinin qarşısını almaqdır.  

Soyuducu özünü köynəyə və qarışdırıcıyua malik açıq çən 

kimi göstərir. Cəld soyutmaq üçün soyuducunun dibinə ilanvari 

boru qoyulur və ona soyuq su verilir. Çənin aşağı hissəsində 

həlməşiyi götürmək üçün kran qoyulur. 

Temperatur 350C-dən aşağı düşdükdə həlməşik su ilə 8% quru 

maddəyədək duruldulur. Bu zaman temperatur 200C-dək azalır. 

Soyutma və durultma prosesi 30-40 dəqiqə davam edir. 

Yaxşı soyudulmuş həlməşikdən daha keyfiyyətli buza alınır. 

Bundan başqa 200C-dən aşağı soyudulmuş həlməşikdə özbaşına 

qıcqırmanın qarşısı alınmaqla, içki daha davamlı olur. 

Soyudulmuş və duruldulmuş həlməşik tədricən dənin qabığını 
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ayıran maşına ötürülür. 1 ton içkinin süzülməsi 30-40 dəqiqə 

davam edir. 

Duruldulmuş və süzülmüş buza şəkərlə şirinləşdirilir və onun 

miqdarı buza qarışdırılmaqla 10%-ə çatdırılır. 

Isti havada buzanı ticarət təşkilatlarına göndərməzdən bir 

qədər əvvəl şirinləşdirirlər. Beləliklə qıcqırma prosesinin ilk 

başlanğıc mərhələsi ləngidilmiş olur. 

Isti yay günlərində içkinin şirinləşdirilməmiş vəziyyətdə 

anbarlarda 2-40C temperaturda saxlanılması tövsiyə olunur. 

Qabın hazırlanması və doldurulması. Buza ticarət təşkilatla-

rına geniş boğazlı şüşə butulkalarda, yaxud aliminium bidonlarda 

gətirilir. Butulkalar əvvəlcədən yoxlanır, çatı, sınığı olanlar kənar 

edilir. 1%-li kalsium sodası yaxud 0,2%-li xlor əhəngi ilə 65-700C-

də 20-30 dəq yuyulur. Sonra şprisləyən yuyucu maşında və ya əllə 

yuyulur. 

Doldurulmazdan əvvəl butulkalar yoxlanır və yuyulmamışlar 

kənar olunur. Doldurulan butulkalar kardon, yaxud plasmas 

qapaqlarla bağlanır və qutulara yığılır.  

Daşınma üçün nəzərdə tutulan aliminium bidonlar 30-40 ℓ 

tutuma malik olur. Daha yaxşı dezinfeksiya üçün bidonların 

buxarla işlənməsi aparılır. 

Buzanın daşınması sürətlə həyata keçirilməlidir, əks halda 

buza şəkər əlavə olunanadək qıcqırmağa başlayır.  

Qıcqırmanın sürəti mövsümün temperatur şəraiti ilə müəyyən 

olunur. 

40C-dən aşağı saxlamağa imkan verən soyuducuları olan 

müəssisələrdə buzanı göndərməzdən əvvəl şəkərləşdirirlər. Bu 

işdə məqsəd qıcqırma prosesinin sürətli getməsinin qarşısını 

almaqdır.  

Buzanın qıcqırması. Spirt qıcqırması – Sassh. Busae tauricae 

xüsusi mayaları və Bact. Bucae tauricae bakteriyaları ilə aparılır. 

Bu mikroorqanizmlər buzaya əsasən havadan daxil olur. Onların 

çoxalmazı üçün ən əlverişli temperatur 26-280C-dir.  

Spirt qıcqırması nəticəsində buzanı zənginləşdirən etil spirti 
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və karbon qazı, süd turşu qıcqırması zamanı isə – süd turşusu 

əmələ gəlir. Sonuncu isə buzaya təzəlik və xoşagələn dad verir. 

Buzada ticarət təşkilatında maksimum icazə verilən spirt dozası– 

0,5%, süd turşu 0,6%-ə qədərdir.  

İtburnu içkisi. Təzə yaxud qurumuş meyvələrdən (lət, yaxud 

bütöv meyvələr) alınmış ekstraktın şirinləşdirilməsi (şəkər 

vurmaqla) və qıcqırdılması yolu ilə alınır. Hazır məhsul xoşagələn 

şirin-tünd dadı ilə xarakterizə olunmaqla, açıq bilinən təzələyici 

təsiri və C, A və PP vitaminlərinin yüksək miqdarı ilə seçilir. 

İtburnu içkisinin alınması aşağıdakı əməliyyatları əhatə edir: 

xammalın hazırlanması, şəkər şərbətinin hazırlanması və (şirənin 

qıcqırdılması) meyvə ilə şərbətin qarışdırılmasından alınan şirənin 

qıcqırdılması. 

Təzə və quru itburnu meyvələri sortlaşdırılır, yuyulur. Təmiz-

lənmiş meyvələr əzilir və qıcqırtma çənlərinə doldurulur. Quru 

meyvələr yuyulduqdan sonra birbaşa qıcqırtma çənlərinə dol-

durulur. 

Şəkər şərbəti isti üsulla – 1 kq təzə, yaxud 0,5 kq quru meyvə-

yə 7 ℓ su, 0,6 kq şəkər və 0,006 kq limon, yaxud şərab turşusu 

əlavə etməklə hazırlanır. 

Şəkər və su 25 dəqiqə bişirilir, bişmənin sonuna 5 dəqiqə qal-

mış turşu əlavə olunur. Şərbət 250C-yə qədər soyudulduqdan sonra 

üzərinə itburnu meyvələri əlavə olunur. 

Qıcqırmanın normal gedişi üçün hər kq itburnu meyvəsinə 5-

10 q çörək mayası (əvvəlcədən ilıq suda duruldulmuş) əlavə olu-

nur. Bütün kütlə qarışdırılır və 20-250C temperaturda qıcqırmağa 

qoyulur. Spirt qıcqırması gedir və içki CO2 ilə doyur. 

İtburnu içkisi spirt 2%-ə çatana qədər istifadəyə verilir. 

Tərəvəz içkiləri. Tərəvəzlərin bir çoxunda şəkərin miqdarının 

az olması, onların qıcqırdılmış içkilər hazırlanmasında əsas 

xammal kimi istifadəsini məhdudlaşdırır. Yüksək miqdar şəkərə 

malik (15-24%) meyvələrin emalında qıcqırma prosesi antibio-

tiklər əlavə olunmaqla məhdudlaşdırıldığı halda, aşağı şəkərliyə 

(3,5-6,5%) malik tərəvəzlərin emalında ziyanlı mikrofloranın 



34 

məhdudlaşdırılması aparılır və süd turşu qıcqırmasının getməsi 

üçün əlverişli şərait yaradılır. Belə şərait məhsula 2,5% xörək duzu 

əlavə etməklə və temperaturu 15-200C arasında nizamlamaqla 

mümkün olur. Süd turşu bakteriyaları yaranan osmos təzyiqinə və 

temperatura çox asanlıqla uyğunlaşır. Temperaturun 240C-dən 

yüksəlməsi və duzun az (1,7%-dən aşağı) əlavə olunması digər 

növ mikroorqanizmlərin (mannit, yağımsov) tez inkişafına, yaxud 

çürümə proseslərinə rəvac verməklə məhsulun xarab olmasına 

gətirib çıxarır. 

Bəzi ölkələrdə pasterizə olunmuş qarışıq tərəvəz şirələri 

istehsal olunur. Onun əsasında kələm şirəsi durur ki, ona digər təzə 

tərəvəz şirələri (kök, turp, pomidor konsentratı və s.) əlavə olunur. 

Alınan içkilər kəskin dadı və yüksək vitaminliliyi ilə seçilir. 

Qıcqırdılmış tərəvəz içkiləri istehsalının texnoloji prosesləri. 

Tərəvəz şirələri hazırlamaq üçün qidasız hissələrdən təmizlənmiş 

tərkib hissələrdən istifadə olunur. 

Xammalın hazırlanması. Kökümeyvəlilər və yarpaq tərəvəz-

ləri təmizlənmədən əvvəl yuyulur, kələm isə – təmizlənmədən 

sonra yuyulur. Diffuziya prosesini təmin etmək üçün kələm 

xırdalanır, bəzi bərk tərəvəzlər isə maşından keçirilir. 

Qıcqırma. Qıcqırtma ağac qablarda (çənlərdə) yerinə yetirilir. 

Qabın tutumu zavodun məhsuldarlığından asılı olaraq 20-100 m3 

arasında dəyişir. 

Məhsul qıcqırtma çənlərinə doldurularaq ağzı bağlanır. Üs-

tünə əlavə etmək üçün adi içməli soyuq sudan istifadə olunur. 

Məhsulun üzərinə onun kütləsinin 2,5%-i miqdarında duz əlavə 

olunur. Yaxşı olar ki, duz əvvəlcədən isti suda həll edilmiş olsun. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, müxtəlif temperaturlarda 100 q duz 

məhlulunda duzun miqdarı fərqli olur. 

Duzun yüksək qatılığı hətta süd turşu qıcqırmasını əngəllə-

diyindən çox qatılıq yol verilməzdir. 

Məhsula su əlavə olunduqdan sonra kütlə yaxşı qarışdırılır və 

hava ilə doydurulur. Qıcqırmanın əvvəli üçün hava əlverişli rol 

oynayır. Normal temperaturda (15-200C) qıcqırma 3 həftə gedir və 
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məhsulda 1,5% süd turşusu toplanır. Bu xüsusilə də kələm şirəsi 

digər təzə şirələrlə kupaj olunduqda əlverişlidir. Əgər o, ayrı 

istifadə olunacaqsa, o zaman 1,2-1,4% süd turşusu və 1,8% duza 

malik olmalıdır. 

Uzun müddətli saxlanmada tərəvəz içkisinin davamlığını yük-

səltmək və tərkibin dəyişməsinin qarşısını almaq üçün onu təkrar 

işlənməyə məruz qoyurlar. Bu halda filtrasiya, dərhal qızdırma və 

soyutma, sentrifuqadan keçirmə və steril filtrdən təkrar süzülmə 

aparılır. Bu texnologiya qarışıq içkilər hazırlanması zamanı daha 

əlverişli sayılır. Kələm şirəsi birbaşa qıcqırmadan sonra yaxşı 

tərkibə, təzə dada malik olmaqla karbon qazı ilə doymuş olur. 

Qıcqırmış tərəvəz içkiləri işığın təsiri altında davamsız olurlar. 

Dad keyfiyyətini saxlamaq üçün tərəvəz içkilərinin doldurulması 

tutqun qablarda həyata keçirilir. 

Qıcqırdılmış tərəvəz içkilərini müxtəlif əlavələrlə ətirləş-

dirmək mümkündür. Bəzi ölkələrdə onları şəkərlə şirinləşdirir və 

doldurmadan əvvəl süni yolla karbon qazı ilə doydururlar. 

Qıcqırma zamanı həll olan maddələrin çox hissəsi şirəyə keçir 

(cədvəl 1.2).  

Qışda təzə meyvə və tərəvəzlər çatışmadıqda tərəvəz şirələri 

xüsusilə dəyərli vitamin mənbəyi kimi özünü göstərir. 

Arı balı içkisi. Belə içkilər arı balının, mayaotunun və şəkərin 

sulu məhlulunun yarımçıq qıcqırdılmış məhsulu olub, açıq-sarı 

rəngə (qızılı çalarlarla), mayaotu dadına və bala məxsus ətrə malik 

olur. 

Arı balından qıcqırdılmış içkilər istehsalı müəyyən prosesləri 

əhatə edir: bal-şəkər məhlulunun hazrlanması, məhlulun qıcqır-

dılması, içkinin yetişdirilməsi, doldurulma və içkinin tərtibatı.  

Bal - şəkər məhlulunun hazırlanması. Qızdırıcı-qarışdırıcı 

çəndə lazım olan miqdarda su qaynadılır, qaynatmanın müvəqqəti 

dayandırılıması zamanı bütün bal dozası əlavə olunur. Qarışdırı-

cının köməyilə tam homogen qarışıq alınır.  
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Cədvəl 1.2 

Təzə və emal olunmuş məhsulların tərkib göstəriciləri 
Göstəricilər və 

tərkibi, faizlə 

Təzə 

kələm 

Turşudulmuş 

kələm 

Kələm 

cövhəri 

Su 91,45 - - 

Şəkər 3,95 0,78 0,69 

Titrləşən turşuluq 0,16 1,48 1,67 

Sirkə turşusu - 0,40 0,45 

Etil spirti - 0,48 0,50 

Kalsium 0,085 0,042 0,043 

Fosfor 0,052 0,027 0,025 

C vitamini 0,035 0,016 0,019 

Sellüloza 0,73 0,92 - 

Kül 0,71 2,77 - 

Zülallar  1,70 1,00 - 

 

Sonra üzə yığılmış mum və balın başqa həll olmayan tərkib 

hissələri yığılıb kənar olunur. Şəkər şərbət şəklində əlavə olunur, 

sonra müəyyən həcmə qədər su, reseptdə nəzərdə tutulanın 40%-i 

miqdarında mayaotu əlavə olunur və qarşıq 30 dəqiqə qaynadılır. 

Sonra mayaotunun 40%-i (bəzən koler də) də əlavə olunub lazımi 

qatılıq alınanadək qaynatma davam etdirilir. Alınan məhlul çər-

çivəli filtrdən süzülür, 16-180C-yə qədər soyudulur və qıcqırdılma 

sexinə verilir.  

Qıcqırtma. Bal-şəkər məhlulu qıcqırtma çəninə verilir. Onun 

üzərinə fəallaşdırılmış çörək mayası əlavə olunur. Fəallaşdırmaq 

üçün müəyyən miqdar maya qızdırılmış bal məhlulunda yetiş-

dirilir və qabarcıqlar görünənə qədər isti otaqda saxlanır.  

Hazırlanmış mayalar qıcqırtma çənlərinə hər 100 ml məhlula 

– 40-50 qr çörək, yaxud 20-25 qr pivə mayası hesabı ilə vurulur. 

Məhlula mayalar vurulduqdan sonra, mayaotunun qalan miqdarı 

(dozanın 20%-i) əlavə olunur.  

Içkinin uyğun sıxlığı yarandıqdan sonra qıcıqrma prosesi 

dayandırılır. Sonra içki 24-36 saad müddətində 4-50C-yə qədər 

soyudulur, maya hüceyrələri çökür, üstdə qalan maye dekantasiya 



37 

olunur. 

İçkinin yetişdirilməsi. Içki 7-100C temperaturda 15-20 gün 

saxlanır. 

Doldurmadan əvvəl ballı içkilərin bütün növləri süzgəcdən 

keçirilir və mayalar kənar olunur. Bunu içkidən maya təmini 

kənarlaşdırmaq və balın dad keyfiyyətini daha yaxşı biruzə ver-

mək üçün edirlər. Sonadək qıcqırma zamanı ballı içkilərin dadı və 

ətri formalaşır.  

Doldurma və tərtibatı. Ballı qıcqırdılmış içkiləri adi qablara, 

butulkalara – mantar tıxacla və plasmassla bağlamaqla doldu-

rurlar. Içkiləri 50 lirtlik çəlləklərə də doldurmaq olar. Ballı içkiləri 

qaranlıq şəraitdə 100C-dək temperaturda saxlayırlar.  

Süni minerallaşdırılmış sular. Süni minerallaşdırılmış sular 

özünü CO2 həll olunmuş natrium, kalsium və maqneziumun zəif 

suda məhlulları kimi göstərir. Süni minerallaşdırılmış sulara soda 

və selter sularını göstərmək olar. 

Onların istehsalında ayrı-ayrı qablarda əvvəlcədən qaynar 

suda duzların işçi məhlulları hazırlanır. Bütün məhlullar möhkəm 

filtrlənir və 200C-yə qədər soyudulur. 

Duzların işçi məhlulları qarışdırılmaqla kupaj çəninə verilir: 

sodalı üçün –natrium xlorid məhlulu, sonra natrium hidrokarbonat 

məhlulu; selter suyu üçün – natrium xlorid məhlulu, natrium 

hidrokarbonat məhlulu, kalsium və maqnezium xlorid qarışığı 

nəzərdə tutulur. 

Kupaj möhkəm qarışdırılır və 18-22 saat 20-250C 

temperaturda saxlanır, lazım gəldikdə kupaj dozası almaq hesabı 

ilə 0,5 dm3 tutumlu butulkaya 100 sm3 su əlavə olunur. Bu, tələb 

olunan quru maddələrin miqdarını saxlamaq məqsədi ilə edilir. 

Sonra qarışdırılır, filtrdən keçirilir və doldurulmaya yönəldilir. 

Qarışdırma yalnız karbon qazı ilə həyata keçirilir. 

Sinxron qarışdırıcı üsulla içkilər hazırlanır. Bu məqsədlə 

kupaj şərbəti kimi duzların məhlulundan istifadə edilir. 

Fasiləli işləyən saturatordan istifadə edilməklə içkilər hazır-

landıqda aparat tutumunun ½ hissəsi qədər 4-60C temperaturlu su 
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ilə doldurulur, sonra üzərinə natrium xlorid məhlulu əlavə olunur, 

qarışdırıldıqdan sonra 1-2 dəqiqə natrium hidrokarbonat məhlulu 

əlavə olunur. Sonra saturator tutumunun ¾ hissəsi qədər soyudul-

muş su ilə doldurulur, üzərinə karbon qazı əlavə olunaraq 30 

dəqiqə qarışdırılır. 

Saturatora vurulan su ilə duz məhlullarının nisbəti resepturada 

nəzərdə tutulan duzların miqdarına uyğun olmalıdır. 

Qazlaşdırma prosesi 0,3-0,4 Mpa təzyiqdə 40-50 dəq müd-

dətində aparılır, sonra su qazlaşdırılmış spirtsiz içkilərə analoji 

qaydada doldurulmağa yönəldilir. 

Ölkəmizdə meyvə-giləmeyvə və tərəvəzlər əsasında olduqca 

çox çeşiddə spirtsiz içkilər hazırlanır. Bunlar arasında nar, limon, 

albalı, portağal, tərxun, armud və s. içkilər öz orijinallığı ilə seçilir 

(şəkil 1.2).   
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Şəkil 1.2. Azərbaycanda istehsal olunan spirtsiz içki 

nümunələri  

 
  



40 

1.1.4. Eyniləşdirmə və ekspertiza 
 

1.1.4.1. Məhsulun qəbulu və nümunənin götürülmə 
qaydası 

 

İçkilərin rəngi, dadı və ətirli xüsusiyyətləri ilkin xammala xas 

və hər məhsul növü üzrə reseptura ilə müəyyən olunan səciyyəvi 

əlamətlərə uyğun olmalıdır. 

Xammalın təhlili orqanoleptik, fiziki-kimyəvi və texniki 

göstəricilər üzrə daxil olan məhsul partiyasına görə uyğun standart 

və normativ-texniki sənədləşmələr əsasında aparılır. 

İstehsalın texnoloji parametrlərinə nəzarət ümumi qəbul 

olunmuş ölçü vahidlərinə əsasən həyata keçirilir. 

Doldurulmadan əvvəl hər kupaj şərbəti partiyasında xarici 

görünüş, şəffaflıq, rəng, dad, ətir, quru maddələrin kütlə payı, tur-

şuluq, spirtin kütlə payı analiz edilir.  

Hər bir hazırlanan kvas partiyasında doldurulmadan əvvəl 

quru maddələrin kütlə payı, turşuluq, spirtin kütlə payı müəyyən 

edilir. Dənli xammaldan hazırlanan içkilər üçün kupaj şərbətində 

quru maddələrin kütlə payı, kupajın turşuluğu və butulkaya dozası 

analiz edilir. Hər bir hazırlanan süni minerallaşdırılmış su parti-

yasında rəng, dad, iy, şəffaflıq, duzların miqdarı müəyyən olunur. 

Hazır içkilər reseptura ilə müəyyən olunmuş göstəricilərə uyğun 

yoxlanır. 

Maye spirtsiz içkilər, əmtəəlik şərbətlər, kvaslar və süni 

minerallaşdırılmış suların qəbulu, həm də onlardan nümunələrin 

götürülməsi 6687 saylı QOST-a uyğun yerinə yetirilir. 

Məhsul partiyalarla qəbul edilir. Keyfiyyət göstəricilərinə, 

istehlak yaxud nəqliyyat qablarına görə bircinsli, vahid hazırlanma 

tarixli, keyfiyyət həmçinin qəbulla bağlı bir vaxtda sənədləşməni 

keçmiş eyni adlı məhsul miqdarı partiya hesab edilir. Xüsusi dəmir 

yol sisternləri ilə nəql edildikdə hər bir sistern ayrıca partiya hesab 

edilir. 



41 

Məhsul qəbul olunarkən qabın düz markalanması yoxlanır, 

markalanma normativ-texniki sənədləşmələrə uyğun olmadıqda 

partiya çıxdaş edilir.  

Məhsulun keyfiyyətinin tələblərə uyğunluğu qruplaşdırılan 

keyfiyyət göstəricilərinə görə aparılır (cədvəl 1.3). 

Cədvəl 1.3 

Qruplar üzrə göstəricilər 
Göstəricilər Qrupu 

Butulka və bankaların xarici tərtibatı 1 

Məhsulun xarici görünüşü 2 

CO2 kütlə payı 3 

Selter və soda suyunun rəngi, dadı, ətri, quru maddələrin kütlə 

payı, spirt, toksiki elementlər, duzlar, turşuluq və davamlıq 
4 

Məhsulun həcmi 1 

 

 Nümunə hissəciyinin dayanıqlığını müəyyən etmək üçün 

məhsulu hazırlayan müəssisədə hazırlandığı gün yoxlama aparılır. 

1-ci, 2-ci və 3-cü qrup üzrə keyfiyyət göstəriciləri cədvəl 1.4-

ə, 4-cü qrup üzrə keyfiyyət göstəriciləri isə cədvəl 1.5-ə əsasən 

müəyyən olunur. 

Cədvəl 1.4 

1-ci, 2-ci və 3-cü qrup üçün nümunənin miqdarı 

Məhsul partiyasının 

həcmi, butulka 

yaxud banka 

1-ci qrup / 2-ci qrup / 3-cü qrup 

Götürülən nümunənin miq-

darı, butulka yaxud banka 

Qəbul edilən 

rəqəm 

91 – 150 8/8/3 1/0/0 

151 – 500 13/13/3 1/1/0 

501 - 1200 20/20/5 2/1/0 

1201 - 10000 32/32/3 3/2/0 

10001 - 35000 50/50/8 5/3/1 

35001 - 150000 80/80/13 7/5/1 

 

Çəllək, flyaqa, konteyner, avtosistern, izotermik rezervuar-

larda (hazır məhsul toplayıcılarda), həmçinin tutumu 3000 sm3 

olan (spirtsiz içkilərdən başqa) bankalardan nümunə götürülməsi 

bir pilləli nəzarət planı əsasında aparılır (cədvəl 1.6). 
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Cədvəl 1.5 

4-cü qrup üzrə götürülən nümunənin miqdarı 

Məhsul partiyasının həcmi,  

Butulka yaxud banka 

Götürülən nümunənin 

miqdarı,  

Butulka yaxud banka 

1200 5 

1201-35000 8 

35001-150000 13 

 

Doldurulma səviyyəsini təyin etmək üçün tutumu 1000 sm3-dan 

çox olmayan partiyadan 10 butulka yaxud banka, 1000 sm3-dan 

çox olan tutumdan isə 3 banka götürülür. Bu, götürülən nümu-

nələrdə 1-ci qrup (deformasiya, çat, etiket əyriliyi, butulka yaxud 

bankanın xarici hissəsinin əhəmiyyətsiz dərəcədə çirklənməsi), 

yaxud 2-ci qrup (qablama və filtr materiallarının və s. qırıq 

hissəciklərinin adi gözlə görünən səviyyədə olması) və 3-cü qrup 

göstəricilərinin qəbul edilən rəqəmdən böyük yaxud ona bərabər 

olması halında aparılır. Əgər qüsurlu butulka yaxud bankalar 

nümunə hissəciyində çox, yaxud çıxdaş rəqəminə bərabərdirsə, 

partiya çıxdaş edilir. 

Cədvəl 1.6 
Çəllək, flyaqa, konteyner, avtosisternlərdə, 

izotermik rezervuarlarda, həmçinin (spirtsiz 

içkilərdən başqa) tutumu 3000 sm3 olan 

bankalarda, ədədlə 

Nümunənin həcmi,  

ədədlə 

2-15 2 

16-25 3 

26-dan çox 5 

 

4-cü və 5-ci qrup göstəricilərdən heç olmasa birinə görə sınaq 

nəticələri qeyri-kafi alındıqda partiya çıxdaş edilir. 

Spirtsiz içkilər üçün dayanıqlığı yoxlamaq üçün cədvəldə 

göstərilən orta nümunədən 2 butulka yaxud banka; dad, ətir və 

rəngi yoxlamaq üçün isə yenə 2 butulka yaxud banka götürülür. 
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Nümunədə qalan butulka yaxud bankalar bir qabda cəmlənərək 

möhkəm qarışdırılır və alınan birləşdirilmiş nümunədə 4-cü 

qrupun digər göstəriciləri təyin edilir. Cədvəldə göstərilən hər 

spirtsiz içki nümunə vahidindən hər biri 500 sm3 olmaqla 4 

nöqtədən nümunə hissəciyi götürülərək hər birinin tutumu 500 sm3 

olan ayrı-ayrı quru təmiz butulkaya keçirilir. Dayanıqlığı təyin 

etmək üçün onlardan 2 butulka götürülür. Qalan içki bir qaba 

boşaldılır, möhkəm qarışdırılır və alınan birləşdirilmiş nümunədə 

xarici görünüş (şəffaflıq, kənar qarışıqların olması); dayanıqlıqdan 

əlavə 4-cü qrupun digər göstəriciləri təyin olunur. 

Spirtsiz içkilərdən ayrı-ayrı nöqtələr üzrə nümunə hissəcik-

lərinin götürülməsi doldurucu yaxud nümunə götürən kranın 

köməyilə həyata keçirilir. Dayanıqlığı yoxlamaq üçün nümunə-

lərin götürülməsi mikrobioloji analizlərdə olduğu qaydada 26668-

saylı QOST-a uyğun aparılır. 

Hər bir nümunə götürülən butulkaya etiket vurulur və onda 

aşağıdakılar əks etdirilir: 

 Hazırlayan müəssisənin adı; 

 Məhsulun adı; 

 Doldurulma tarixi; 

 Nümunənin götürülmə tarixi; 

 Nümunə götürülən məhsulun miqdarı; 

 Nümunə götürən şəxsin soyadı və vəzifəsi. 

Nümunə götürülən butulkalar təhlil olunanadək 0-50C tempe-

raturda 24 saatdan artıq olmamaqla saxlanır. 

 

1.1.4.2. Orqanoleptik qiymətləndirmə 
 

Hazır içkinin orqanoleptik keyfiyyət göstəriciləri - xarici gö-

rünüşü, şəffaflığı, rəngi, ətir və dadı 6687,5-86 saylı QOST-a 

uyğun təyin edilir. 

Spirtsiz içkilər və mineral suların orqanoleptik qiymətləndiril-
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məsinin bir sıra terminləri təklif olunmuşdur. Bunlar rəng – rəng-

siz, sarı-yaşıl, açıq-yaşıl, yaşıl, tünd-yaşıl, çəhrayı, parlaq-çəhrayı, 

qırmızı, tünd-qırmızı, moruğu, mavi, göy, açıq-göy, tünd-göy; ətir 

– güclü, zəif, qeyri-xarakterik, xarakterik, əks olunmayan, təmiz, 

aparıcı notlu, tünd, ədviyyəli, ot və digər xammala, mayaya, sivuşa 

uyğun; turşa-şirin, duzluvari, təmiz, dolğun, harmonik, ifadə olu-

nan (parlaq, zəif), boş, dadsız, səciyyəvi, əhatəli, meyvə, gilə-

meyvə, ot və digər xammala uyğun, səməni, ballı, ədviyyəli, 

karamel tonlu, metal tonu ilə, incə, duzluvari-turşaşirin, xoşa gəl-

məyən dad sonrası təmlə; şəffaflıq – şəffaf, parlaqlıqla, lopalı 

(güclü, zəif), bulanlıq, asılqansız, çöküntü ilə. 

Spirtsiz içkilərin xarici görünüşü 1000 dm3-dan çox olmayan 

tutumda -butulka və bankalarda olan hazır məhsula görə gözlə 

baxmaqla normativ-texniki şərtlərin tələblərinə uyğun müəyyən 

edilir. Etiketin düzgün yapışdırılması, əyriliyin – çəpliyin olması, 

deformasiyası, kəsiklər, butulka təmizliyi qiymətləndirilir. Şəffaf-

lıq və kənar qarışıqların olmasını 1000 sm3 tutumlu butulka və 

bankalarda olan spirtsiz içkiləri işıq qarşısında çevirərək baxmaqla 

müəyyən edirlər. Spirtsiz içkilərin rəngi tutumu 250 sm3 olan quru 

təmiz slindrdə gözlə baxmaqla müəyyən olunur. Rəngin çalarları 

və intensivliyi hazır məhsula qoyulan normativ-texniki şərtlərin 

tələblərinə uyğun qiymətləndirilir. 

Spirtsiz içkilərin maye içkiləri və konsentratları xarici görü-

nüşünə görə 28188-89 saylı QOST-un tələblərinə uyğun olmalıdır. 

Şəffaflıq – çöküntüsüz və kənar qarışıqlarsız şəffaf maye 

olmaqla xammalın xüsusiyyətlərini əks etdirən yüngül lopalılığa 

yol verilir. 

Bulanıq – qeyri-şəffaf mayedir. Məhsula xas olmayan çörək 

ehtiyatları hissəciklərinin asılqanları, yaxud toxumsuz və kənar 

qarışıqlarsız çöküntünün olması yol veriləndir. 

Əmtəəlik şərbətlər xarici görünüşünə görə 28499-90 saylı 

QOST-un tələblərinə cavab verməlidir. Şəffaf şərbətlər – şəffaf 

özülü maye, çöküntüsüz, bulanıqsız və kənar qarışıqlarsız olmalı-

dır. Xammalın xüsusiyyətlərindən irəli gələn yüngül lopalılığa yol 
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verilir. Qeyri-şəffaflar – qeyri-şəffaf özülü maye olmaqla asıl-

qanlar yaxud meyvə lətləri olmasına yol verilir. Məhsula xas 

olmayan toxumsuz və kənar qarışıqlarsız olmalıdır. 

Kvasların keyfiyyəti OST 18-118-82 saylı standartla tənzim-

lənir. Kvasın bütün növləri – çörək, qaynar sex və qarışıq (həftə-

becər) üsulla alınanlar – qeyri-şəffaf içkilər olub, sakit saxlandıqda 

onlarda qalıq mayalardan və çörək ehtiyatları hissəciklərindən 

ibarət az miqdarda çöküntü əmələ gəlir. Çörək kvası qəhvəyi və 

qarışıq kvas bir qədər açıq rənglə səciyyələnir. Butulka kvasları və 

dənlilər əsasında içkilərin orqanoleptik göstəriciləri OST 18-118-

82 saylı standartın tələblərinə uyğun olmalıdır. İçkilər və kvaslar 

– qeyri-şəffaf, əhəmiyyətsiz miqdarda çörək ehtiyatları çöküntü-

lüdür. Süni minerallaşdırılmış suların orqanoleptik göstəriciləri 

OST 18-117-82 standartının tələblərinə uyğun olmalıdır. İçkilər 

üçün quru qarışıqların orqanoleptik göstəriciləri tabletka, yaxud 

tozun suda həll edilməsindən sonra qiymətləndirilir. Onlar soyuq 

suda 2 dəqiqə müddətində tamamilə həll olmalıdır. Həll olmayan 

çöküntünün olması yol verilməzdir. Spirtsiz içkilər, əmtəəlik 

şərbətlər, quru içkilərin orqanoleptik göstəriciləri istifadə olunan 

xammalın xüsusiyyətlərinə, emal üsuluna uyğun olmaqla, hər bir 

içki üçün resepturada müəyyən olunmuş tələb və normalara cavab 

verməlidir. Spirtsiz içkilər, konsentratlar, kvas ekstraktları, əmtə-

əlik şərbətlər və quru içkilər (doldurulduqdan sonra), süni mineral-

laşdırılmış sular, kvaslar və dənlilər əsasında içkilərin ətir və dadı 

10-140C temperaturda orqanoleptik yolla müəyyən olunur. Hazır 

məhsulun ətir və dadı normativ-texniki sənədləşməyə uyğun qiy-

mətləndirilir. Rəngi, dadı və ətri ilkin xammalın rəngi, dadı və ət-

rinə uyğun olmalıdır. Qıcqırmalı çörək kvasları təzələyici turşvari 

dada, CO2 ilə doyma nəticəsində kəskin iyə və çovdar çörəyinin 

ifadə olunan ətrinə malikdir. Dənli xammal əsasında hazırlanan 

içkilərin dadı turşaşirin, resepturada nəzərdə tutulan ayrı-ayrı tam-

larla ola bilər. Ətri – çovdar çörəyinə xasdır. Süni minerallaşdırıl-

mış suların dadı duzluvaridir. Stəkana süzdükdə dənəvərlərlə kar-
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bon qazı çıxmalıdır. 3000 sm3-a qədər tutumlu butulka və banka-

larda spirtsiz içkilərin tutumu onları 2 dəqiqə müddətində ölçülü 

slindrə tökməklə müəyyən olunur (cədvəl 1.7). 

Cədvəl 1.7 

Spirtsiz içkilərin tutumunun müəyyən olunması 

 (3000 sm3-a qədər) 
Məhsulun müəyyən olunan 

tutumu, sm3 Ölçülü slindrin tutumu, sm3 

50-yə qədər 50 

50-100 100 

100-250 250 

250-500 500 

500-1000 1000 

1000-2000 2000 

 

 

Əgər məhsul slindrə töküldükdən sonra qabın divarlarında 

izi qalarsa, onu su ilə yumaq olar. Bu halda istifadə olunan suyun 

həcmi əvvəlcədən müəyyənləşdirilir. Yaxantı suyu da slindrə 

keçirilir. Slindrdəki məhlulun temperaturu 20±20C-yə çatdırılır və 

qarışığın həcmi slindrdə menisk xəttinin yuxarı (güclü rənglənmiş 

və qeyri-şəffaf məhsullar), yaxud aşağı səviyyəsinə (şəffaf məh-

sullar üçün) görə müəyyən edilir. Məhsulun həcmi qarışığın həc-

mindən istifadə olunan suyun həcmi çıxılmaqla tapılır. Əgər məh-

sulun həcmi slindrin tutumundan çox olarsa, onda artıq miqdarı 

ölçmək üçün onu tutumu 25 sm3 olan ölçülü slindrə keçirirlər. 

Tutumu 3000 sm3 olan bankalarda spirtsiz içkilərin həcmi tutumu 

2000 və 1000 sm3olan iki slindrin köməyi ilə təyin edilir. 

Spirtsiz içkilərin və mineral suların keyfiyyətinin orqanoleptik 

qiymətləndirilməsi 25 bal sistemində aşağıdakı keyfiyyət göstəri-

cilərinə görə aparılır: şəffaflıq, rəng, xarici görünüş -1-7 bal; dad 

və ətir – 6-12 bal; CO2 ilə doyması – 2-6 bal. Spirtsiz içkilərin key-

fiyyətini qiymətləndirmək üçün dequstatorun yaddaşı cədvəldə 

verilir (cədvəl 1.8). 

Şəffaflığa görə əla balla parlaq şəffaf içkilər qiymətləndirilir. 
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Parlaqlığın olmaması qiymətin 5 bala qədər azalmasına səbəb olur. 

Dad və ətir əla balla (10) o vaxt qiymətləndirilir ki, onda içkilər 

səciyyəvi, dolğun dada və həmin içkiyə xas güclü ifadə olunan 

ətirə malik olur.  

Cədvəl 1.8 

Spirtsiz içkiləri qiymətləndirmək üçün dequstatorun yaddaşı 

Göstəricilər 

Qiymət 

«əla» «yaxşı» «kafi» 
«qeyri-

kafi» 

Şəffaflıq 
NTS 

uyğundur 

NTS 

uyğundur 

NTS 

uyğundur 

NTS 

uyğun 

deyil 

Rəng, xarici 

görünüş 
7 5 4 1 

Dad, ətir 

12 

Dolğun, 

parlaq ifadə 

olunan, 

içkiyə 

məxsus 

10 

Yaxşı, 

içkiyə xas 

8 

Qeyri 

dolğun 

dad, zəif 

ətir 

6 

Pis ifadə 

olunan 

dad, 

məxsus 

olmayan 

ətir 

CO2 ilə 

doydurulan 

6 

CO2 

köpüklərinin 

dənəvər çıx-

ması, dildə 

asanlıqla 

bilinməsi, 

qabarcıqların 

oynaqlığı ilə 

CO2-nın 

uzun müddət 

çıxması 

5 

Dənəvər, az 

davam 

edən, zəif 

parçalanan, 

köpük 

əmələ 

gətirən 

4 

CO2-nın 

davamsız 

çıxması, 

zəif CO2 

dadı 

3 

Hiss 

olunmur 

 

İçkinin CO2 ilə doyması əla balla (6) o vaxt qiymətləndirilir ki, 

onu qədəhə süzdükdən sonra karbon qazı dənəvər və davamlı 



48 

şəkildə çıxmaqla, dildə yüngül parçalanma hiss olunur. Dənəvər, 

lakin davam etməyən karbon qazı çıxması halında qiymət 1 bal 

aşağı salınır. Balların cəminə görə spirtsiz içkilərin keyfiyyəti 

aşağıdakı şəkildə qiymətləndirilir: «əla» - 23-25 bal; «yaxşı» - 19-

22 bal; «kafi» - 15-18 bal; «qeyri-kafi» - 15 baldan aşağı. Kvasın 

keyfiyyəti dequstasiyada 19 bal sistemi ilə qiymətləndirilir. 

Dequstasiyada dad, ətir, rəng, xarici görünüş, kəskinlik analiz 

olunur. Əla keyfiyyətli kvas 19-17 balla, yaxşı – 16-14, kafi – 13-

10 və pis – 10 baldan aşağı qiymətləndirilir. Dad və ətir üçün əla 

bal – 12; rəng və xarici görünüş üçün – 7-dir. Kəskinlik karbon 

qazının miqdarı ilə səciyyələnir. 

Spirtsiz içkilər və əmtəəlik şərbətlərin ümumi bal sistemi 1.9, 

mineral sularınkı isə 1.10 saylı cədvəldə verilir. 

 

Cədvəl 1.9 

Spirtsiz içkilərin və əmtəəlik şərbətlərin qiymətləndirmə sistemi 
Qiymət Ümumi bal 

Spirtsiz içkilər 

«əla» 25-23 

«yaxşı» 22-19 

«kafi» 18-15 

«qeyri-kafi» 15-dən az 

Əmtəəlik şərbətlər, spirtsiz içkilər (soyuq və qaynar) 

«əla» 19-17 

«yaxşı» 16-14 

«kafi» 13-10 

«qeyri-kafi» 10-dan az 
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Cədvəl 1.10 

Mineral suların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin yekun balı 

Göstəricilər 
Minimum bal qiyməti 

«əla» «yaxşı» «kafi» «qeyri-kafi» 

Şəffaflıq 8 7 6 5 

Dad 9 8 7 5 

Karbon qazı ilə doyması 8 7 6 5 

Balların cəmi 25 22 19 15 

Cəmi balların sərhəd qiymətləri 25-23 22-20 19-16 - 

 

Spirtsiz içkilərin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün 

dequstasiya vərəqinin forması verilir (şəkil 1.3). 
 

Dequstatorun soyadı__________________ tarix________________ 

Təşkilatın adı____________________________________________ 

Vəzifəsi________________________________________________ 

 

Sıra 

sayı 

İçkinin adı 

(mineral su) 

Şifr 

№-si 

(ətir) 

Keyfiyyət 

göstəricilərinin adı 

Cəmi 

qiymət, 

balla 

Qeyd 

Ş
əf

fa
fl

ıq
, 

 

rə
n

g
, 

x
ar

ic
i 

 

g
ö
rü

n
ü
ş 

D
ad

v
əə

ti
r 

C
O

2
il

ə 

D
o
y
m

as
ı 

        

        

        

        

 

Dequstatorun imzası______________________________ 

 
Şəkil 1.3. Dequstasiya vərəqinin forması 
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1.1.4.3. Fiziki-kimyəvi keyfiyyət göstəriciləri 
 

Maye içkilər fiziki-kimyəvi tərkibinə görə 28188-89 saylı 

QOST-a uyğun olmalıdır (cədvəl 1.11). 

Spirtsiz içkilərin fiziki-kimyəvi göstəricilərindən kənara çıx-

malar 28188-89 saylı QOST-a uyğun olmaqla müəyyənləşir 

(cədvəl 1.12). 

Cədvəl 1.11 

Maye içkilərin fiziki-kimyəvi keyfiyyət göstəriciləri 
Göstəricilər Norma 

Karbon qazının kütlə payı, %-lə 

Güclü qazlaşdırılanlar 0,4-dən çox 

Orta qazlaşdırılanlar 0,3-0,4 

Zəif qazlaşdırılanlar 0,2-0,3 

Qazlaşdırılmayanlar - 

Spirtin kütlə payı, %-lə 

İsti və soyuq şəkildə realizə olunan qıcqırdılmış içkilər 

və kokteyllər, şərab materialı və spirtləşdirilmiş şirələr 

əsasında hazırlananlar və qazlaşdırılmamış isti içkilər 

1,2 

Su-spirt komponentləri olan içkilər üçün 0,5 

 

Cədvəl 1.12 

Spirtsiz içkilərin fiziki-kimyəvi keyfiyyət göstəricilərindən yol 

verilən kənara çıxmalar 

Göstəricilər 

İçki konsentratları üçün yol 

verilən kənara çıxmalar 

Maye Toz şəkilli Qalanlar 

Quru maddələrin kütlə payı ±0,2 ±0,2 ±0,3 

Turşuluq, 1,0 mol/dm3 qatılıqda NaOH 

məhlulunun 100 sm3 içkiyə sərfiyyatı, 

sm3-la 

±0,3 ±0,5 ±0,3 

Nəmliyin kütlə payı, %.  Natrium 

bikorbonatollu konsentratlar üçün 
 ±0,1 - 

Natrium bikorbonat olmayan 

konsentratlar üçün 
 ±0,5 ±0,5 
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Fiziki-kimyəvi göstəricilər istifadə olunan xammalın xüsusiy-

yətləri, istehsal texnologiyası, doldurulma şəraiti və konkret 

məhsula görə müəyyən olunur. 

Şərbətlərin fiziki-kimyəvi göstəriciləri 28499-90 saylı QOST-

un tələblərinə uyğun olmalıdır. Quru maddələrin normalaşdırılan 

kütlə payı - 50±1%-dir. 

Mineral suların fiziki-kimyəvi göstəriciləri 18-117-82 saylı 

QOST-un tələblərinə uyğun olmalıdır. CO2-nin kütlə payı 0,4%-

dən az olmamalıdır. Konservləşdirici maddələr, ağır metal duzları 

və arsen olması yol verilməzdir. 

Qıcqırdılan kvasların və çörək xammalı əsasında içkilərin 

fiziki-kimyəvi keyfiyyət göstəriciləri 18-118-82 saylı OST-un 

tələblərinə cavab verməlidir (cədvəl 1.13, 1.14). 

Cədvəl 1.13 

Kvasların fiziki-kimyəvi göstəriciləri 

Göstərici 

Kvas 

çörək qarışıq 
qaynar sexlər üçün 

çörək 
hazır-

layan 

za-

vodda 

ticarət 

zənci-

rində 

hazır-

layan 

za-

vodda 

ticarət 

zənci-

rində 

hazır-

layan 

za-

vodda 

ticarət 

zənci-

rində 

hazır-

layan 

za-

vodda 

Quru maddələrin 

kütlə payı, % 

5,8-

5,4 

5,2-

4,2 

3,2-

3,0 

2,8-

1,6 

5,7-

5,5 

5,8-

5,4 

5,2-

4,2 

Spirtin kütlə payı, 

% 

0,4-

0,6 

0,7-

1,2 

0,4-

0,5 

0,6-

1,2 

0,4-

0,6 

0,4-

0,6 

0,7-

2,2 

Turşuluq, qatılığı 

1 mol/dm3 olan 

qələvi məhlulunun 

100 sm3 kvasa 

sərfiyyatı, sm3-la 

2,0-

4,0 

3,0-

4,5 

2,0-

4,0 

2,0-

5,0 

2,0-

4,0 

3,0-

4,0 

3,0-

4,5 

 

Vitaminləşdirilmiş içkilər üçün vitaminlərin kütlə payı səhiyyə 

təşkilatlarının tövsiyələrinə uyğun normalaşdırılır. 

Spirtsiz məhsullar sənayesində aşağıdakı fiziki-kimyəvi keyfiy-

yət göstəricilərinə nəzarət edilir: quru maddələrin kütlə payı, 
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karbon qazı, turşuluq, dayanıqlıq, spirtin kütlə payı; süni 

minerallaşdırılmış sularda – duzların kütlə payı. Spirtsiz içkilərdə 

(qazlaşdırılmış və qazlaşdırılmamış), kvas, şərbətlərdə quru mad-

dələrin kütlə payını müəyyən etmək üçün areometrik, piknometrik 

və refraktometrik metoddan istifadə olunur. Areometrik metod 

quru maddələrin kütlə payının areometr-saxarometrin köməyi ilə 

təyininə əsaslanır. Bu məqsədlə məhsulda tam inversiya aparıl-

maqla, əvvəlcədən qazlaşdırılmış içkilərdən karbon qazı və spirtli 

şirələr əsasında hazırlanan içkilərdən, şərab və spirtə malik 

kompozisiyalardan spirt kənar edilir. 

Cədvəl 1.14 

Müxtəlif kvas və içkilərin fiziki-kimyəvi göstəriciləri 

İçkilər 

Quru 

maddələrin 

kütlə payı, % 

Turşuluq, 100 

sm3 kvasa (içki-

yə) qatılığı 1 

mol/dm3olan 

qələvi məhlulu-

nun sm3-la 

sərfiyyatı 

Karbon 

qazının 

kütlə payı, 

%-lə 

Kvaslar: 

Rus 10,0 3,5 0,3 

Moskva 7,3 3,0 0,3 

Aromatlı 8,2 2,0 0,3 

Ballı 9,9 2,8 0,3 

Litvalı 10,0 3,0 0,3 

İçkilər: 

Sağlam 14,0 2,9 0,3 

Payız 16,5 3,5 0,3 

Ostankino 8,0 4,0 0,3 

Qıtıqotu ilə 

kvas 
10,0 3,5 0,3 

Reyhan və 

qıtıqotu ilə kvas 
10,0 3,5 0,3 

 

Sınaqlar nəticəsində iki paralel təcrübədən əldə edilən orta 
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hesabı ədəd götürülür. Quru maddələrin kütlə payı sorbit və ksilit-

də olan içkilər üçün nəticənin 1,2 əmsalına vurulması ilə alınır. 

Piknometrik üsul məhsul nümunəsində tam inversiya aparıl-

dıqdan sonra piknometrin köməyilə içkinin nisbi sıxlığının təyi-

ninə və quru maddələrin kütlə payının hesablanmasına əsaslanır. 

Bu metod yalnız fikir ayrılıqları zamanı keyfiyyəti qiymətlən-

dirmək üçün istifadə olunur. İki paralel təcrübədən əldə edilən 

nəticələrin orta hesabı ədədi götürülür. Nəticə onda bir dəqiqliyə 

qədər yuvarlaqlaşdırılır.  

Refraktometrik metod nümunədə inversiya aparıldıqdan sonra 

200C temperaturda refraktometrin şkalasındakı göstəriciyə uyğun 

quru maddələrin kütlə payının təyininə əsaslanır. Metod spirtsiz, 

qıcqırdılan, çörək xammalı əsasında alınan içkilərdə quru maddə-

lərinin kütlə payının təyininə əsaslanır. İki paralel təcrübədən 

alınan nəticələrdən orta hesabı ədəd çıxarılır. Nəticələr onda bir 

dəqiqliklə yuvarlaqlaşdırılır. Ksilit və sorbitdə içkilərdə də quru 

maddələrin kütlə payı areometrik metodla müəyyən olunur. 

Spirtsiz qazlaşdırılmış, qazlaşdırılmamış içkilər və kvaslarda 

turşuluq 66874-86 saylı QOST-a uyğun təyin edilir. Bu metodda 

içkidən karbon qazı kənar edildikdən sonra tərkibindəki bütün 

turşu xarakterli maddələr qələvi məhlulu ilə neytrallaşdırılır. İki 

paralel təcrübədən alınan nəticələrdən orta rəqəm çıxarılır. Hesa-

bat 0,01 sm3-a qədər dəqiqliklə aparılır və sonra 0,1 sm3-a qədər 

yuvarlaqlaşdırılır. 

Spirtsiz içkilər, kvaslar və çörək xammalı əsasında içkilərin 

dayanıqlığı 6687,6-83 saylı QOST-la təyin edilir. Metod bulanlıq 

və çöküntü yaranana qədər keçən vaxtın müəyyən edilməsi, 

titrləşən turşuluğun yol verilən həddə qədər yüksəlməsi və quru 

maddələrin kütlə payının yol verilən həddən aşağı düşməsinə 

əsasən müəyyən edilir. Bu, durulma anından nəzərə alınır. 

Dayanıqlığı müəyyən etmək üçün içki butulkası termostatda 

20±20C sabit temperaturda yerləşdirilir. 

Qeydiyyat üçün şəffaf içkilərin keyfiyyət xüsusiyyətlərinin 

dəyişməsinin başlanması anı müəyyən olunur. Bunun üçün məhsul 
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olan butulka çalxalanılmadan hər gün işıq mənbəyi qarşısında göz 

önündə 40-50 sm məsafədə baxılır və bulanlıq olub-olmaması 

müəyyən edilir.  

Şəffaf içkinin dayanıqlığı doldurma anından sonra heç olmasa 

bir butulkada bulanıq, yaxud çöküntü əmələ gəlməsi ilə müəyyən 

olunur və günlə ifadə olunur. Qeyri-şəffaf içkinin, kvasın və çörək 

xammalı əsasında içkilərin dayanıqlığı da günlə ifadə olunur və 

doldurulma anından titrləşən turşuluğun müəyyən olunmuş 

həddən yüksəlməsi və quru maddələrin kütlə payının həmin 

həddən aşağı düşməsi ilə müəyyən olunur. İçkilər və şərbətlərin 

dayanıqlığı 28188-89 və 28499-90 saylı QOST-a uyğun 

tənzimlənir (cədvəl 1.15). 

Cədvəl 1.15 

İçkilərin dayanıqlığı 
İçkilər Dayanıqlıq, gün 

Qazlaşdırılmış: 

Pasterizə olunmamış və konservantsız 10 

Pasterizə olunmuşlar 30 

Konservantla 20 

Qazlaşdırılmamış: 

Qıcqırtma içkiləri 5 

Çəllək və avtosisternlərdə 2 

Butulkalarda 5 

Içkilərin konsentratı: 

Natrium bikarbonata malik olanlar 1 ay 

Natrium bikarbonata malik olmayanlar 1 il 

Şüşə qablarda şərbət: 

Konservantsız 60 

Konservantla 90 

İsti doldurma 120 

Pasterizə olunmuşlar 180 

Digər qab növlərində şərbət: 

Konservantsız 30 

Konservantla 40 
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Süni minerallaşdırılmış sular mantar arakəsməli tıxaclarla bağ-

landıqda 15 gün, polimer arakəsmə ilə 2 ay (OST 18-117-82) 

saxlanır.  

Spirtsiz içkilər və kvaslarda spirtin kütlə payı 668737-88 saylı 

QOST-a uyğun qovma metodu ilə təyin olunur. Metod içkinin 

tərkibində olan spirtin qovulmasına və sonra onun nisbi sıxlığının 

piknometrik metodla cədvələ əsasən təyininə əsaslanır. Son nəticə 

iki paralel təcrübədən orta rəqəm çıxarılması və onun onda bir 

dəqiqliklə ifadə olunması ilə qiymətləndirilir. İki təcrübə nəticələri 

arasında kənara çıxma p=0,95 ehtimalında, 0,05% mütləq 

böyüklüyü keçməmək şərti ilədir. 

Süni minerallaşdırılmış sularda kalsium xlorid, maqnezium, 

natrium və natrium bikarbonat 6687.8-87 saylı QOST-a uyğun 

təyin olunur. Kalsium xloridin kütlə payının təyini metodu sınaq 

içkinin məlum həcminin neytrallaşdırılmış məhlulunun III 

kompleks ion məhlulu ilə (molyar qatılığı 0,025 mol/dm3 olan) 

muroksid indiqatorunun iştirakı ilə narıncı-çəhrayı rəngin 

bənövşəyiyə keçməsinə qədər titrlənməsinə əsaslanır. Kalsium 

xloridin kütlə payı uyğun formula əsasən hesablanır və son nəticə 

iki paralel təcrübədən orta rəqəm çıxarılmaqla müəyyən edilir. 

Hesabat mində bir dəqiqliklə aparılmaqla, sonra yüzdə bir 

dəqiqliyədək yuvarlaqlaşdırılır. 

Maqnezium xloridin kütlə payı indiqator iştirakı ilə yenə oxşar 

qaydada titrlənməklə, çəhrayı rəngin göyə keçməsinədək davam 

etdirilir. Hesabat yüz mində bir dəqiqliklə aparılır və on mində bir 

dəqiqliyədək yuvarlaqlaşdırılır. 

Kalsium və maqnezium ionları olmayan süni minerallaşdırılmış 

sularda natrium xloridin kütlə payı içkinin neytarllaşdırılmış sınaq 

məhlulunun molyar qatılığı 0,025 ml/dm3 olan III kompleks ionu 

məhlulu ilə muroksid indiqatoru iştirakı ilə titrləşdirilməsinə 

əsaslanır. Rəng bu halda narıncı-çəhrayıdan bənövşəyiyə keçir. 

Natrium xloridin kütlə payı formulla hesablanır. Son nəticə iki 

paralel təcrübədən orta hesabı rəqəm çıxarılmaqla müəyyən edilir. 
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Hesabat mində bir dəqiqliklə aparılır və yüzdə bir dəqiqliyə qədər 

yuvarlaqlaşdırılır. 

 

1.1.4.4. Mikrobioloji və digər təhlükəsizlik meyarları 
 

Mayaların və bağırsaq çöpləri bakteriyalarının içkinin 1 dm3-da 

olan (koli-indeks) miqdarına görə yoxlanır. 

Mayaları yoxlamaq üçün içkilər səthi üsulla 1 sm3 miqdarında 

şirə aqara köçürülür. Konservantsız içkinin 1 sm3-da 100-ə qədər 

maya hüceyrələrinin olmasına yol verilir. 

Konservantlı içkilər membran filtrlərin köməyilə, yaxud səthə 

köçürülməklə yoxlanır. Konservantlı içkilərdə aşağıdakı miqdarda 

mayaların olmasına yol verilir, 1 sm3-da: cövhərlər və aromati-

zatorlarda – bir maya hüceyrəsi, ən çox hada isə 10-dək; meyvə-

giləmeyvə şirələrində – 50-yə qədər hüceyrə. 

Çörək xammalı əsasında alınan içkilər butulkalarda pasterizə 

olunduqda mayaların miqdarı membran filtrləmə metodu (köçürü-

lən həcm 40 sm3) ilə yoxlanır. Köçürülən obyektdə mayalar 

olmamalıdır. 

Bağırsaq çöpləri bakteriya qrupları ümumi qəbul olunmuş 

metodlara uyğun təyin olunur. Qazlaşdırılmış içkilər şərbətlərdə 

koli-indeks 3-dən artıq olmamalıdır. 

Qıcqırma yolu ilə alınmış çörək kvası bağırsaq çöpləri qrupu 

bakteriyalarının olmasına görə analiz olunur. Təmiz mikroorqa-

nizm məhlulu ilə alınan çörək kvasında bağırsaq çöpləri qrupu 

bakteriyalarının (içkinin 10 sm3 miqdarında) olması yol veril-

məzdir. Çörək bişirmə mayaları ilə alınan çörək kvasının 1 sm3-da 

bağırsaq çöpləri qrupu bakteriyalarının olması yol verilməzdir. 

Hazır içkilər, şərbətlər və kvasın 25 sm3 miqdarında patogen 

mikroorqanizmlər, o cümlədən salmonellanın olmasına yol veril-

mir. Patogen mikroorqanizmlərin varlığı sanitar-epidemoloji idarə 

tərəfindən Səhiyyə Nazirliyinin təsdiq etdiyi metoda uyğun 

yoxlanır. 
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1.1.4.5. Doldurma, qablaşdırma və markalanma 
 

Spirtsiz qazlaşdırılmış içkilər və süni minerallaşdırılmış sular 

10117 saylı QOST-a uyğun tutumu 0,33 və 0,5 dm3 olan butul-

kalara və normativ-texniki sənədləşmələrə uyğun şəkildə tutumu 

1,0 və 1,5 dm3 olan butulkalara doldurulur. 

10 butulkanın orta doluluğu 200C temperaturda ±3% kənara 

çıxmalarla onların nominal tutumuna uyğun olmalıdır. 

Qazlaşdırılmış içkilər həmçinin 10117 saylı QOST-a uyğun 

olaraq tutumu 0,8 dm3 olan II tip butulkalara doldurulur. 

İçkilərin II tip butulkalara doldurulması səviyyəyə görə aparı-

lır. Bu halda butulkada mayenin yüksəklik səviyyəsi 200C tempe-

raturda butulkanın yuxarı həlqəsindən 8±1 sm təşkil etməlidir. 

Qazlaşdırılmamış və zəif qazlaşdırılmış içkilər butulkaya və 

avtosisternə 200C temperaturda (butulkanın orta dolma səviyyəsi 

±3% kənara çıxmalarla) nominal tutuma uyğun doldurulur. 

Qazlaşdırılmamış içkilər tutumu 0,25-3 dm3 olan şüşə banka-

lara doldurulur. Bankanın tutumundan ±2% kənara çıxmalara yol 

verilir. 

Sənaye emalı üçün şərbətlər doldurulur: 

 Tutumu 2000-10000 sm3 olan şüşə bankalara; 

 Çəlləyə - çəlləyin daxili hissəsi polietilen pərdədən 
hazırlanan kisə-içliklə örtülür; 

 Polad çəlləklərə; 

 Tutumu 30, 50, 100 dm3olan pivə üçün metal (alüminium 
istisnadır) çəlləklərə; 

 İdxal olunan 20 və 100 dm3 tutumlu çəlləklərə; 

 Metal flyaqalara; 

 Metal konteynerlərə; 

 «Pepsi-kola» və «Koka-kola» içkiləri kompozisiyaları 
altından çıxmış çəlləklərə; 

 Avtosisternlərə; 
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 Xüsusi dəmir yol sisternlərinə; 

 Səhiyyə Nazirliyinin icazəsi ilə digər növ qablara. 

Şərbətlər parakəndə ticarət təşkilatlarına realizə etmək üçün 

doldurulur: 

 Tutumu 250-dən 1000 sm3-a qədər olan şüşə bankalara; 

 Tutumu 50-dən 1000 sm3-a qədər olan şüşə butulkalara. 
Şərbətlər tutumu 2000-10000 sm3 arasında şüşə bankalara 

doldurulmaqla tutumdan ±2% kənara çıxmalara yol verilir. 

Şərbətlər tutumu 250-1000 sm3 arasında şüşə bankalara doldu-

rulduqda tutumdan ±3% kənara çıxmalar ola bilər. 

200C temperaturda 10 butulka məhsulun orta həcmi 3% kənara 

çıxmalarla nominal tutuma uyğun olmalıdır. 

Çəllək və flyaq tutumunun azı 99,5% miqdarında dolmalıdır. 

Qıcqırtmaqla alınan içkilər (9218 saylı QOST-a və NTŞ-ə 

uyğun qaydada) avtosisternə doldurulur. NTŞ-ə uyğun qaydada 

ağac çəlləklərə, pivə üçün isə tutumu 30, 50 və 100 dm3 olan metal 

çəlləklərə və səhiyyə təşkilatları tərəfindən icazə verilən digər 

qablara doldurulur. 

Qazlaşdırılmış içkilərlə butulkalar hermetik bağlanır, qazlaş-

dırılmamışlar – alüminium qalpaq, arakəsməli alüminium qalpaq 

və polietilen tıxacla bağlanır. 

Qazlaşdırılmamış içkilərlə bankalar metal qapaqlarla hermetik 

bağlanır.  

II tip butulkalar II tipli polietilen tıxacla bağlanır. Tıxac ona 

geyindirilən məftillə butulkanın boğazına bərkidilir. Butulkanın 

boğazı və tıxacın çıxış hissəsi metal folqa ilə tərtib olunur. 

Folqanın aşağı hissəsi boyunbağı ilə bağlanır. 

Şərbətli banka metal qapaqla hermetik bağlanır. 

Şərbətli butulka mantar tıxac, alüminium qalpaq, arakəsməli 

alüminium qalpaq və polietilen tıxacla bağlanır. 

Şərbətli çəlləklər bağlayıcı vasitələrlə hermetik bağlanır. 

Şərbətli flyaqalar və metal konteynerlər hermetik bağlanır və 

hazırlayan müəssisədə plomblanır. 
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Qıcqırtmaqla alınan içkilər doldurulan bankalar səhiyyə təşki-

latları tərəfindən icazə verilən bağlayıcı materiallarla bağlanır. 

İçkilər doldurulan butulkalar taxta və plasmas qutulara, 

həmçinin qutu-avadanlıqlara yığılır. 

II tip butulkalar qutulara düzülür, kağıza bükülmüş butulkalar 

bu baxımdan istisnalıq təşkil edir. 

Qazlaşdırılmayan içkili bankalar taxta qutulara və büzməli 

kardon qutulara qablanır. 

Şərbətlə dolu bankalar 13358 və 13360 saylı QOST-lara 

uyğun taxta qutulara, 13516 saylı QOST-a uyğun büzməli kardon 

qutulara qablanır. 

Şərbətli butulkalar 13360 saylı QOST-a uyğun şəkildə taxta 

qutulara, 18575 saylı QOST-a uyğun ağac qutulara, plasmas 

qutulara, 13516 saylı QOST-a uyğun büzməli kardon qutulara, 

bədii tərtibatlı suvenir karobkalara, həmçinin 24831 saylı QOST-

a uyğun şəkildə qab-avadanlığa qablanır. 

İçki ilə dolu hər butulka yaxud bankaya bədii tərtibatlı etiket 

yapışdırılır. Etiketdə aşağıdakılar göstərilir: 

 Əmtəəlik nişanı, hazırlayan-müəssisənin adı və onun tabe 
olduğu təşkilat yaxud (əmtəəlik nişanı olmadıqda) hazırlayıcı 

müəssisənin adı (indeksi, nömrə, kod) və onun tabe olduğu 

təşkilat; 

 İçkinin adı və onun tipi; 

 Tutumu, dm3; 

 Təminatlı saxlanma müddətinin başa çatma tarixi; 

 Yazı: «Qeyd olunan tarixədək istehlakı arzu olunur»; 

 Standartı; 

 Xüsusi fərqləndirici nişan, yaxud yazı (konservantla və s.); 

 Enerji dəyəri (pəhriz içkiləri və şəkər xəstələri üçün içkilər 
– qida və enerji dəyəri.) 

Etiketdə əlavə olaraq göstərilə bilər: 

 İşləyib hazırlayan təşkilatın adı, resepturası və tabe olduğu 

təşkilat; 

 İçkinin qısa səciyyəsi; 
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 İstifadə üsulu; 

 Yazı: «soyuq için», «vitaminləşdirilmiş» yaxud başqası. 

İçki doldurulmuş butulkalara boyunbağı yapışdırıla bilər. 

Avtosistern markalanmasında silinməyən rənglə trafaretin 

köməyi ilə aşağıdakılar göstərilə bilər: sisternin tutumu, dm3; 

sisternin nömrəsi. 

Çəlləklər aşağıdakılar göstərilməklə markalanır: çəlləyin tutu-

mu, dm3; sisternin nömrəsi (birinci rəqəm çəlləyin tutumunun so-

nuncu ölçüldüyü kvartalı, ikinci və üçüncü – həmin ölçmənin 

aparıldığı ili, qalanlar – çəlləyin inventarlaşma nömrəsini əks 

etdirməlidir). 

Dəmir yol sisternləri yarlıkda aşağıdakılar göstərilməklə 

markalanır: sisternin nömrəsi; dəmir yol nakladnoyunun nömrəsi. 

Avtosisternlərdə markalanma silinməyən rənglə trafaretin 

köməyilə aparılır. Burada sisternin tutumu, dm3; sisternin nömrəsi 

əks olunur. 

Nəqliyyat tarasına (çəllək, flyaqa, konteyner, «Pepsi-kola» və 

«Koka-kola» firmalarının taraları), həmçinin tutumu 2000-10000 

sm3 arasında olan bankalara aşağıdakılar qeyd olunmaqla etiket 

yapışdırılır, yaxud yarlıq bərkidilir. 

 Əmtəəlik nişanı, hazırlayıcı müəssisənin və onun tabe 

olduğu təşkilatın yaxud (əmtəəlik nişanı olmadıqda) hazırlayıcı 

müəssisənin adı (indeks, nömrə, kod) və onun tabe olduğu təşkilat; 

 Şərbətin adı; 

 Tutumu, sm3 yaxud dm3; 

 Brutto kütləsi (avtomaşın nəqliyyatı ilə daşınmalardan 

başqa); 

 Doldurulma tarixi; 

 Təminatlı saxlanma müddəti; 

 Saxlanma temperaturu; 

 Mövcud standartın ifadə olunması; 

 Şərbətin emal üsulu. 
Avtosistern, dəmir yol sisterni və çəlləklərin doldurma kranına 

aşağıdakılar əks olunmaqla etiket yapışdırılır: 
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 Hazırlayıcı müəssisənin adı və tabe olduğu təşkilat; 

 İçkinin adı və tipi; 

 Emal üsulu; 

 Təminatlı saxlanma müddəti və temperaturu; 

 Doldurulma tarixi; 

 Mövcud standartın ifadə olunması. 
İçkilərin qida və enerji dəyəri haqqında məlumat səhiyyə təş-

kilatları tərəfindən təsdiq olunmuş və təlimata uyğun şəkildə 

verilir. 

Xarici şirkətlərin ticarət markası ilə «Postmiks» avtomatları 

üçün konteynerlərdə buraxılan şərbətlər xarici şirkətlərin tələb-

lərinə uyğun şəkildə markalanır. 

Büzməli kardon qutularda nəql etdirilən şərbətlər 14192 saylı 

QOST-a uyğun şəkildə nəqliyyat markalanmasına məruz qoyulur. 

Burada xəbərdaredici lövhə «Ehtiyatlı olun, qırılandır», «Yuxarı», 

«Basma», «Nəmlikdən qorumalı» yapışdırılır. 

Nəql etdirmə və saxlanma. İçkilərin nəql olunması 23285 

saylı QOST-a uyğun qutu, tara-avadanlıq və paketlərdə bütün 

nəqliyyat vasitələri ilə həyata keçirilir. 

Qazlaşdırılmamış və zəif qazlaşdırılmış içkilərin stasionar 

rezervuarlarla təchiz olunmuş ticarət nöqtələrinə nəql olunması 

9218 saylı QOST-a və NTŞ-ə uyğun aparılır. 

Qıcqırtmaqla alınan içkilərin stasionar rezervuarlarla təchiz 

olunmuş ticarət nöqtələrinə nəql edilməsi 9218 saylı QOSTa və 

NTŞ-ə uyğun; ağac və metal çəlləklər, həmçinin digər qablarda 

NTŞ-ə uyğun yerinə yetirilir. 

İçkilər 00C-dən aşağı olmayan və 120C-dən yüksək olmayan 

temperaturda saxlanır. Dayanıqlı içkilər 0-180C temperaturda 30 

gün saxlanır. Anbar binalarında havanın nisbi rütubəti 75%-dən 

çox olmamalıdır. 
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1.1.4.6. İçkilərin qüsurları və aradan qaldırılma 
yolları 

 

İçkilərin əsas qüsurları onlarda çöküntü əmələ gəlməsi ilə 

bağlıdır. Dayanıqlığın pozulması bioloji və qeyri-bioloji səciyyəli 

səbəblərdən baş verə bilir. Bioloji bulanmalar müxtəlif növ mikro-

orqanizmlərin inkişafı nəticəsində meydana gəlir və bu zaman 

içkilərdə olan şəkərlər, üzvi turşular, digər həll olan maddələr sərf 

olunur. 

Spirtsiz içkilər özünü mayalar, bakteriyalar, kif göbələkləri 

üçün yaxşı qida mühiti kimi göstərir. Onlarda az miqdarda azotlu 

maddələr, vitaminlər olur. İçkilərin pH-ı 2,5-4,0 arasında dəyişir. 

İçkilərin mikrobioloji xarab olmasının əlamətləri: 

 Xarici görünüşün dəyişməsi – bulanlıq, selik, çöküntü, 
rəngin dəyişməsi, səthdə dairələr, pərdə əmələ gəlir; 

 Karbon qazı əmələ gəlməsi və toplanması hesabına 

butulkada təzyiqin yüksəlməsi. Açanda çoxlu miqdarda köpük 

əmələ gəlir, içkinin qabdan atılması müşahidə edilir, bəzən butulka 

partlayır; 

 Dad və iyin dəyişməsi. Çox qıcqırmış dad, yağlıvari tam, 
kif tamı və s. meydana gəlir. 

İçkilərdə daha çox mayalar inkişaf edir. Onlar hətta az 

miqdarda oksigen olduqda çoxalaraq içkidə, xüsusilə meyvə 

şirələrində qıcqırma törədir. Şəkərin yüksək qatılığına dözümlü 

osmofil mayalar şərbət və konsentratların xarab olmasını törədir. 

İçkiləri süd turşu və sirkə turşu bakteriyaları da yoluxdurur. 

Sirkə turşu bakteriyaları oksigenin mövcudluğuna möhtac 

olub, 4-dən aşağı pH onun üçün əlverişlidir. Çox vaxt qazlaşdırıl-

mamış içkilərdə və kvasda, açıq qablarda qıcqırdılanlarda inkişaf 

edir və nəticədə səthdə pərdə əmələ gətirir. 

Süd turşu bakteriyaları davamlı bulanlıq əmələ gətirməklə 

məhsulda turşuluğu yüksəldir. Onlara selik əmələ gətirən bakteri-

yalar – leykokostoklar aiddir. Onlar saxarozanı selikli maddə olan 
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dektarana çevirirlər. İçkiyə adətən şəkərlə düşürlər. Aşağı turşu-

luqda çox sürətlə çoxalırlar. Şəkər əvəzedicili içkilərdə süd turşu 

bakteriyaları inkişaf edə bilir və bu halda qida mənbəyi kimi limon 

turşusunu istehlak edirlər. 

Bakteriyalar arasında istehsal zərərvericisi olan bağırsaq çöp-

ləri xüsusi yer tutur. O, mikroorqanizmin sanitar göstəriciləri 

adlandırılan göstərici ilə müəyyən olunur. Bu bakteriyaların 

mövcudluğu adətən məhsula mənfi təsir göstərməsə də yüksək 

miqdarı içkilərin mədə-bağırsaq yoluxması törədiciləri və digər 

patogen mikroorqanizmlərlə çirklənməsini göstərir. 

Kif göbələkləri olduqca təsadüfi hallarda inkişaf edir. Belə ki, 

istehsalın pis sanitar vəziyyətində qablarda yaranan durğunluq 

zonasında, ötürücü borularda meydana gələrək səciyyəvi iy və dad 

əmələ gətirir. 

Mikrobioloji xarab olmanı yalnız avadanlıqlar, ötürücü boru-

ların yaxşı sanitar vəziyyətinin təmin edilməsi, şəkər, kupaj 

şərbətinin termiki işlənməsi, yüksək turşuluq yaradılması və hazır 

məhsulun karbon qazı ilə doydurulma səviyyəsinin artırılması ilə 

aradan qaldırmaq olar. 

Bioloji dayanıqlığın artırılmasının xüsusi metodları kimi dənli 

xammaldan alınan içkilərin pasterizə edilməsini və konservant-

ların tətbiqini göstərmək olar. Ölkəmizdə aşağıdakı konservantlar-

dan istifadəyə icazə verilir: benzoy turşusu və onun duzları, sorbin 

turşusu və onun duzları, naftoxinonun törəmələri – yuqlon və 

plyumbagin. 

Natrium benzoat hazırda daha geniş tətbiq olunur. Onun 0,07-

0,1% qatılığı mikroorqanizmlərin həyat fəaliyyətini təsir altına 

alır. Əsasən mayalar və kif göbələklərinə, bir qədər zəif isə bakte-

riyalara təsir göstərir. Xarici görünüşünə görə ağ kristal toz olub, 

iysiz yaxud zəif iyli, dadı şirintəhər-duzludur. Dərini və selikli 

qişanı zədələyə bilir, zədələnməmiş dəridən keçmir. Qablaşdı-

rılmış şəkildə 10 ilə qədər saxlana bilir. 

Sorbin turşusu – tək yaxud askorbin turşusu ilə birgə uyğun 

olaraq 0,03% və 0,005-0,01% qatılıqda istifadə olunur. Mayaların 
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və kiflərin fəaliyyətini yaxşı təsir altına alır. Özünü yüngül xarak-

terik iylə ağ kristal toz şəklində göstərir. Daha çox natrium sorbat-

dan istifadə olunur ki, onun tərkibində 83,5% sorbin turşusu olur. 

İçkilərdə bioloji bulanmalardan başqa kolloid təbiətli çökün-

tülər də əmələ gələ bilir. Kolloid qeyri-bioloji bulanmalar içkilərin 

kolloid sisteminin stabilliyinin pozulması ilə əlaqədardır (aşı mad-

dələri, pektin maddələri və s., həmçinin məhsulun tərkib hissələri 

arasında baş verən kimyəvi reaksiyalar). Suda olan kalsium karbo-

natın limon turşusu ilə reaksiyasından kalsium limon turşu çökün-

tüsü lopalılığı əmələ gəlir. 

Bulanlıq və çöküntü həmçinin dəmir duzları ilə şirə, şərab və 

kolerdə olan aşı maddələrin qarşılıqlı təsirindən əmələ gələ bilir. 

Mis və oksigen iştirakı ilə oksidləşmə prosesləri fəallaşır, nəticədə 

sitrus cövhərlərinin efir yağları itir. İçkidə kolloid şəklində olan 

pektin, zülal, aşı və rəng maddələri müxtəlif amillərin təsiri altında 

(mühitin turşuluğunun dəyişməsi, istiliyin təsiri və s.) asılqanlar 

əmələ gəlməsi ilə koaqulyasiya oluna bilir. 

 Kolloid bulanmalarını törədən səbəbləri texnoloji üsulların 

köməyilə aradan qaldırmaq lazım gəlir. Bunlara misal olaraq su-

yun yumşaldılması, kupaj komponentlərinin yaxud kupaj şərbəti-

nin filtrdən keçirilməsi və suyun karbon qazı ilə yaxşı doydurul-

masını göstərmək olar. Bu halda oksidləşmə prosesləri zəifləyir və 

s. 

 

1.2. Mineral sular 

 

1.2.1. Təsnifatı 
 

Mineral sular mənşəyinə görə təbii mineral suya və bəzi 

mineral duzların suda həll olunub CO2 ilə doydurulması yolu ilə 

alınan süni mineral sulara ayrılır. Mineral sular qazlı (təbii və süni) 

və qazsız olur.  

Təbii mineral suları süfrə və müalicəvi sulara ayırırlar. Lakin 

bəzi müalicəvi sular həm də süfrə suyu kimi istifadə olunur. Süfrə 
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suyunun tərkibində müəyyən miqdarda faydalı mineral maddələr 

(2-8 q/dm3) vardır. Təbii mineral suların tərkibində mineral 

maddələr nisbətən çox (8-50 q/dm3) olur və tərkibinə, təsir 

üsullarına və çıxarıldığı yerə görə təsnifləşdirilir. Kimyəvi 

tərkibinə görə mineral sular bir sıra siniflərə bölünür:  

- Hidrokarbonatlı su. Tərkibində hidrokarbonat anionu; 

natrium, kalium, kalsium və maqnezium kationları vardır. Bu 

qrupa “Barjom”, “Sairme”, “Kuka”, “Sirab”, “Batabat”, 

“Nəhəcir”, “Badamlı” suları aiddir. Tərkibində 1200-8000 

mq/dm3 hidrokarbonat və karbonat ionu vardır. 

- Xlorlu su. Tərkibindəki xlor anionu; kalium, natrium, 

kalsium və maqnezium kationları vardır. Bu qrupa “Minskaya”, 

“Vitantas”, “Omsk” və “Druskinkaya suları aiddir.  

- Sulfatlı su. Tərkibindəki sulfat anionu; kalium, natrium, 

kalsium və maqnezium kationları vardır. Bu qrupa “Moskovski”, 

“Aşkabad”, “Batalinskaya”, “Suraxanı” suyu aiddir. Tərkibində 

1700-3200 mq/dm3 xlor ionu olur.  

- Tərkibindəki bioloji dəmir, arsen, brom, yod, lityum ionları 

və xüsusi bioloji xassələri (katalitik, kolloid və s.) olan su. Bu 

qrupa tərkibində 20-30 mq/dm3 dəmir olan “Polyustravskaya”, 50-

70 mq/dm3 dəmir olan “Martisialnaya”, tərkibində 10-15 mq/dm3 

yod olan “Semiqorski”, 150-200 mq/dm3 brom olan “Luqela”, 1-

1,5 mq/dm3 arsen olan “Çermuk” və “İstisu”, 25-40 mq/dm3 brom 

olan “Nigneserginskaya” və s. sular aiddir. “Naftusiya” suyu zəif 

neft qoxusu verir.  

Şimali Qafqazda – “Narzan”, “Yessuntiki 20”, “Yessuntiki 

17”, “Yessuntiki 4”, “Yessuntiki”, ”Slavyanovski”, “Bafalinsk” 

və s; Gürcüstanda – “Barjomi”, “Sairme”, “Lugela” və s.; 

Azərbaycanda – “Badamlı”, “İstisu”, “Turşsu”, “Vayxır”, “Sirab” 

və s. Ukraynada – “Naftusiya”, “Polyana-kvasova”, “Slavyana”, 

“Berozovski”, “Mirqorodski”, “Kiyev” və s.; Moksva 

yaxınlığında – “Moskovski”; Sankt-Peterburq yaxınlığında – 

“Polyustrovski”,; Tatarıstanda – “İyevski”; Zabaykalyedə - 

“Darasun”; Özbəkistanda – “Daşkənd”, “Turşsu” və s. mineral 
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sular vardır.  

Mineral sular kimyəvi tərkibi və süzülmə üsulundan asılı 

olaraq 4 texnoloji qrupa bölünür: 1-qazlaşdırılmış sular; 2- karbon 

qazlı sular; 3 – tərkibində dəmir olan karbon qazlı sular; 4 – 

hidrosulfidli və hidrosulfidli – hidrogensulfidli sular. 

Respublikamızda çox yayılmış olan mineral sular qaz 

tərkibinə görə əsasən beş qrupa bölünür: 

Karbonlu sular – respublikada olan suların 35%-ni təşkil edir. 

Bir litrində 250-3000 mq-a qədər karbon qazı vardır. Karbon qazlı 

sulardan ən məşhurları Nəhəcir, İstisu, Badamlı, Turşsu, Darıdağ, 

Çayqarışan, Qızılca və başqalarıdır. 

Hidrogen sulfidli sulara xalq arasında Kükürdlü sular da deyi-

lir. Çox miqdarda hidrogen-sulfid qazlı sular Abşeronda, Talışda, 

respublikamızın şimal rayonlarında və Naxçıvan MR-da aşkara 

çıxarılmışdır.  

Şıx burnunda – 400 mq/dm3; Suraxanıda – 170-400 mq/dm3 

(Abşeron); Karvansarayda 600 mq/dm3 (Naxçıvan MR); 

Altıağacda 108 mq/dm3 və s. hidrogen-sulfid tapılır.  

Azotlu sular Talışın cənub rayonlarında və Böyük Qafqazın 

cənub ətəyi rayonlarındadır. Respublikamızda 100-ə qədər azotlu 

su öyrənilmişdir. Azotlu sular isti və soyuq olsa da, istilər daha 

əhəmiyyətli hesab olunur. Alaşa (45-500C), Meşəsu (45-550C), 

Xaltan (37-450C) və b. qeyd etmək olar. 

Metan qazlı sular əsasən neft rayonlarında yayılmışdır. Belə 

sular həm təbii bulaqlar, həm də xüsusi buruqlar vasitəsilə yer 

üzərinə çıxır. Məşhur mənbələri Abşeronda, Babazənəndə və Talış 

ərazisində yerləşir.  

Radionlu sulara təbiətdə nadir hallarda rast gəlinir. Ölkəmizin 

Kəlbəcər və Laçın rayonları bu baxımdan diqqəti cəlb edir. Bağır-

saq (Kəlbəcər) adlanan mineral sular radionlu suların ən parlaq 

növüdür. Bundan başqa Darıdağ və Qahab (Naxçıvan MR) sula-

rında da az miqdarda radon olması bəllidir. 

MDB ölkələrində mineral suları minerallaşma səviyyəsinə və 

məqsədinə görə aşağıdakı qruplara bölürlər: 
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 Mineral içilən (süfrə) sular azı 1 q/dm3 minerallaşma ilə, 
lakin bioloji aktiv maddələrin miqdarına görə balneoloji normadan 

aşağı; 

 İçilən müalicə-süfrə suları 1-dən 10 q/dm3 minerallaşma ilə, 

arsen, bor, yod və digər başqa komponentlərin yüksək miqdarına 

malik (cədvəl 1.16). 

Cədvəl 1.16 

Mineral sular 
Bioloji fəal 

komponentlər 

Komponentlərin 

kütlə qatılığı, 

mq/dm3 

Karbonat turşulu 
Sərbəst karbon qazı 

(həll olmuş) 
500,0 

Dəmirli Dəmir 10,0 

Arsenli Arsen 0,7 

Borlu Ortobor turşusu 35,0 

Silisiumlu  Metasilikat turşusu 50,0 

Bromlu Brom 25,0 

Yodlu Yod 5,0 

Üzvi maddələrə 

malik 

Üzvi maddələr 

(karbon hesabı ilə) 
3,0 

 

Mineral suların kimyəvi tərkibinin kəsr şəklində göstərilməsi 

qəbul olunmuşdur: surətdə – üstünlük təşkil edən anionlar, 

məxrəcdə – qatılığı 20 mq·ekv%-dən çox olan kationlar yazılır. 

İonlar artan qatılıqla yazılaraq, mq·ekv%-lə ifadə olunur. 

Kəsr xəttindən solda ümumi minerallaşma (q/dm3), qazlar 

(q/dm3) və bioloji aktiv mikroelementlər (q/dm3) göstərilir. Suyun 

adı az miqdarda olan iondan başlanır. Bu, üstünlük təşkil edən ionu 

tam, az əhəmiyyətliləri qısa adlandırmağa imkan verir. 

Kimyəvi tərkibinə görə mineral sular 52 qrupa bölünür ki, 

onlar daxildə minerallaşmaya görə tiplərə malikdir. 

Qrupun adlanması yuxarıda qeyd etdiyimiz prinsipə uyğun 

üstünlük təşkil edən anion və kationlara görə aparılır. 

Mineral suların texnoloji təsnifatı da vardır. Ona uyğun olaraq 
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doldurulmadan əvvəl suyun işlənmə sxemi müəyyən olunur. 

 

1.2.2. Təbii mineral suların sənaye doldurulmasının 
texnologiyası 

 

Təbii mineral sular – mürəkkəb çox komponentli sistemdir. 

Onlarda təcrübi olaraq bütün məşhur kimyəvi elementlər tapılır. 

Suların çoxunda müxtəlif formalarda kationlar – natrium, 

kalsium, maqnezium, kalium; anionlar – xloridlər, sulfatlar, 

hidrokarbonatlar, karbonatlar və s. olur. Əsas mikroelementlər – 

yod, brom, flor, selen, bor, arsendir. Mineral sularda həll olan 

vəziyyətdə karbon qazı, metan, hidrogen sulfid və azot qazı olur. 

Bu qazlardan əhəmiyyətlisi karbon qazıdır. Digərləri əlavə yük 

olub, suyun onlardan təmizlənməsi lazım gəlir. 

Mineral sularda üzvi maddələrdən humin maddələri, bitum, 

fenollar, yüksək molekulu turşular olur. Bütün qeyd olunan 

maddələr bu və ya digər müalicəvi xüsusiyyətə malik olur.  

Mineral sular təbii qaynaqlarda müxtəlif dərinliklərdə yerləşir. 

Sənaye doldurulması üçün onları çıxarmaq tələb olunur. 

Suyun çıxarılması və nəql etdirilməsində mühüm şərt onun 

kimyəvi tərkibinin saxlanması və mikrobioloji təmizliyidir. 

Doldurulmaya qədər suyu hermetik toplayıcılarda CO2 təzyiqi 

altında saxlayırlar. 

Su doldurulmadan əvvəl filtrləmə, cansızlaşdırma, soyutma və 

karbon qazı ilə doydurma əməliyyatlarını keçməlidir. 

Filtrləmə filtr kardon, yaxud keramik filtrdən keçirilməklə 

aparılır. Sonuncu minerallığı 7-8 q/dm3-a qədər olan sular üçün 

istifadə olunur. 

Cansızlaşdırma. Mineral suların bakterial təmizlik səviyyəsi 

onlarda bağırsaq çöplərinin olmasına görə müəyyən olunur. 

Butulkaya doldurulan mineral sularda bağırsaq çöplərinin miqdarı 

1 dm3-da 3-dən çox olmamalıdır. Cansızlaşdırmada bütün mikro-
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orqanizmlər, o cümlədən patogenlər məhv edilməlidir. Ultrabə-

növşəyi şüalardan, gümüş duzundan, natrium hipoxloriddən 

istifadə olunur. Təbii mənbədən 2-dən aşağı koli-titrlə daxil olan 

su cansızlaşdırılmaya verilmir. 

Soyutma. Suyun karbon qazı ilə doyma səviyyəsini artırmaq 

üçün aparılır. 4-100C-dən aşağı olmamaq şərtilə soyudulur. Bu 

işdə məqsəd suyun duz sisteminin stabilliyinin pozulmamasıdır. 

Karbon qazı ilə doydurma. Suda həll olmuş duzların saxlan-

ması suyun saxlanma müddətinin artırılması və ona dad xüsusiy-

yətləri vermək məqsədilə aparılır. Bütün mineral sular CO2 ilə 

doydurulur və bunun üçün müxtəlif tipli saturatorlardan istifadə 

olunur. 

Müalicəvi mineral sularda karbon qazının kütlə payı 0,15-

0,20%, müalicə – süfrə sularında azı 0,3%, dəmirlilərdə – 0,4%-ə 

qədər olur. 

Mineral sular avtomat doldurma xəttində pivə və spirtsiz 

içkilərə oxşar şəkildə doldurulur. 

Mineral sular xarici amillərin təsiri altında dəyişən qeyri stabil 

komponentlərə malik ola bilir. Bu komponentlərin təbiətindən asılı 

olaraq mineral sular beş texnoloji qrup üzrə təsnifləşdirilir. 

Onların hər biri üçün xüsusi işlənmə formaları tətbiq olunur. 

I qrup – karbonat turşusuz (CO2-na malik olmayan) su – 

tərkibində asan oksidləşən komponentlərə malik olmur. İşlənmə 

sxemi adi olub, karbon qazı ilə doydurma da daxildir. 

II qrup – karbonat turşulu (CO2-na malik olanlar). Əgər 

onlarda asan oksidləşən komponentlər olmazsa işlənmə adi sxem 

üzrə aparılır. Lakin bu zaman suda həll olan karbon qazı itkisi 

minimum olmalıdır. 

III qrup – dəmirə malik sulardır. Suda olan müalicəvi 

xüsusiyyətli dəmirin oksidləşməməsi üçün ona askorbin yaxud 

limon turşusu vururlar. 

IV qrup – hidrosulfidli və hidrosulfid-hidrogensulfidli sular, 

20 mq/dm3-a qədər hidrogensulfidə və 30 mq/dm3-dək hidrosulfid 

ionuna malik olur. Bu, kükürdün reduksiya olunan forması olub, 
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oksidləşməyə və kükürd kolloidi əmələ gətirməyə meyillidir. O isə 

suya davamlı lopalılıq verir. Bu birləşmənin faydalı xüsusiyyəti 

olmadığından onu kənarlaşdırırlar. 

V qrup – sulfat bərpaedici bakteriyalara malik olub, sulfat-

ionunu kolloid-kükürdə çevirir. Bu bakteriyaların həyat 

fəaliyyətini fəal xlor əlavə etməklə təsir altına almaq olur. Belə 

suları təsadüfi hallarda doldururlar. 

 

1.2.3. Eyniləşdirmə və ekspertiza 
 

1.2.3.1. Qəbul qaydası və nümunənin götürülməsi  
 

Mineral sular 232680-91 saylı QOST-a uyğun partiyalarla 

qəbul olunur. Eyni tip və ölçüyə malik butulkalara yaxud dəmiryol 

sisternlərinə doldurulan, eyni buraxılış tarixinə malik və 

keyfiyyətə dair vahid sənədlə rəsmiləşdirilmiş eyni adlı mineral 

suyun miqdarı partiya hesab olunur. 

Keyfiyyətə dair sənəddə olmalıdır:  

 Hazırlayıcı müəssisənin adı və onun tabeçiliyi, yaxud 
hazırlayıcı-müəssisənin adı, onun tabeçiliyi və əmtəəlik nişanı; 

 Mineral suların adı; 

 Məhsulun keyfiyyətinin normativ-texniki sənədləşmənin 

tələblərinə uyğunluğu, yaxud sınağın nəticələri. 

Dəmir yol sisternlərinə doldurulan mineral sular üçün: 

 Dəmir yol vaqonunun (sisternin) sayı; 

 Dəmir yol qaiməsinin nömrəsi; 

 Nəql olunan suyun həcmi; 

 Doldurma tarixi. 
Butulkaya doldurulan mineral sular üçün: 

 Suyun nominal həcmi; 

 Mantar tıxacın arakəsməsinin forması; 

 Buraxılış tarixi; 
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 Briqadanın yaxud çıxdaş edənin nömrəsi; 

 Partiyanın ölçüsü. 

Hər partiyada bakterioloji və orqanoleptik göstəricilər, bir-iki 

əsas ionların kütlə qatılığı, karbon qazı, nitritlər, nitratlar və per-

manqanat oksidləşməsi təyin edilir. Butulkaya doldurulan mineral 

sularda həmçinin suyun həcmi və butulkanın xarici tərtibatı 

yoxlanır. Dəmir yol sisternlərində nəql olunan karbonatsız suda 

karbon qazının kütlə qatılığı təyin edilmir. 

Mineral suların keyfiyyətini təyin etmək üçün hər sisterndən 

azı 4 dm3 miqdarında (onun azı 2 dm3 sanitar-bakterioloji vəziy-

yətə nəzarət üçündür) nümunə götürülür. 

Mineral su partiyalarla qəbul edilir (cədvəl 1.17). Su ilə dolu 

butulka nümunələrində deformasiya, qırıq, etiket çəpliyi, duz çö-

küntüsü qəbul edilən ədəddən az, yaxud ona bərabər olmazsa 

məhsul çıxdaş edilir. 

Cədvəl 1.17 

Su partiyasından götürülən nümunələrin miqdarı 

Su partiyasının 

həcmi 

Nümunənin həcmi, 

dal 

Qəbul edilən 

ədəd 

151-500 14 1 

501-1200 20 2 

1201-10000 32 3 

10001-35000 50 5 

35001-150000 80 7 

 

13273 saylı QOST-a və digər normativ-texniki sənədləşmə-

lərə əsasən suyun həcminin uyğunluğuna, karbon qazının kütlə 

payına, hazır məhsulun kimyəvi və bakterioloji göstəricilərinə nə-

zarət etmək üçün nümunədən tələbata uyğun qaydada butulkalar 

ayrılır (cədvəl 1.18). 

14 butulkadan ibarət nümunədə kimyəvi göstəricilərə nəzarət 

butulkalardakı suyun həcmini təyin etdikdən sonra aparılır. Orqa-

noleptik qiymətləndirməni aparmaq üçün nümunə hissəciklərinin 

ayrılması aşağıdakı 1.19 saylı cədvələ uyğun aparılır. 
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Hər hansı bir göstəriciyə görə sınaqla müəyyən olunan qəbul 

edilən ədəddən qeyri qənaətbəxş nəticələr alınarsa partiya çıxdaş 

edilir.  

100 metrdən çox dərinlikdə formalaşmış sularda hər kvar-

taldan bir və dərində olmayan (100 m-dən az) sularda ayda bir dəfə 

mineral suların qısa kimyəvi təhlili aparılmalıdır. Buraya əsas 

ionlar və minerallaşma daxildir. 

Cədvəl 1.18 

Müxtəlif təhlillər üçün ayrılan butulkaların miqdarı 

Nümunənin 

həcmi, but 

Butulkada 

suyun 

həcmi 

Karbon 

qazının 

kütlə 

payı 

Kimyəvi 

göstəricilər 

Bioloji 

göstəricilər 

14 10 2 4 2 

20 10 4 4 2 

32 10 10 4 8 

50 20 10 8 12 

80 30 20 12 18 

 

Cədvəl 1.19 

Orqanoleptik təhlil üçün ayrılan nümunə hissəciklərinin miqdarı 

Partiyanın həcmi, butulka Nümunənin həcmi, but 

151-1200 5 

1201-10000 8 

10001-35000 8 

35001-150000 13 

 

13273 saylı QOST-a və digər normativ-texniki sənədləşmə-

lərə uyğun qaydada mineral suların tam kimyəvi təhlili ildə azı bir 

dəfə aparılır. Bu halda nümunə 10 butulka artırılır. 

Kimyəvi göstəricilərə nəzarət götürülən orta nümunədə apa-

rılır. Orta nümunə tutumu 2000 sm3 olan təmiz kolbada hazırlanır 

və bu zaman oraya azı 4 butulkadan mineral su toplanır. 
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1.2.3.2. Orqanoleptik qiymət 
 

Orqanoleptik göstəricilər 23268.1-91 saylı QOST-a uyğun 

təyin olunur. Şəffaflıq, rəng, dad, iy, karbon qazı ilə doyma 

qiymətləndirilir. 

Mineral sular orqanoleptik göstəricilərinə görə cədvəl 1.20-də 

verilən tələblərə uyğun gəlməlidir. 

Cədvəl 1.20 

Mineral suların orqanoleptik göstəriciləri 

Göstəricilər  Xarakterizəsi  

Xarici görünüş 

Şəffaf maye, kənar qarışıqsız, 

əhəmiyyətsiz miqdarda mineral 

duzların təbii çöküntüsü 

Rəng 
Rəngsiz yaxud sarıvaridən yaşıladək 

çalarlarla maye 

Dad və iy 
Suda həll olan maddələrin kompleksi 

üçün səciyyəvi 

 

Şəffaflıq və rəng gündüz işığı qarşısında yaxud lüminiset 

işıqlandırılmasında təmiz stəkanda baxılmaqla təyin edilir. 

Təhlildən əvvəl stəkan tədqiq olunan su ilə yaxalanır. 

İyi təyin etməzdən əvvəl butulkada su 20-300C temperaturu 

olan sulu çəndə saxlanır. Sonra dərhal dequstasiya qədəli doldu-

rulur və iy təhlil olunur. 

Dadı təyin etmək üçün mineral su butulkada buz və sulu çənə 

salınaraq 12±10C temperaturda bir saat saxlanılır. Orqanoleptik 

göstəricilərin təhlili qədəh yaxud stəkanın dərhal su ilə doldurul-

ması ilə aparılır. 

Mineral suların dequstasiya qiymətləndirilməsi spirtsiz içki-

lərlə oxşar qaydada yerinə yetirilir (cədvəl 1.21). 

16 baldan aşağı qiymət alan mineral su dequstasiyadan 

çıxarılır. 
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Cədvəl 1.21 

Mineral suların dequstasiya qiymətləri 

Göstəricilər  

Minimum bal qiyməti 

«əla» «yaxşı» «kafi» 
«qeyri-

kafi» 

Şəffaflıq 8 7 6 5 

Dad 9 8 7 5 

Karbon qazı ilə 

doyması 
8 7 6 5 

Cəmi bal 25 22 19 15 

Yekun bal 

qiymətlərinin 

sərhədləri 

25-33 22-20 19-16  

 

1.2.3.3. Fiziki-kimyəvi göstəricilər 
 

Mineral sular fiziki-kimyəvi göstəricilərinə görə 13273-88 

saylı QOST-un tələblərinə cavab verməlidir. 

Butulkada suyun həcmi 23268.1-91 saylı QOST-a uyğun 

20±10C temperaturda ölçülü silindrin köməyilə təyin edilir. 

Həll olan karbon qazının kütlə payı 23268.2-91 saylı QOST-

a görə manometrik və titrometrik metodla təyin edilir. 

Əsas ionların, spesifik komponentlərin, nitratların, nitritlərin, 

gümüşün kütlə payı 23268.3-23268.9, 23268.11 və 23268.13-

23268.18 saylı QOST-a, qalıq aktiv xlor - 18190, permanqanat 

oksidləşməsi 23268.12 saylı QOST-a uyğun təyin edilir. 

Butulkaya doldurulmuş mineral suyu gümüş sulfat yaxud 

natrium hipoxloridlə işlədikdə suda gümüşün kütlə qatılığı 0,2, 

daha aktiv xlor – 0,3 mq/dm3-dan çox olmamalıdır. 

Aşağıda adları qeyd olunan komponentlərin kütlə payı cədvəl 

1.22-də göstərilən rəqəmlərdən yüksək olmamalıdır. 
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Cədvəl 1.22 

Mineral suda komponentlərin kütlə payı 

Komponentin adı 

Komponentin kütlə 

qatılığının qiyməti, 

mq/dm3 

Sınaq 

metodu 

Nitratlar (𝑁𝑂3
−-ə görə) 50,0 

QOST 

23268.9 

Nitritlər (𝑁𝑂2
−-ə görə) 2,0 

QOST 

23268.8 

Qurğuşun 0,1 
QOST 

18293 

Selen  0,05 
QOST 

19413 

Uran  
1,8(1,2x10-9 

KH/dm3 

NTS-ə görə 

Arsen metala hesabında:   

 Müalicəvi sularda 2,0 
QOST 

23268.14 

 Müalicəvi-süfrə sularında 1,5  

Stronsium  25,0 
QOST 

23950 

Flor:   

 Müalicəvi sularda 15,0 
QOST 

23268.18 

 Müalicəvi-süfrə sularında 10,0  

Müalicəvi və müalicəvi-

süfrə sularında fenollar 
0,001  

Digər üzvi maddələr 

(karbona çevirməklə) 
  

 Müalicəvi sularda 15,0  

 Müalicəvi-süfrə sularında 10,0  

Radium  5x10-10 KH/dm3  
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Mineral sularda permanqanat oksidləşməsi 0,5-5,0 mq/dm3 

arasında, üzvi maddələrlə zənginləşmiş sularda isə 10 mq/dm3-dan 

çox ola bilir. Su mənbələrində və hazır məhsulların oksidləşmə 

göstəriciləri arasındakı fərq 15%-i keçməməlidir. 

 

1.2.3.4. Mikrobioloji və digər təhlükəsizlik 
göstəriciləri 

 

Bakterioloji göstəricilərinə görə mineral sular aşağıdakı 

cədvəldə göstərilən tələblərə uyğun olmalıdır (cədvəl 1.23). 

Mineral sulara sanitar-bakterioloji nəzarət 18963 saylı QOST-

a uyğun aparılır. Yoxlama müddəti təsdiq edilmiş sanitar 

qaydalarla müəyyən olunur. 

Cədvəl 1.23 

Mineral sulara bakterioloji tələblər 

Göstəricilər  Qiyməti  Sınaq metodu 

1 sm3 mineral suda 

bakteriyaların ümumi miqdarı 
100 QOST 18963 

1 dm3 mineral suda bağırsaq 

çöpü qrupu bakteriyalarının 

miqdarı 

3 QOST 18963 

 

 

1.2.3.5. Qablaşdırma, markalanma, nəql olunma və 
saxlanma 

 

Mineral sular 10117 saylı QOST-a və normativ-texniki 

sənədləşmələrə uyğun V və X tipli tutumu uyğun olaraq 0,33 və 

0,5 dm3 olan butulkalara doldurulur. Mineral müalicəvi-süfrə suyu 

tutumu 1 dm3 olan butulkalara, həmçinin müxtəlif tutumlu polimer 

butulkalara doldurula bilər. 10 butulkanın orta dolma səviyyəsi 

200C temperaturda onların nominal tutumuna uyğun olmalıdır, 

±3% kənara çıxmalar mümkündür. 
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Butulkalar mantar tıxacla hermetik bağlanır. Mantar tıxacların 

qalpağı ağ tənəkədən hazırlanmaqla 13345 saylı QOST-a uyğun 

olmalıdır. 

Mineral su butulkaları 13360 saylı QOST-a uyğun ağac 

qutulara və 18575 saylı QOST-a uyğun büzməli kardondan 

plasmas qutulara, metal saxlayıcılı qutu altlıqlarına, həmçinin 

24831 saylı QOST-a uyğun qab avadanlıqlara yığılır. 

Hər mineral su butulkasına 16353 saylı QOST-a uyğun etiket 

yapışdırılır və orada göstərilir: 

 Hazırlayıcı-müəssisənin və tabeçiliyində olduğu qurumun 
adı və əmtəə nişanı; 

 Suyun adı və onun qrupu, bulağın (mənbənin) nömrəsi 

yaxud adı; 

 Minerallaşması, q/dm3; 

 Suyun istifadə istiqaməti (müalicəvi, müalicəvi-süfrə); 

 Müalicəvi tətbiqinə dair göstəriş; 

 Saxlanmasına dair tövsiyə; 

 Doldurulma tarixi; 

 Saxlanma müddəti; 

 Briqadanın yaxud çıxdaş edənin nömrəsi; 

 Mövcud standartın adı. 
Mineral su ilə dolu butulkalar bütün növ nəqliyyat vasitələri 

ilə, tez xarab olan yüklərin daşınma qaydalarına uyğun nəqliyyat 

növlərində və universal konteynerlərdə 18477 saylı QOST-a 

əsasən nəql olunur. 

Mineral su butulkaları qab-avadanlıqlarda, dəmir yol 

nəqliyyatı istisna olunmaqla, bütün nəqliyyat növləri ilə daşınır. 

Mineral su butulkaları arakəsməli mantar tıxacla bağlandıqda 

qutu, yaxud qutusuz tərəcələrdə üfüqi vəziyyətdə 18 cərgədən çox 

olmayan hündürlükdə saxlanır; plast-izoləedici arakəsməli mantar 

tıxacla bağlananlar isə həm üfüqi, həm də şaquli vəziyyətdə 

saxlanır. 

Mineral su butulkaları havalanan qaranlıq binalarda 5-200C 

temperaturda saxlanır. 
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İstehsalçı doldurulmuş mineral suların standartın tələblərinə 

uyğun saxlanma və nəqletdirmə şəraitinə əməl etməklə dəmirli 

sular üçün 4 ay; digər sular üçün isə doldurulmadan sonra 12 ay 

müddətində dayanıqlığa təminat verir. 

 

1.2.3.6. Azərbaycanın təbii mineral suları 
 

Mineral su ehtiyatları. Yer kürəsində olan suların ümumi 

miqdarı 1,8 mld km3-ə bərabərdir. Bunun 400 mln km3-i yeraltı 

suların payına düşür ki, onun da çoxu mineral sulara aiddir.  

MDB ölkələrində mineral su mənbələrinin əksəriyyəti şimalı 

Qafqaz, Zaqafqaziya, Ukrayna, Krım və az miqdarda Orta 

Asiyadadır. Azərbaycan mineral sularla zəngindir. Əsas su 

mənbələri Hacıkənd, İstisu, Turşsu, Şuşa, Naftalan, Badamlı, 

Sirab, Vayxır və digər yerlərdə yerləşmişdir.  

Respublikamızda 1000-dən çox mineral su bulağı vardır. 

Bulaqların çoxu dağlıq rayonlarında yerləşir. Düzən rayonlarda da 

buruq qazma yolu ilə mineral sular çıxarılır.  

Təbii mineral su bulaqlarının 90%-dən çoxu, yəni 905-i dağlıq 

rayonda, qalanları isə, yəni 98 mineral su bulağı düzənlik rayonda 

yerləşmişdir. 

Abşeron yarımadası mineral su mənbələri ilə zəngindir. 

Suraxanı, Sabunçu və Şıx burnunda çıxan mineral sular böyük 

müalicə əhəmiyyətinə malikdir. Tərkibində yod, brom və böyük 

müalicə təsiri gücünə malik çoxlu başqa maddələr olan mineral 

suları Abşeronu daha da şöhrətləndirmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində 200-dən çox 

mineral su bulağı vardır. Ən qiymətli mineral su yataqları Darıdağ, 

Sirab, Nəhəcir, Badamlı, Cəhri, Qəmir, Qahab, Dəstə və başqaları-

dır. 

Dağlıq Qarabağda mineral su bulaqlarından Turşsu, Şirlan, 

Çərəktar, Kolataq və b. göstərmək olar.  

Laçın-Kəlbəcər bölgəsinin 63 bulağı İstisu (Kəlbəcər rayonu) 

və İlıqsu (Laçın rayonu) növlərinə bölünür. Burada Yuxarı İstisu, 
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Aşağı İstisu, Qoturlu, Çərəktar, İlıqsu, Turşsu və digər bu kimi 

mineral bulaqları göstərmək olar. 

Gəncə ətrafında Hacıkənd yaxınlığında karbonat turşulu bulaq 

və çoxlu sayda içməli su çeşmələri vardır. 

Şamaxı bölgəsində azot və kükürdlü oksigen xassəli termal və 

soyuq su mənbələri mövcuddur. Onlardan Xaltan, Jimi və Həşim 

suları (Quba rayonu), Çuxuryurd suları (Şamaxı rayonu), Bum və 

Xalxal suları (Qəbələ rayonu) qeyd olunmalıdır.  

Lənkəran bölgəsində 157 mineral su mənbəyi mövcuddur. On-

lar azot və metan tərkiblidir. Astaranın İstisu kəndində, Lənkəra-

nın İbadısu, Haftoni kəndlərində, habelə Masallının Qəriblər 

kəndində və s. tapılan mənbələr xüsusilə dəyərlidir.  

Salyan rayonu ərazisində Babazənən dağlarında hidrogen-

sulfidli, metanlı, xloridli və kalsiumlu isti və soyuq mineral su 

bulaqları vardır.  

Ölkəmizin aran bölgəsində yerləşən Naftalanda olan müali-

cəvi neft yatağı dünyada yeganədir. Hazırda bu neftdən səhiyyənin 

bütün sahələrində uğurla istifadə olunur.  

Azərbaycanda mineral suların temperaturu 40C-dən 650C-yə 

kimi dəyişir. Bu yalnız təbii su çıxarlarına aiddir. Lakin buruq 

qazma üsulu ilə Azərbaycanda yerin dərin qatlarından temperaturu 

950C-yə çatan su çıxır.  

Yüksək temperaturlu mineral sular Qoturlu (640C), Donuz-

ütən (640C, Masallı rayonu), İstisu (620C-yə qədər, Kəlbəcər 

rayonu) bəllidir.  

Temperatur xüsusiyyətlərinə görə 35-360C temperatura malik 

olan sular daha qiymətlidir. Həmin temperatur insanın bədən 

temperaturuna uyğun olduğundan, bu cür suların müalicə 

əhəmiyyəti daha yüksək olur. Belə sulara Xaltan (Dəvəçi rayonu), 

İlisu (Qax rayonu) (36-420C) və başqaları aiddir. 
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Mineral sular istehsalı. Respublika üzrə 5 yodlu-bromlu su 

yatağının (Xıllı, Babazənən, Mişovdağ, Binə-Hövsan və Neftçala) 

ümumi sənaye ehtiyatları – 229,5 min dm3/gün təşkil edir.  

İstisu çox məşhur olub, Çexiyadakı Karlovı-Vari suyuna 

oxşayır. Sirab isə Barjomiyə oxşar olub, həm də süfrə suyu kimi 

işlədilir.  

Son illər Qalaaltı və Siyəzən meşə mənbəyindən və Qax 

rayonundan mineral su doldurulması yer almışdır.  

Bu yataqların lay sularının tərkibində 40 mq/dm3-ə qədər yod, 

60-80 mq/dm3-ə qədər brom və digər kimyəvi komponentlər 

vardır. Yod güclü radiasiyaya məruz qalmış insanları müalicə 

etmək üçün ən təsirli vasitələrdən biridir. Çernobl qəzasında 10 

minlərlə adam məhz Bakı zavodunda istehsal olunan yodun təsiri 

ilə şəfa tapmışdır. 

Ölkəmizdə istehsal olunan mineral suların bəzi nümunələrini 

təqdim edirik (şəkil 1.4). 

Sirab. Naxçıvan şəhərinin 14,6 km şimal-şərqində dağların 

qoynunda yerləşən Sirab kəndində 250 metr dərinlikdən çıxır. 

Sirab suyunun əsas komponentləri və onların miqdarı cədvəl 

1.24-də olduğu kimidir. 

Cədvəl 1.24 

Şirabın tərkib komponentlərinin miqdarı, mq/dm3 
Element Miqdarı 

Maqnezium 37,9-56,9 

Kalsium 214-320 

Natrium 112-168 

Kalium 5,90-8,86 

Sulfat 146-218 

Hidrokarbonat 852-1278 

Xlorid 23,3-35,0 

CO2 117-350 
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Şəkil 1.4. Azərbaycanda buraxılan mineral su nümunələri 

 

Minerallarla zəngin olan “Sirab” suyu Rusiya, İran, Qazaxıs-

tan, Türkmənistan və Ukrayna bazarında özünə yer tapıb. 

Mineral məzmunu 50 mq/dm3-dan az olan sular “Aşağı 

mineral” və 1500 mq/dm3-dan çox olan sular “zəngin mineral” 

olaraq səciyyələndirilir. Mineralın miqdarı 250 mq/dm3-dan çox 

olan sulara “Mədən suyu” adı verilir.  

Badamlı. Bu suyun mənbəyi Şahbuz rayonunun Badamlı 

kəndidir. Su mənbələri dəniz səviyyəsindən 1274 metr yüksək-

likdədir. Badamlıda beş mənbədən su çıxır və bunların gündəlik 

debiti 2,5 milyon litrdir. Badamlı suyu hidrokarbonatlı, maq-

nezium-kalsium-natriumlu su olub, ümumi minerallaşması ayrı-

ayrı mənbələrdə 0,7-7,4 q/dm3-dir. Suyun tərkibində xlor və sulfat 

anionu, yod, brom, mis, borat turşusu vardır. Badamlı suyu iştahı 

artırır, həzm prosesini yaxşılaşdırır, susuzluğu yatıran süfrə suyu 
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kimi tanınır. 1947-ci ildən zavod şəraitində istehsalına 

başlanmışdır.  

Məhsullar alıcılara şüşə və polietilen qablarda çatdırılır. Qazlı 

mineral su 0,5-1,0 və 1,5, həmçinin 5 və 19 litrlik plastik, qazsız 

mineral su isə 0,3 və 0,6 litrlik şüşə qablarda buraxılır. Polietilen 

və şüşə xətlərinin hər birinin saatda istehsal gücü 15 min 

butulkadır.  

Zavoda gələn su əvvəlcə mikrotəmizləyici qurğuya verilir və 

hər birinin tutumu 250 ton olan qapalı hovuzlara yığılır. 

Hovuzlarda su 2 gün saxlanır, sonra filtrdən keçirilərək istehsal 

sexinə verilir. Suyu boşaldıldıqdan sonra hovuzlar dezinfeksiya 

edilir.  

Darıdağ. Darıdağ mineral suyu müalicəvi əhəmiyyətinə görə 

Badamlı və Sirabla birgə “üçlük” hesab edilə bilər.  

Darıdağ mineral suyu tərkibindəki elementlər sayəsində qan 

dövranını və onun laxtalanmasını yaxşılaşdırır, hüceyrələrin 

oksigen təchizatını yüksəldərək onları cavanlaşdırır, xırda 

damarlarda qan dövranını yaxşılaşdırır. Orqanizmin istənilən 

nahiyyəsində iltihabi proseslərin sağalmasını və toxumaların 

regenerasiyasını sürətləndirir.  

Darıdağ mineral sularının dəmir elementi ilə zənginliyi onun 

anemiya xəstəliyi zamanı istifadəsini arzu olunan edir. Darıdağ 

sularının tərkibi həm də yod elementi ilə zəngindir. O, 

qalxanabənzər vəzinin hormonu trioksinin sintezi üçün zəruridir. 

Bu suların həmin vəzin hipofunksiyası zamanı tətbiqi müalicəvi 

əhəmiyyətə malikdir.  

Tüklərin tökülməsi, səpgilər, tənəffüsün pisləşməsi, tez 

yorulma, infeksiyalara davamsızlıq və s. zamanı Darıdağ mineral 

suları çox faydalıdır.  

Darıdağ mineral suları mərgümüşlü (As) sular kimi tanınır. 

Mərgümüş az dozada qan yaranmasına, maddələr mübadiləsinə, 

toxumaların inkişafına, sümüklərin qalınlığına müsbət təsir edir, 

orqanizmin davamlılığını artırır. Bu suyun tərkibindəki mərgümüş 

düzgün istifadə olunduqda xərçəng hüceyrələrinin inkişafını 
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dayandırır.  

“Qalaaltı” suyu. Şabran rayonunun (keçmiş Dəvəçi) 20 

kilometrliyində Qalaaltı adlanan kəndin üst tərəfində - dağətəyi 

meşədə 1969-cu ildə yeni mədən suyu tapılmışdır. Meşədə həmin 

suyun 7 mənbəyi müəyyən edilmişdir. Suyun bir dəqiqədə çıxışı 

10000 litrdən artıqdır. Alimlərin apardıqları hidrogeoloji, fiziki-

kimyəvi, biokimyəvi tədqiqatları göstərmişdir ki, “Qalaaltı” suyu 

tərkib etibartı ilə Zakarpatiyada (Truskavets) çıxan mədən suyu 

“Naftusiya”-nın eynidir. “Qalaaltı” mədən suyu hidrokarbonat-

kalsium, xlorid-sulfat natrium mədən sularındandır və tərkibində 

çoxlu miqdarda hidrogensulfit vardır. Həmin su özünün 

tərkibindəki kimyəvi maddələrin köməyi ilə daşəridici xassəyə 

malikdir, eyni zamanda, iltihab əleyhinə də təsir göstərir. 

“Qalaaltı” mədən suyu öd kisəsində, öd yollarında, böyrək 

ləyənində, sidik kisəsində, sidik yollarında əmələ gələn daşların 

əridilməsində, eləcə də qaraciyərin, öd yollarının, böyrəklərin, 

sidik kisəsinin, sidik axarlarının, mədə-bağırsağın iltihabı 

xəstəliklərinin müalicəsində olduqca yaxşı nəticə verir.  

“Qalalatı” suyunu çox saxlamaq olmaz. Bu sudan yerində 

istifadə olunmalıdır, yəni qablaşdırmaq məsləhət görülmür. Çünki 

bir sutkadan sonra tərkibinin dəyişdiyi bildirilir. 

 

1.3. Pivənin ekspertizası 

 

1.3.1. Təsnifatı 
 
Pivə – təzələyici, karbon qazı ilə doydurulmuş köpüklü içki 

olub, pivə şirəsinin xüsusi pivə mayaları ilə qıcqırdılması 

nəticəsində alınır. 

Pivə şirəsi əzilmiş dən məhsullarından, xüsusilə arpa yaxud 

buğda səmənisi, arpa, buğda, qarğıdalı və digər dənlilərdən, su, 

şəkər və mayaotu məhsullarından hazırlanır. 

29018-91 saylı QOST-a görə pivələr fərqləndirilir: 
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 açıq – yarımtünd, tünd, spirtsiz; spirtli; original – açıq sona 
qədər qıcqırma müddəti uzadılmaqla və əlavə olunan mayaotunun 

norması yüksəldilməklə; 

 pasterizə olunmuş – bioloji dayanıqlığı yüksəldilməklə isti 

işlənmə ilə alınmış; 

 xüsusi – dad, yaxud ətirli əlavələr tətbiqi ilə hazırlanmış. 
Açıq sort pivələr xüsusilə çox buraxılır. Hər bir sort müəyyən 

ətir, dad, rəng, quru maddələrin kütlə payı və spirtin miqdarı ilə 

xarakterizə olunur. 

İlkin şirədə quru maddələrin kütlə payından asılı olaraq pivə 

aşağakı əsas qruplara bölünür: 

 

8%-li açıq 

10%-li açıq 

11%-li açıq 

12%-li açıq 

13%-li açıq 

14%-li açıq 

15%-li açıq 

16%-li açıq 

17%-li açıq 

18%-li açıq 

20%-li açıq 

12%-li tünd 

 13%-li tünd  

14%-li tünd  

15%-li tünd  

16%-li tünd 

17%-li tünd 

18%-li tünd 

20%-li tünd 

21%-li tünd 

 

Quru maddələrin kütlə payı faizlə yaxud Ballinq dərəcəsi ilə 

göstərilir. Az miqdar spirtə malik pivə 5%-ə qədər, orta – 12%-ə 

qədər, tünd (spirt baxımından) – 14%-dən çox ilkin şirənin quru 

maddələrinin kütlə payına malik olur. 

Açıq pivə istehsal etmək üçün açıq yaxud orta rəngə malik 

səmənidən istifadə edilir. Tünd sortlar (rənginə görə) tünd yaxud 

karamel və qovrulmuş səməni əlavə edilməklə istehsal olunur. 

Emal üsuluna görə pivələr pasterizə olunmuş və olunmamış 

(QOST 3473-78) kimi fərqləndirilir. 

Pivə az spirtli içkilər qrupuna (spirtliyi 8 h.%-ə qədər) aid 
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edilsə də, tündlüyü bu həddən xeyli yüksək olan çeşidlərə də 

təsadüf olunmaqdadır. Qeyd olunanlar bu bölgünün bir qədər şərti 

olmasına dəlalət edir. 

 

1.3.2. Pivənin qida dəyəri 
 

Pivənin insan orqanizminə faydalılığı ilkin xammalın kimyəvi 

tərkibindən asılıdır. Pivə bir sıra vacib komponentlərə malik olub, 

ondan vitaminlər, mineral maddələr və üzvi turşular daha vacib yer 

tutur. Az miqdarda karbonatlar və azotlu maddələr də olur. Bu, 

digər alkoqollu içkilərlə müqayisədə pivənin olduqca yüksək qida 

və enerji dəyərini müəyyən edir. 

B qrup vitaminləri pivədə əsaslı yerə malik olub, 1 dm3-da 

miqdarı yaşlı insanın gündəlik tələbatının 10-35%-i təşkil edir. 

Belə ki, ilkin şirəsinin ekstraktlığı 10% olan 1 dm3 pivə 20-50 mkq 

tiaminə, 340-560 mkq riboflavinə, 800-900 mkq nikotin turşusuna 

malik olur. Mineral maddələrdən pivədə 0,4-1,0 q/dm3 miqdarında 

olan fosfatları qeyd etmək olar. 

Beləliklə, pivə kifayət qədər yaxşı enerji mənbəyi olub, digər 

alkoqollu içkilərdən, o cümlədən araqdan fərqli olaraq onda olan 

kalori «boş» deyildir. 

Mayaotununu acı maddələri öd ifrazını artırır və həzm 

prosesini yaxşılaşdırır. Pivənin kolloidləri həzm aparatında 

emulqator və disperqator rolu oynayaraq qidanın həzmə 

gediciliyini yaxşılaşdırır. Bu hər şeydən əvvəl dekstranlara, 

yüksək molekullu zülallara və şimin maddələrinə aiddir. 

Çox saylı tədqiqat və müşahidələr pivənin tərkibində olan 

vitaminlər, mineral maddələr, üzvi turşular, azotlu maddələr və 

onların komplekslərinin sağlam və xəstə orqanizmin mübadilə 

proseslərinə yaxşı təsir etdiyini sübut edir. 

Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, pivə – alkoqollu içki 

olub, faydalı və ya faydasız olmasını onun içilən miqdarı müəyyən 

edir. Pivənin normadan artıq içilməsi orqanizmdə zərərli fəsadlar 
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və alkoqolizm yarada bilər. Elmi-tədqiqat məlumatlarının təhlili 

göstərir ki, ayrı-ayrı fərdlər üçün zərərsiz və müəyyən insanlar 

üçün faydalı istehlak dozası günə 330 q (13,2 q spirt) pivədir.  

Pivədə bu və ya digər qida maddələrinin miqdarı məhsulda 

onların 100 sm3-da kütlə payı ilə (q, mq, mkq və s.), enerji dəyəri 

isə – 100 sm3 məhsulda kilokalorii ilə ifadə olunur. 

 

1.3.3. İstehsal texnologiyası 
 

1.3.3.1. Pivə istehsalının qısa tarixi 
 

Pivə insan cəmiyyəti tarixində hazırlanan ən qədim alkoqollu 

içkidir. Pivə hazırlanmasına dair ilk məlumatlar bizə şümerlərdən 

gəlir. Onlar təqribən 9 min il bundan əvvəl arpa səmənisindən 

istifadə etməklə içki hazırlamağı bacarmış və onun reseptini 

daşlarda əks etdirmişlər. 5 min il bundan əvvəl pivəbişirmə 

prosesinin bütün xırdalıqları mixi qrafikalı mətnlərdə yazılmışdır. 

Qədim xalqlara pivənin çoxlu sortları, o cümlədən arpadan acı və 

bal əlavə olunmaqla hazırlanan yumşaq dadlı pivələr məlum idi. 

Mesopotomiyada yaşayan şumerlər və digər xalqlardan pivə 

bişirmək bacarığı qədim Misirə də yayılmışdı. Burada kasıbların 

əsas qidası pivə, həmçinin soğan və çörək idi.  

Slavyan xalqlarında pivənin mövcudluğuna dair ilk 

məlumatlar 448-ci ilə aiddir. Həmin məlumata görə Xəzərlər 

Yunan səfirini pivəyə qonaq etmişlər. IX əsrdə pivəbişirmə artıq 

Kiyev və Novqorod torpaqlarında da yayılmışdı. 

Rusiyada pivəbişirmənin tarixi XX əsrin əvvəllərindən 

başlamış və bir çox kataklizmlərlə müşayət olunmuşdur. 1910-cu 

ildə sərxoşluqla mübarizəyə dair birinci ümumrusiya qurultayı 

keçirildi. Onun nəticəsi olaraq kütləvi şəkildə pivə köşkləri 

bağlandı və pivə istehsalı dayandırıldı. 1914-cü ildə Birinci Dünya 

müharibəsinin başlanması ilə əlaqədar olaraq, nəinki araq hətta 

pivə satışının qadağan olunmasına dair fərman verildi. Məhsul 
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istehsal edən müəssisələr bağlanıldı. Moskva soveti pivənin su ilə 

yarıbayarı duruldularaq içilməsinə icazə verdi və belə pivənin 

satışı 1921-ci ilədək davam etdi. 

Sonrakı on illiklər ərzində köhnə pivə zavodları yeniləri ilə 

əvəz olundu. Pivəbişirmə sənayesi yenidən quruldu və inkişaf 

etdirildi.  

1985-ci ildəki məlum Qorbaçov qərarı pivə sənayesinə də öz 

zərərini vurdu. 1989-cu ildə bu çətinlikləri arxada qoyan 

pivəbişirmə sənayesi yenidən inkişaf yolunu tutdu. 

Azərbaycanda pivə istehsalına keçən əsrin 60-cı illərində 

başlanılmışdır. Abşeronun Zığ kəndində bu məqsədlə kiçik pivə 

zavodu işə salınmışdı. Daha sonra Xırdalan zavodu işə düşdü 

(1969). Zavod 1997-ci ildə «Group Castel» konsernin 

mülkiyyətinə keçdi. 2008-ci ilin may ayında «Baltika» şirkəti və 

«Brasseries İnternationales Holding» (Eastern) LTD «Xırdalan» 

zavodunu satın aldılar. 

Baltika məhsulları dünyanın 50 ölkəsində satılır. Rusiyada 

ixrac edilən pivənin 70%-i onun payına düşür. Bu şirkət Xırdalan 

zavodunu aldıqdan sonra onun adını dəyişərək «Baltika-Baku» 

qoymuşlar. Şirkətin məhsulları Azərbaycan pivə bazarının 75%-ni 

əhatə edir. 

Azərbaycanda bir pivə zavodu da Çexiya pivəsi istehsalı ilə 

məşğul olmaqla yeni açılmışdır. Həmin zavod ildə 150 min dal 

pivə istehsalı gücündədir. 

Çinlilər də Azərbaycanda pivə müəssisəsi yaradır. Yeni 

zavodun gündə 6 min ton pivə istehsal edəcəyi planlaşdırılır. 

Azərbaycan pivələri müxtəlif növ qablarda buraxılır (şəkil 1.5). 

Avropada müsəlmanlar üçün ilk pivə Belçikada buraxılıb. 

«Sultan» adlanan pivə Brüsseldə istehsal olunan albalı pivəsinin 

spirtsiz analoqudur. Ona halal sertifikatını Əlcəzairdən olan imam 

verib. Yeni pivənin Fransa, Almaniya, Tunis və Küveytə ixracı da 

nəzərdə tutulub. 

Həqiqi pivə 5,4 h.%-ə qədər spirtliyi olan pivələr hesab 

olunur. Bundan yüksək olanlar ya qeyri pivə maya ştammlarından 
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istifadə edilməklə və ya spirt əlavə olunmaqla hazırlanır. 

Pivənin bütün sortları 1,8-7,0 h.% spirtə və 0,3-0,5% karbon 

qazına malik olur. 

   
Şəkil 1.5. Azərbaycanda istehsal olunan pivə nümunələri 

 

1.3.3.2. İstehsalın texnoloji mərhələləri 
 

Səmənidən pivə istehsalının texnoloji sxemi bir neçə 

mərhələni əhatə edir. Səməninin təmizlənməsi və əzilməsi, pivə 

şirəsinin hazırlanması, onun xüsusi maya irqləri tərəfindən 

qıcqırdılması, durultmaq və yetişdirmək üçün yaşıl pivənin aşağı 

müsbət temperaturda uzun müddətli yetişdirilməsi; hazır pivənin 

süzülməsi və doldurulması, pivənin pasterizəsi. 

Pivə istehsalında 4 komponentdən istifadə olunur: səməni, 

mayaotu, su və maya. 

Su. Suyun keyfiyyətini onda olan Ca++ ionları və karbonatların 

qatılığı müəyyən edir. Bu məqsədlə yumşaq sudan istifadə 

olunması daha məqsədəuyğundur. 

Mayaotu (xmel). Mayaotu 5-8 m uzunluğunda bitkidir. 

Yerüstü hissəsi hər il məhv olsa da çoxillikdir. Mayaotunda 200-ə 
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qədər dad maddələri vardır. Erkək və dişi bitkilər fərqləndirilir. 

Pivəbişirmədə istisna səviyyədə yalnız dişi bitkinin çiçəklərindən 

istifadə olunur. Mayaotunun geniş yayıldığı yerlər Bavariya 

(Cənubi Almaniya), Boqemiya (Çexiya), Çuvaşiya (Rusiya), 

Oreqon, Vaşinqton, Aydaxo (ABŞ) və Böyük Britaniyadır. 

Mayalar. Bu məqsədlə Saccharomycetaseae ailəsinə daxil 

olan mayalardan istifadə edilir. Pivə mayaları təbiətdə təsadüfən 

rast gəlinir. 100 illərlə seleksiya seçimləri ilə bu məqsədlə yararlı 

ştamlar alınmışdır. 2 növü istifadə olunur: yuxarı qıcqırma 

mayaları və aşağı qıcqırma mayaları. 

Səməninin alınması. Pivə bişirmə istehsalının əsas mərhələsi 

hesab olunur. Bu zaman arpa cücərdilir və cücərmə zamanı əmələ 

gələn diastaza fermenti nişastanı maltozaya (səməni şəkəri) 

çevirir. Həmin fermentin təsiri altında fermentləşmiş kütlə 

(əzilmiş səməninin su ilə qarışığı) şəkərləşir, şirəyə çevrilir, o isə 

öz növbəsində qıcqıraraq cavan pivəyə çevrilir (şəkil 1.6). 

Səməni alınmasına arpanın isladılması ilə başlanır. Ağac, çən 

və çəlləkdə də isladılma aparıla bilir. Çəllək yarıyadək su ilə 

doldurulur, 2-3 gün saxlanır ki, su bir qədər durulsun, sonra 

tədricən dənlə doldurulur. 3-4 saatdan sonra üzə çıxan yüngül 

qarışıqlar ələklə götürülür, sonra dənin üstündən 10-15 sm-dən 

artıq olan su götürülür. Yaxşı olar ki, bu məqsədlə temperaturu 10-

150C olan yumşaq sudan istifadə olunsun. İsladılmada dənin 

zibilləri suya keçdiyindən suyun vaxtaşırı dəyişdirilməsi aparılır. 

Adətən isti havada 12 saatdan bir, soyuqda gündə bir dəfə dəyişilir. 

İsladılma qarışdırmaqla 2-5 gün müddətində dənin tam şişməsinə 

qədər davam etdirilir. 

Cücərtilər yarandıqdan sonra onlar müxtəlif üsullarla kənar 

edilir. İstehsal olunan pivənin tipindən asılı olaraq cücərtilər 

qurudulur yaxud yandırılır. Bu prosesin kifayət qədər 

avtomatlaşdırılması mümkün olmadığından və belə avadanlıqlar 

baha olduğundan keyfiyyətli xammal xaricdən alınır və çox 

bahadır. 

Qurudulma rejimindən asılı olaraq səməni açıq və ya tünd 
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rəngli olur. Açıq səməni cücərmiş dənin 75-800C temperaturda 16 

saat qurudulması ilə; tünd isə – yaşıl səməninin 48 saat daha 

yüksək temperaturda və nəhayət 1050C temperaturda sonuncu 

yetişdirilməsi ilə alınır. 

Səməni qurudulduqdan və cücərtilər ayrıldıqdan sonra yetiş-

dirilmə 3-5 həftə anbarda aparılır. Bu zaman səməninin 

xüsusiyyətləri yaxşılaşır. 

 
 
Şəkil 1.6. Səməni istehsalının texnoloji sxemi 

 

Bəzi hallarda pivəyə daha tünd rəng və müəyyən dad vermək 

üçün karamel yaxud qovrulmuş səmənidən istifadə edilir. Karamel 

səmənisi açıq səməninin 120-1700C temperaturda qızdırılması ilə, 



91 

qovrulmuş – əvvəlcədən nəmləndirilmiş səməninin 240-2600C 

temperaturda qovrulması ilə alınır. Həm karamel, həm də 

qovrulmuş səməni yüksək rəngliliyi, güclü ətri ilə fərqlənir. Bu isə 

şəkərlərin karamelləşmə məhsulları və melanoidin birləşmələrinin 

əmələ gəlməsi nəticəsindədir. 

Cücərtilər kənar edildikdən sonra səmənini xırdalayır və 

əzirlər. Bu zaman səməni unu adlanan kütlə alınır. Onu xüsusi 

qazan yaxud çəndə su ilə qarışdıraraq zator – yığın – fermentləşən 

kütlə alırlar. Əzilmiş kütlənin su ilə (750C) qarışdırılması 

fermentləşdirmə, alınan məhsul isə fermentləşmiş kütlə adlanır 

(şəkil 1.7). 

Fermentləşmiş kütlə tədricən, müəyyən vaxt kəsiyində 

alınacaq pivənin sortundan asılı olaraq müəyyən temperatura 

qədər qızdırılır. Bu prosesdə səmənidə olan nişasta həll olan 

maddələrə – qıcqırdılan və qıcqırdılmayan şəkərlərə çevrilir. 

Yenidən əmələ gəlmə müxtəlif fermentlərin iştirakı ilə gedir. 

Sonra şirə xırda hissəciklərdən ayrılır. Xırda hissəciklər əsasən 

dənin qabığından və həll olmayan proteinlərdən ibarət olur. Şirə 

isə fermentləşmiş kütlədən ayrılan duru hissəyə deyilir. Belə 

ayrılma filtr – çəndə gedir. Fermentləşmiş kütləni buraya 

qazandan vururlar. 

Bişirmə. Filtrasiyadan sonra şirə xüsusi qazana yığılır. Sonra 

onu şirə toplayıcı qazanda qaynadırlar. Qaynama zamanı şirəyə 

mayaotu əlavə olunur. O, pivəyə səciyyəvi ətir və dad verən acı 

maddələrə malikdir. Bundan əlavə mayaotu pivənin köpük əmələ 

gətirmə xüsusiyyətini və davamdıdığını yaxşılaşdırır. Qaynatma-

dan sonra hidrosiklonda zülalların, mayaotu qalıqlarının və digər 

həll olmayan hissəciklərin ayrılması baş verir. Sonra şirə – 

qıcqırma çənlərinə vurularkən lövhəli pasterizatorda lazım olan 

temperatura qədər soyudulur. 

Qıcqırma. Qıcqırma prosesi üçün SKT (silindr konus şəkilli 

tanklar) adlandırılan qablardan istifadə olunur. Soyuq şirə ona 

aşağıdan daxil olur və onun axınına mayalar vurulur. 

Qıcqırma zamanı şirədə olan şəkər mayalarla qıcqırdılır və 
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nəticədə etil spirti və karbon qazı əmələ gəlir. 

 
 

Şəkil 1.7. Pivə istehsalının texnoloji sxemi 

 

Qıcqırmanın tez başlanması vacibdir. Əks halda pivə mayaları 

ilə bakteriya və yabanı mayaların rəqabəti başlayır. 

12 saat müddətində qıcqırmanın başlanması əlamətləri goru-

nür. Şirə bu halda karbon qazı ilə doyur və onun səthində xırda qaz 

qabarcıqları əmələ gəlir. Temperatur yüksəlməyə başlayır. 

Qıcqırmada digər maddələrlə yanaşı istilik ayrılmasına 

başlanır. Bu halda temperaturun sabit saxlanmasının gələcək 
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pivənin dadında mühüm rolu vardır. 

Bütün qıcqırma prosesində karbon qazı əmələ gəlir. Onun bir 

hissəsi pivədə həll olur. Bir qədərdən sonra isə pivə karbon qazı 

ilə doyur. Çıxmaqda davam edən CO2 isə xüsusi boru ilə tankdan 

kənar edilir. Proteinlərin çox hissəsi lopa əmələ gətirir və dibə 

çökür. Bu hissə fəaliyyətini başa vurmuş mayalarla kənar edilir. 

Şirədə olan demək olar ki, bütün qıcqırdılan şəkərlər emal 

olunduqdan sonra qıcqırma dayandırılır. 

Bişirmədən sonra şirə mayaotundan ayrılır və ona mayalar 

əlavə olunur. Qıcqırma 2 mərhələdə gedir: əsas qıcqırma və 

sonadək qıcqırma. 

Qıcqırmanı aparan mayaların mühitdə yerləşməsinə görə, 

başqa sözlə yayıldığı yerə uyğun olaraq yuxarı və aşağı qıcqırma 

fərqləndirilir. Yuxarı qıcqırma mayenin üst qatına yaxın hissədə 

qıcqırma aparan mayalar – Saccharomycetaseae Scerevisiae tərə-

findən, aşağı qıcqırma isə alt qatda qıcqırma aparan Saccharom-

ycetaseae Carlsbergensis mayaları tərəfindən həyata keçirilir. 

Adətən yuxarı qıcqırma bir qədər yüksək temperaturda (15-210C), 

aşağı qıcqırma isə nisbətən aşağı temperaturda (6-90C) gedir. 

Ümumiyyətlə isə qıcqırma əsas və sonadək qıcqırma kimi 

fərqləndirilir. Əsas qıcqırma pivənin sortundan asılı olaraq 5-90C 

temperaturda 7-9 gün müddətində aparılır. Nəticədə yaşıl pivə 

adlanan cavan pivə alınır və qapalı silindrşəkilli qaba (lager tank-

larına) sonadək qıcqırdılmaq üçün vurulur. Sonadək qıcqırdılma 

0-20C temperaturda 21 gündən (Jiquli pivəsi üçün) 9 gün (Lenin-

qrad pivəsi üçün) arasında dəyişir. Pivənin qıcqırma və sonadək 

qıcqırdılmasında fasiləsiz və sürətli üsullardan istifadə edilməklə 

müddəti qısaltmaq mümkündür. 

Filtrasiya. Yuxarıda qeyd olunan qaydada alınan pivə bula-

nıqdır və ona görə də onun filtrdən keçirilməsi vacibdir. Əvvəlcə 

pivəni separatorlardan keçirir və daha iri hissəcikləri ayırırlar. 

Sonra kizelqur filtrində zərif filtrasiya edilir. Bu əməliyyatdan 

sonra pivə tam şəffaflaşır və doldurulmaya hazır olur. 

Hazır pivə doldurulmaya qədər aşağı temperaturda forfaslarda 
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(doldurulan pivə üçün toplayıcı) saxlanır. 

Doldurma. Müxtəlif qablara doldurulur. Bu məqsədlə çəllək 

yaxud tünd şüşədən hazırlanan butulkalardan istifadə olunur. 

Çünki işığın təsiri ilə rəng dəyişir, dad və ətir pisləşir. Tez xarab 

olan məhsul kimi pivə xarici şərait amillərinə çox həssasdır. Ona 

görə də onu doldurduqda havadan və çirklərdən qorumaq tələb 

olunur. Qablama möhkəm yuyulmaqla və daxilə düşən havanı 

kənarlaşdırmaqla aparılır. 

Doldurmada pivə pasterizə edilə bilər. Bu, mikroorqanizm-

lərin inkişafının qarşısını almaq üçündür. 

Reseptdən, hazırlanma texnologiyasından və dad xüsusiyyət-

lərindən asılı olaraq pivə açıq və tünd olmaqla 2 qrupa bölünür: 

açıq pivə zərif, asan bilinən mayaotu acılığı və ətri ilə seçilir; tünd 

– mötədil mayaotu acılığına və səməni dadına malikdir. Açıq pivə 

sortları hazırlamaq üçün açıq səmənidən, tünd üçün – xüsusi 

hazırlanmış tünd karamel yaxud qovrulmuş səmənidən istifadə 

edilir. 

 

1.3.4. Eyniləşdirmə və ekspertiza 

1.3.4.1. Qəbul qaydası və nümunənin götürülmə 
metodu 

  

Pivənin qəbulu və nümunənin götürülməsi standartın (12786-

80) tələblərinə uyğun yerinə yetirilir. Pivə partiyalarla qəbul edilir. 

Bircinsli istehlak və nəqliyyat taralarında, eyni doldurulma tarixli 

və keyfiyyətə dair vahid sənədlə rəsmiləşdirilən eyni adlı məhsul 

miqdarı partiya hesab olunur. Pivə qəbul edilərkən müşayətedici 

sənədə uyğun olaraq qablamaların miqdarı müəyyən olunur. Sonra 

normativ-texniki sənədləşmələrə uyğun olaraq istehlak və 

nəqliyyat taralarının markalanması yoxlanır. 

Butulkaya doldurulmuş pivənin keyfiyyətinin qiymətlən-

dirilməsi qruplarda birləşdirilən göstəricilərə görə müəyyən 

olunur (cədvəl 1.25). 



95 

Cədvəl 1.25 

Pivənin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin 

qruplaşdırılmış göstəriciləri 

Göstərilər  Qruplar  

Qabın xarici tərtibatı, pivənin xarici görünüşü 

(şəffaflığı, kənar qarışıqların olması) 
1 

Karbon qazının kütlə payı, köpüyün hündürlüyü və 

dayanıqlığı, spirtin həcmdə payı 
2 

İlkin şirənin ekstraktlığı, turşuluq, dayanıqlıq, rənd 3 

Dad və ətri 4 

Doldurulma dolğunluğu 5 
 QEYD: Pivənin dayanıqlığı yalnız hazırlayıcı müəssisədə təyin 

olunur. 

 

Butulkaya doldurulmuş pivəni birinci və ikinci qrup keyfiyyət 

göstəricilərinə görə ekspertiza etdikdə məhsul vahidinin seçimi 

təsadüfi seçim metoduna uyğun 18231-73 saylı QOST-a əsasən, 

analizin məqsədindən asılı olaraq isə 18242-72 saylı QOST-a 

uyğun (cədvəl 1.26) aparılır. 

Cədvəl 1.26 

Pivə partiyasının 

həcmi, but 

Birinci qrup / ikinci qrup 

Nümunələrin 

miqdarı, but 

Qəbul edilən 

ədəd, but 

501-1200 20/5 2/1 

1201-10000 32/5 3/1 

10001-35000 50/5 5/1 

35001-50000 80/8 7/2 

500001-dən çox 125/8 10/2 

 

Butulkaya doldurulmuş pivə partiyası o vaxt qəbul edilir ki, 

qüsurlu butulkaların sayı (deformasiya, çat, etiket çəpliyi, tək-tək 

kənar qarışıqların olması) birinci yaxud ikinci qrup keyfiyyət 

göstəriciləri üzrə NTŞ-in tələblərinə uyğun gəlir. Nümunə qəbul 

edilən ədəddən az yaxud ona bərabər olur. Əgər nümunədə qüsurlu 
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pivə butulkalarının sayı çıxdaş ədədindən çox, yaxud ona 

bərabərdirsə çıxdaş edilir.  

Butulkaya doldurulmuş pivə üçüncü və dördüncü qrup key-

fiyyət göstəriciləri üzrə ekspertiza olunduqda nümunəyə məhsul 

vahidinin götürülməsi 18321-73 saylı QOST-a uyğun qaydada bir 

pilləli normal nəzarət planına görə aparılır (cədvəl 1.27). 

Cədvəl 1.27 

Pivə partiyasının həcmi, but 
Nümunələrin həcmi, 

butulka 

501-1200 5 

1201-10000 8 

10001-35000 8 

35001-500000 13 

500000-dən yuxarı 13 

 

Pivənin doldurulma tamlığını müəyyən etmək üçün butulkaya 

doldurulmuş pivə partiyasından 3473-78 və 18321-73 saylı 

QOST-a uyğun qaydada təsadüfi götürülmə metodu ilə 10 butulka 

həcmində nümunə götürülür. 

Avtosisternlərdə nəql edilmək üçün nəzərdə tutulan çəlləklərə 

doldurulmuş pivənin keyfiyyətini yoxladıqda nümunə hissəciyi 

18321-37 saylı QOST-a uyğun təsadüfi seçmələr metodu ilə 

18242-72 saylı QOST-a əsasən birpilləli normal nəzarət planı ilə 

(cədvəl 1.28) yerinə yetirilir. 

Butulkaya doldurulmuş pivə üçün 3-5-ci qrup göstəricilərin-

dən heç olmasa biri üzrə qeyri-kafi sınaq nəticəsi alındıqda, yaxud 

çəlləklərə doldurulmuş pivənin orqanoleptik və ya fiziki-kimyəvi 

sınağından belə nəticə alınarsa, pivə partiyası çıxdaş edilir. 

Butulkaya doldurulmuş pivənin dayanıqlığını, həmçinin dad 

və ətrini yoxlamaq üçün 3-cü cədvələ uyğun olaraq nümunədən 2 

butulka götürülür. Nümunədə qalan digər butulkalar bir qaba 

boşaldılaraq möhkəm qarışdırılır və spirtin kütlə payı, ilkin şirənin 

ekstraktlığı, turşuluq və rəng təyin olunur. 
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Cədvəl 1.28 

Çəlləkdə, filtrlənmiş pivənin 

toplayıcıda, yaxud izotermik 

rezervuarlarda pivə partiyasının 

həcmi, ədəd 

Nümunələrin həcmi, 

ədəd 

2-15 2 

16-25 3 

26 və çox 5 

 

İzotermik rezervuarlara doldurulmuş pivəni yoxlamaq üçün 

hər nümunədən cədvələ uyğun olaraq hər birinin miqdarı 500 sm3 

olmaqla iki nöqtədən nümunə hissəciyi götürülərək 2 ədəd eyni 

tutumlu quru və təmiz butulkaya tökülür. 

Köpüyün yüksəkliyi və dayanıqlığını təyin etmək üçün bir 

butulka, pivənin dayanıqlığını müəyyən etmək üçün isə 2 butulka 

götürülür. Qalan pivə bir qaba yığılaraq möhkəm qarışdırılır və 

aşağıdakı göstəricilərə görə yoxlanır: şəffaflıq, kənar qarışıqların 

olması, dad və ətri, spirtin həcmdə payı, ilkin şirənin ekstraktlığı, 

turşuluq və rəng. 

Nöqtələrdən nümunə hissəciyinin götürülməsi doldurucu 

yaxud nümunəvi kranın köməyilə aparılır. Köpüklənməni aradan 

qaldırmaq və karbon qazı itkisinin qarşısını almaq üçün xüsusi 

borudan (daxili diametri 5-7 mm, uzunluğu 1 m) istifadə olunur. 

Borunun sonu şüşə boru ilə qurtarır və butulkanın dibinə salınır. 

Tökülmədən sonra pivəli butulka dərhal mantar tıxacla bağlanır. 

Pivənin dayanıqlığını yoxlamaq üçün nümunələr mikrobioloji 

təhlillər də olduğu kimi götürülür. Analiz aparmaq üçün nümunəli 

butulka 0+50C temperaturda 25 saatdan çox olmamaqla saxlana 

bilər. 

1.3.4.2. Orqanoleptik təhlil 
 

Orqanoleptik göstəricilərə aşağıdakılar aiddir: xarici 

görünüşü (tərtibat keyfiyyəti və şəffaflıq), ətir, dad, köpüyün 
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yüksəkliyi və köpük dayanıqlığı (cədvəl 1.29).  

Orqanoleptik göstəricilər 30060-93 saylı QOST-a əsasən 

təyin edilir. Bu göstəricilər hər sort pivə üçün fərdi olub, onların 

istehlak xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsi üçün meyardır. 

Qiymətləndirmə 25 bal sistemi ilə həyata keçirilir. Pivənin bütün 

orqanoleptik göstəriciləri dequstasiya prosesində təyin edilir. 

Pivənin dequstasiyasında aşağıdakı xüsusiyyətlər yer tutur. 

Dequstasiyadan əvvəl pivənin rəngi təyin edilir, akt bağlanaraq 

sınaq aparılan laboratoriyanın rəhbəri tərəfindən imzalanır. Sədr 

hər bir dequstatora nümunələrin rəngi və bu göstəriciyə uyğun 

gələn vahid bal qiymətinə dair məlumat verir. 

Cədvəl 1.29 

Pivənin orqanoleptik göstəriciləri 

Göstəricilər 
Pivənin tipii 

Açıq Yarımtund Tünd 

Şəffaflığı 

ətir və dadı 

Şəffaf maye, çöküntüsüz və kənar qatışıqsız təmiz dad və 

ətirlə. Qıcqırdılmış səməni içkisinin mayaotu acılığı və 

ətrilə, kənar ətir və təmsiz. 

 

Pivənin 

tipinə 

uyğun 

Səməni dadı, 

karamel 

səmənisi 

təmilə, 

pivənin tipinə 

uyğun 

Dolğun səməni dadı, 

bilinən karamel yaxud 

qovrulmuş səməni təmi ilə, 

pivənin tipinə uyğun 

 

 

Dequstasiyada 22-25 yekun balı almış pivə –əla; 19-21-yaxşı; 

13-18-kafi; 12 və ondan az qeyri-kafi qiymətləndirilir (cədvəl 

1.30). 

Hazır pivədə müəyyən olunmuş göstəricilərdən bəzi kənara 

çıxmalar ola bilər. Bu, texnoloji rejimin pozulması, yaxud 

müxtəlif kimyəvi və bioloji proseslərlə əlaqədar baş verir və 

nəticədə pivənin dad xüsusiyyətləri dəyişir, bulanıqlıq bəzən isə 

nöqsan əmələ gəlir. 
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Cədvəl 1.30 

Pivənin orqanoleptik qiymətləndirilməsi (balla) 

Göstəricilər əla yaxşı kafi 
qeyri-

kafi 

Şəffaflıq 3 2 1 0 

Rəngi 3 2 1 0 

Dadı 5 4 3 2 

Mayaotu acılığı 5 4 3 2 

Ətiri 4 3 2 1 

Köpük əmələ gətirməsi 5 4 3 2 

Butulka pivəsi üçün 

Köpüyün hündürlüyü 40 30 25 30 

Davamlığı, dəq 4 3 2 2 

Çəllək (avtosistern) pivəsi üçün 

Köpüyün hündürlüyü 35 25 15 15 

Davamlığı, dəq 3,5 2,5 1,5 1,5 

 

 

Pivənin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün aşağıdakı 

formada dequstasiya cədvəlindən istifadə olunur (şəkil 1.8). 

Köpük əmələ gətirməni (yüksəkliyi və köpük dayanıqlığı) 

komissiya sədri yaxud onun müavininin tapşırığı əsasında 

komissiya üzvlərindən biri ayrı stolda ümumi qəbul olunmuş 

metodikaya əsasən təyin edir. 

Pivə nümunələri dequstasiyaya 12 butulka miqdarında (hər 

birinin tutumu 0,5 dm3) təqdim olunur. Hər dequstatora bir 

nümunənin sərfiyyat norması – 100 sm3 təşkil edir. 

Sınaq üçün tutumu 150-200 sm3 rəngsiz şüşədən hazırlanmış 

slindrşəkilli qədəhdən istifadə edilir. Pivənin temperaturu 12±20C 

olmalıdır. Bir neçə pivə sortu tədqiq olunduqda ilk növbədə açıq 

pivə ilkin şirənin ekstraktlığının yüksəlmə ardıcıllığı ilə yoxlanır. 

Sonra həmin qaydada tünd pivə yoxlanır. 
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Dequstatorun soyadı __________________ tarix________________ 

Təşkilatın adı ________________________________ 

Vəzifəsi _____________________________________ 

 

№ 
Pivənin 
sortunun 

adı 

Şifr sayı 
(nömrəsi) 

Keyfiyyət göstəricilərinin adı 

Yekun 
qiyməti 

balla 

D
ad

 g
ö

st
ər

ic
is

in
d

ə 
az

al
m

an
 

əz
ər

ə 
al

ın
m

aq
la

 y
ek

u
n

 b
al

 

şə
ff

af
lı

q
 

ət
ir

 

d
ad

 

D
ad

ın
 d

o
lğ

u
n

lu
ğ
u
 

M
ay

ao
tu

 a
cı

lı
ğ

ı 

K
ö
p

ü
k

 ə
m

əl
ə 

g
ət

ir
m

əs
i 

   
1-
3 

1-
3 

1-
4 

2-
5 

2-
5 

2-
5 

  

           

           

 Tünd pivə üçün 

 dequstatorun imzası ______________________________ 

 

 
Şəkil 1.8. Pivə keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün cədvəl 

 

Dequstasiyaya verilən pivənin ardıcıllığını müəyyən edən 

kateqoriya, sinif, yarımsinif və hesab sayı müəyyənləşdirilmişdir 

(cədvəl 1.31). 

Butulkaya doldurulmuş pivənin xarici gbrünüşü hazır 

məhsula qoyulan standartın tələblərinə uyğun qaydada baxmaqla 

təyin edilir. Tərtibat keyfiyyəti qiymətləndirildikdə etiketin 

(boyunbağının) düzgün yapışdırılması, çəpliyin olmaması, defor-

masiya, çatlar, butulkanın təmizliyi, markalanmasının düzgünlüyü 

və dəqiqliyi yoxlanır. Hazırda rəng və şəffaflığa çox əhəmiyyət 

verilir, çünki bu göstəricilərə görə istehlakçılar içkinin 

keyfiyyətini qiymətləndirirlər. Şəffaflıq – bulanıqlıq və kənar 

qarışıqlar (şüşə, bağlayıcı materialın hissəcikləri və s.) olmaması 

yoxlanır. Bunun üçün bağlı pivə butulkası işıq mənbəyi qarşısında 
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fırladılaraq baxılır. Rəng – ayrı-ayrı pivə tiplərinin (açıq yaxud 

tünd) fərqləndirici əlaməti olub, hətta bir pivə tipii daxilində 

intensivliyinə görə fərqlənir. Açıq pivə təmiz, açıq, qızılı-qəhvəyi 

çalarlıdır. Çatışmazlığı yaşılvari rəng, həmçinin qırmızı və 

qəhvəyi çalarlarda olmasıdır. 

Cədvəl 1.31 

Pivənin dequstasiyaya verilmə ardıcıllığı 

Sinif, 

yarımsinif 
Əsas adlandırma və xarakterizəsi 

Müsabiqəyə 

təqdim olunan 

nümunələrin 

ardıcıllığı 

Açıq pivə, I kateqoriya 

A İlkin şirənin ekstraktlığı 10-11% 1 

B İlkin şirənin ekstraktlığı 12-14% 2 

V İlkin şirənin ekstraktlığı 15-20% 3 

Tünd pivə, II kateqoriya 

A İlkin şirənin ekstraktlığı 12-14% 4 

B  İlkin şirənin ekstraktlığı 15-21% 5 

Qeyri ənənəvi xammaldan istifadə edilməklə alınan pivə, III 

kateqoriya 

A İlkin şirənin ekstraktlığı 11-13%  

 
3.1. Qida dən məhsulları, arpa və s. 

istifadə olunduqda 
6 

 
3.2. Kvas şirəsi konsentratı istifadə 

olunduqda 
7 

 
3.3. Acı yovşan, küknar xvoyu və 

s. otlar istifadə olunduqda 
8 

Lager pivəsi, IV kateqoriya 

A 4.1. Yuxarı qıcqırma 9 

B 4.2. Filtrdən keçirilməmiş 10 

 

 

Əgər rəng pivənin tipinə uyğun olub, həmin pivə növü üçün 

QOST-la müəyyən olunan səviyyədədirsə, o zaman onu 3 balla, 

əgər orta səviyyədədirsə – 2 balla, maksimum aşağı – 1 balla, 

qeyri-kafi – 0 balla qiymətləndirirlər. 
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Tünd pivəyə rənglə bağlı açıq pivədə olduğu kimi ciddi 

tələblər qoyulmur. Standartla rəngin geniş diapazonuna yol verilir: 

4,0-dan 8,0-dək rəng vahidi, başqa sözlə qəhvəyi-qırmızıdan daha 

tünd çalarla (demək olar ki, qeyri-şəffaf). 

Butulkaya doldurulmuş pivənin rəngi demək olar ki, dəyişmir. 

Açıq pivə butulkada rəngini yalnız birbaşa düşən günəş şüaları 

altında dəyişə bilir. Bu isə həmin təsir nəticəsində müxtəlif 

kimyəvi dəyişikliklər baş verməsi və pivənin qida dəyəri və 

istehlak xüsusiyyətlərinin aşağı düşməsi ilə nəticələnir. 

Açıq pivə uyğun rənglə yanaşı yaxşı şəffaflığa malik 

olmalıdır. Bu isə içkiyə qədəh şüşəsindən baxdıqda parlaqlığa görə 

müəyyən olunur. Parlaqlığa görə istehlakçı çox vaxt məhsulun 

təmizliyi haqda fikir yürüdür. Belə bir fikir var ki, «pivə gözlə 

içilir» və ona görə də istehlakçı üçün şəffaflıq – içkinin ən vacib 

keyfiyyət göstəricilərindən sayılmaqla, nə qədər yüksək olarsa 

pivədən kolloidldərin bir o qədər tam kənar olunduğunu göstərir, 

dad və köpük yaratma xüsusiyyətini müəyyən edir. 

Pivənin şəffaflığı parlaqlıqla – 3 balla qiymətləndirilir, pivə 

parıltısız şəffaf, tək-tək xırda toz və s. hissəciklərlə – 2 balla, zəif 

lopalarla – 1 balla və güclü lopalarla, bulanıq – qeyri standart 

hesab olunaraq qeyri-kafi qiymətləndirilir. «Barxat» və «Porter» 

pivəsi, həmçinin ilkin şirəsinin ekstraktlığı 21% olan pivə üçün 

maya çöküntüsünün olması və zəif lopalılıq yol veriləndir. 

Dad, ətir və mayaotu acılığı pivədən az miqdarda 

qurtumlamaqla yoxlanır. İlk növbədə dad, ətir və mayaotu 

acılığının həmin tip pivəyə uyğun olmasına diqqət yetirilir, sonra 

tədqiq olunan pivədə kənar tamın olması müəyyən olunur. Qeyd 

olunan orqanoleptik göstəricilər qiymətləndirildikdə aşağıdakı 

terminlər tövsiyə olunur: dadı – təmiz, dolğun, harmonik, ifadəli, 

qeyri-harmonik, zəif ifadəli, boş, şirintəhər, səmənili; tamlar – 

maya, karamel, meyvə, turşvari, metal, sulfitli, misli, yağlı, 

fenollu; acılıq – yumşaq, əlaqəli, kobud, geri qalmış, zəif geri 

qalmış, zəif-güclü (pivənin tipinə uyğun deyil), qeyri mayaotu; ətir 

– mayaotlu, təmiz, təzə, zəif mayaotlu, mayalı, çiçək, fenol, xarab 
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olmuş pivə (turşumuş, iylənmiş). 

Temperatur pivənin keyfiyyət göstəricilərinin düzgün 

təyininə təsir edir və bu baxımdan dequstatora təqdim olunan 

pivənin temperaturunun 8-120C arasında dəyişməsi normal hesab 

olunur. 

Adətən dequstasiya 5-8 nümunə ilə məhdudlaşdırılır. 

Nümunələr çox olarsa, arada fasilə verilir və yüngül qəlyanaltılar 

(yağsız pendir, yağsız bişmiş ət və az miqdarda duzlanmış və 

qurudulmuş çörək) qəbul edilir. Vaxtaşırı ağızın su ilə 

yaxalanması tövsiyə olunur. 

Dad 5 bal sistemi ilə qiymətləndirilir. Əgər dad göstəricisi 

dequstator tərəfindən kafi qiymətləndirilirsə, o halda həmin 

nümunə üzrə ümumi qiymət «kafi»dən yüksək ola bilməz (digər 

göstəricilər üzrə yüksək qiymət almış olsa belə), yaxud dad 

göstəricisi «qeyri-kafi» qiymət alarsa, o halda pivə nümunəsinin 

ümumi qiyməti «qeyri-kafi» olur.  

Dequstasiya komissiyasının üzvü tərəfindən imzalanan 

dequstasiya vərəqi sədrə təqdim olunur. Burada bütün 

göstəricilərin orta hesabı qiyməti çıxarılaraq yuvarlaqlaşdırılır. 

Əgər dequstatorun qiyməti orta göstəricidən, yəni 3 baldan çox 

fərqli olarsa, o atılır və qalan qiymətlərin orta ədədi yenidən 

hesablanır. 

Açıq sort pivədə zərif mayaotu acılığ üstünlük təşkil etməli, 

lakin həddindən artıq bilinən və kəskin olmamalıdır. İçildikdən 

sonra açıq pivə dildə mayaotu acılığını müəyyən müddət 

saxlamalıdır. Sonra çox keçmədən acılıq itmiş olur. 

Tünd pivə açıqla müqayisədə şirintəhərdir. İçildikdən sonra 

dildə tünd səməni dadı qalır, mayaotu acılığı isə təcrübi olaraq 

fərqləndirilmir. 

Yaxşı pivə bütövlükdə harmonik əlaqələnmiş dad və ətrə 

malik olmalıdır. Əgər pivə əla, təmiz, harmonik dadlı, həmin tipə 

uyğun olmasa 5 balla qiymətləndirilir; yaxşı, təmiz, lakin çox 

harmonik olmayan dadla – 4 balla; çox təmiz olmayan, zəif ifadə 

olunan, yetişməmiş, boştəhər, cavan pivənin tam əlamətləri olan – 
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3 balla; boş dad və kənar tamlarla: maya, meyvə, kəskin, turşvari 

və s. – 2 balla qiymətləndirilir. 

Dequstasiyanın ümumiləşdirilmiş məlumatları cədvəl 1.32-də 

verilir. 

Cədvəl 1.32 

Göstərici  Pivənin orqanoleptik səviyyəsi 
Qiyməti, 

balla 

1 2 3 

Açıq pivə 

Şəffaflıq  

Parlaq şəffaflıq, asılqan hissəciklərsiz 3 («əla») 

Parıltısız şəffaflıq, tək-tək xırda asılqanlar 

(tozvari) 
2 («yaxşı») 

Zəif lopalı 1 («kafi») 

Güclü lopalı, bulanlıq 
0 («qeyri-

kafi») 

Rəng  

Pivənin tipinə uyğun, həmin tip pivə üçün 

müəyyən olunmuş minimum səviyyədə yerləşir 
3 («əla») 

Pivənin tipinə uyğun, orta səviyyədə yerləşir 2 («yaxşı») 

Pivənin tipinə uyğun, həmin tip pivə üçün 

maksimum yol verilən 
1 («kafi») 

Pivənin tipinə uyğun deyil, açıq yaxud tündə 

müəyyən olunan standart səviyyə 

0 («qeyri-

kafi») 

Ətir  

Əla ətir, həmin tip pivəyə uyğun, təmiz, təzə 

ifadə olunan 
4 («əla») 

Yaxşı ətir, pivənin tipinə uyğun, lakin kifayət 

qədər ifadə olunmayan 
3 («əla») 

Ətirdə kənar yüngül pendir, meyvə çalarları 

açıq bilinməklə səməni tonu çox ifadə olunur 
2 («yaxşı») 

Ətirdə ifadə olunan kənar ton: meyvə, turş, 

cavan pivə ətri və s. 
1 («kafi») 
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Cədvəl 1.32-nin davamı 
1 2 3 

Dad  

Dadın dolğunluq və təmizliyi  

Əla, dolğun, təmiz, kənar tamsız, harmonik 

dad, həmin tipə uyğun pivə 
5 («əla») 

Yaxşı, təmiz dad, həmin tip pivəyə uyğun, 

lakin çox da harmonik olmayan 
4 («yaxşı») 

Çoxda təmiz olmayan dad, yetişməmiş, cavan 

pivənin tamı, karamel, boş dad, zəif ifadə 

olunan 

3 («əla») 

Boş dad və kənar tamlar: maya, meyvə, acı, 

turş 
2 («yaxşı») 

Mayaotu acılığı  

Təmiz mayaotlu, yumşaq, cilalanmış, pivənin 

tipinə uyğun 
5 («əla») 

Təmiz mayaotlu, çox da cilalanmamış, yüngül 

geri qalan, kobudvari 
4 («yaxşı») 

Mayaotlu kobud, geri qalan yaxud zəif, pivənin 

tipinə uyğun olmayan 
3 («əla») 

Mayaotlu olmayan, kobud 2 («yaxşı») 

Köpük və 

karbon 

qazı ilə 

doyma  

Butulka, banka pivəsi üçün  

Dənəvər, sıx, davamlı, yaxşı formalaşan azı 40 

mm yüksəklikdə köpük, qaz qabarcıqlarının 

dənəvər və yavaş çıxmasında dayanıqlıq azı 4 

dəqiqə 

5 («əla») 

Sıx, dayanıqlı köpük, azı 30 mm hündürlükdə 

və 3 dəqiqə davam etməklə və ayrılan qaz 

qabarcıqlarının tez itməsi 

4 («yaxşı») 

20 mm hündürlükdə və 2 dəqiqə dayanıqlıqda 

köpük 
3 («əla») 

Köpüyün yüksəkliyi azı 2 mm və dayanıqlığı 

azı 2 dəqiqə 
2 («yaxşı») 

Çəlləkdəki pivə üçün  

Sıx, dayanıqlı köpük 35 mm yüksəklikdə və azı 

3,5 dəqiqə dayanıqlıqda və tez itən qaz 

qabarcıqları 

5 («əla») 
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Cədvəl 1.32-nin davamı 
1 2 3 

 

Köpüyün yüksəkliyi azı 20 mm və dayanıqlığı 

azı 2 dəqiqə 
4 («yaxşı») 

Köpüyün yüksəkliyi azı 15 mm və dayanıqlığı 

1,5 dəqiqə 
3 («əla») 

Köpüyün yüksəkliyi 15 mm-dən az və 

dayanıqlığı 1,5 dəqiqədən aşağı 
2 («yaxşı») 

Tünd pivə 

Şəffaflıq  

Şəffaf parlaqlıqla, asılqansız 3 («əla») 

Şəffaf parıltısız, tək-tək xırda asılqanlar 

(tozvari) 
2 («yaxşı») 

Zəif lopalanan 1 («kafi») 

Güclü lopalanan, bulanlıq 
0 («qeyri-

kafi») 

Rəng  

Pivənin tipinə uyğundur, həmin tip pivə üçün 

müəyyən olunan minimal səviyyə 
3 («əla») 

Pivənin tipinə uyğundur, orta səviyyədədir 2 («yaxşı») 

Pivənin tipinə uyğundur, həmin tip pivə üçün 

minimal yol verilən səviyyə 
1 («kafi») 

Pivə tipinə uyğun deyildir, standartda müəyyən 

olunan səviyyədən açıqdır 

 

0 («qeyri-

kafi») 

Ətir  

Əla ətir, həmin tip pivəyə uyğun, təmiz, təzə, 

ifadə olunan 
4 («əla») 

Yaxşı ətir, pivənin tipinə uyğun, lakin kifayət 

qədər ifadə olunmayan 
3 («əla») 

Ətirdə yüngül bilinən kənar çalarlar: cavan 

pivə, maya, yanmış səməni 
2 («yaxşı») 

Ətirdə ifadə olunan kənar ton: turşvari, maya, 

yanmış səməni 
1 («kafi») 

Dad  

Dadın dolğunluq və təmizliyi  

Əla, dolğun, təmiz, kənar tamsız, harmonik 

dad, həmin tipə uyğun pivə 
5 («əla») 

Yaxşı, təmiz dad, həmin tip pivəyə uyğun, 

lakin çox da harmonik olmayan 
4 («yaxşı») 
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Cədvəl 1.32-nin davamı 
1 2 3 

 

Çox da təmiz olmayan dad, yetişməmiş, cavan 

pivənin tamı, karamel, boş dad, zəif ifadə 

olunan 

3 («əla») 

Boş dad və kənar tamlar: maya, meyvə, acı, 

turş 
2 («yaxşı») 

Səməni dadı  

Təmiz səməni dadı, yüngül acılıq 5 («əla») 

Səməni dadı yüngül közərdilmiş təmlə 4 («yaxşı») 

Zəif səməni dadı, səməninin közərdilməsinin 

kobudvari tamı (yanmış) 
3 («əla») 

Çox zəif səməni dadı, təmiz olmayan, yanmış, 

turşvari 
2 («yaxşı») 

Köpük və 

karbon 

qazı ilə 

doyma  

Butulka, banka pivəsi üçün  

Dənəvər, sıx, davamlı, yaxşı formalaşan azı 40 

mm yüksəklikdə köpük, qaz qabarcıqlarının 

dənəvər və yavaş çıxmasında dayanıqlıq azı 4 

dəqiqə 

5 («əla») 

Sıx, dayanıqlı köpük, azı 30 mm hündürlükdə 

və 3 dəqiqə davam etməklə və ayrılan qaz 

qabarcıqlarının tez itməsi 

4 («yaxşı») 

20 mm hündürlükdə və 2 dəqiqə dayanıqlıqda 

köpük 
3 («əla») 

Köpüyün yüksəkliyi azı 2 mm və dayanıqlığı 

azı 2 dəqiqə 
2 («yaxşı») 

Çəlləkdəki pivə üçün  

Sıx, dayanıqlı köpük 35 mm yüksəklikdə və azı 

3,5 dəqiqə dayanıqlıqda və tez itən qaz 

qabarcıqları 

5 («əla») 

Köpüyün yüksəkliyi azı 20 mm və dayanıqlığı 

azı 2 dəqiqə 
4 («yaxşı») 

Köpüyün yüksəkliyi azı 15 mm və dayanıqlığı 

1,5 dəqiqə 
3 («əla») 

Köpüyün yüksəkliyi 15 mm-dən az və 

dayanıqlığı 1,5 dəqiqədən aşağı 
2 («yaxşı») 
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Pivənin doldurulması, ağzının bağlanması və markalanması 

ilə əlaqədar olaraq xüsusi dequstasiya vərəqi işlənib hazırlan-

mışdır (şəkil 1.9). 

 

Pivənin qablanması, ağzının bağlanması və markalanmasının 

balla qiymətləndirilməsinin dequstasiya cədvəli 

 

Dequstatorun soyadı _______________ tarix__________ 

Təşkilatın adı ________________________________ 

Vəzifəsi _____________________________________ 
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Dequstatorun imzası______________________________ 

 
Şəkil 1.9. Pivənin son tərtibatı üçün cədvəl 

 

Müsabiqəli dequstasiyalarda təltif üçün nümunələrin seçil-

məsi cədvələ uyğun aparılır (cədvəl 1.33). 

Müsabiqəyə təqdim olunan pivənin doldurulması, bağlanması 

və markalanmasının qiymətləndirilməsi aşağıdakı meyarlara görə 

aparılır: 
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Cədvəl 1.33 

S/s 
Təltif olunma 

norması 
Miqdarı  

Pivənin götürülməsi 

Kateqoriya, sinif, 

yarımsinif 

Ümumi 

bal 

qiyməti 

Xarici tərtiba-

tın keyfiyyəti 

(butulka, 

keq/etiket) 

I 

I dərəcəli 

diplom qızıl 

medal 

verilməklə 

1 I A, B, V 23-25 Əla/əla 

1 II A, B 23-25 Əla/əla 

1 III A 23-25 Əla/əla 

1 IV A, B 23-25 Əla/əla 

II 

II dərəcəli 

diplom gümüş 

medal 

verilməklə 

1 I A, B, V 22-23 Əla/əla 

1 II A, B 22-23 Əla/əla 

1 III A 22-23 Əla/əla 

1 IV A, B 22-23 Əla/əla 

III 

III dərəcəli 

dipom bürünc 

medal 

verilməklə 

1 I A, B 22 Əla/yaxşı 

1 II A, B, V 22 Əla/yaxşı 

1 III A, B 22 Əla/yaxşı 

1 IV A 22 Əla/yaxşı 

IV Fəxri diplom 1 
I, II, III, 

IV 
A, B, V 22-25 Əla/yaxşı 

 

- butulkanın forması (rəngi, dizaynı, tutumu); 

- butulkaya etiketin vurulma üsulu (bir-, iki- yaxud üz 

pozisiyalı üsulla); 

- butulka üçün ağzının bağlanması forması (sadə mantar 

tıxacla, qravirovanlanmış, litoqrafirovanlanmış); 

- butulkanın boğazının tərtibatı (folqa və s.) gözəlliyi; 

- etiketin dizaynı (lazım olan məlumatların etiketdə düzgün 

yerləşdirilməsi, rəng çalarlarının uzlaşması və 

metallikası); 

- etiketə lazım olan məlumatların standartın tələblərinə 

uyğun yerləşdirilməsinin vəziyyəti; 

- hazırlayıcı müəssisənin adı, yaxud hazırlayıcı-müəssisənin 

adı və əmtəəlik nişanı; 

- içkinin adı (pivə, spirtsiz içki) həmin ölkənin dilində (bəzi 

xarici dillərdən istifadəyə də yol verilir); 

- ilkin pivə şirəsinin ekstraktlığı və pivədə spirtin miqdarı; 
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- dayanıqlıq müddəti (təminatlı saxlanması), günlə; doldu-

rulma tarixi (etiketdə əks olunur), gün və aydan ibarət 

olmaqla; 

- tutumu, dm3; 

- həmin sort içki üçün standartda nəzərdə tutulan energetik 

və digər informasiyaların verilməsi, pasterizə və stabilizə 

olunmuş pivə üçün «pasterizə edilmişdir», «stabilləşdiril-

mişdir»; pasterizə olunmuş kvas üçün «pasterizə 

olunmuşdur» ifadəsi; 

- içkinin hansı normativ-texniki sənədləşməyə uyğun emal 

olunmasının ifadəsi. 

 

1.3.4.3. Fiziki-kimyəvi təhlil 
 

Təhlil üçün nəzərdə tutulan pivə karbon qazının həcmdə payı 

təyin edildikdən sonra mütləq həmin qazdan azad edilməlidir. Bu 

məqsədlə pivə nümunəsi otaq temperaturunda kolbada çalxalanır, 

sonra CO2 tam kənar olunanadək çox qat şəkildə bir kimyəvi 

stəkandan digərinə keçirilir. Bu zaman 1-2 dəfə quru filtrdən 

keçirilmə də aparılır. 

Pivənin keyfiyyəti aşağıdakı göstəricilərə görə qiymətlən-

dirilir. 

Spirtin və həqiqi ekstraktın təyini – destillə metodu ilə 

aparılır. Metod 100 q pivədən spirtin qovulmasına və alınan 

destilyatın həcminin destillə suyu ilə əvvəlki halına çatdırıldıqdan 

sonra onun nisbi sıxlığının təyininə əsaslanır (QOST 12787-81). 

Bu metoddan qeyd olunan göstəricinin təyinində fikir ayrılığı 

olduqda istifadə olunur. Spirtin və həqiqi ekstraktın refraktometrik 

metodla təyininə də icazə verilir. 

Bu halda spirtin həcmdə payı formulla hesablanır: 

 

Vc=
𝑀𝑐∙𝑑

0,79067
, 
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Burada: Mc – spirtin kütlə payı, %-lə;  

d – 200C-də pivənin nisbi sıxlığı;  

0,79067 - 200C-də susuz spirtin nisbi sıxlığı. 

İlkin şirənin ekstraktlığı – pivədə spirtin kütlə payı və həqiqi 

ekstrakt təyin olunduqdan sonra formulla hesablanır (QOST 

12787-81). 

Pivənin turşuluğu 12788-87 saylı QOST-a uyğun olaraq iki 

metodla aparılır: 

- nümunənin fenolftalein iştirakı ilə birbaşa titrlənməsi ilə. 

Metod pivədə olan turşuların və turş duzların natrium hidroksid 

məhlulu ilə neytrallaşdırılmasına əsaslanır. Titrləmənin başa çat-

ması fenolftaleinin rənginin dəyişməsinə əsasən müəyyən olunur; 

- patensiometrik metod. Eyni qaydada titrlənmə patensio-

metrdə aparılır və pH göstəricisinin dəyişməsinə əsasən 

titrləmənin sonu müəyyən edilir. 

Pivənin rəngi aşağıdakı metodlardan istifadə edilməklə 

12789-87 saylı QOST-a uyğun təyin edilir: 

- yod məhlulu ilə baxaraq müqayisə etmə metodu. Müxtəlif 

qatılıqda yod məhlulunun rəngi ilə tədqiq olunan pivənin rəng 

intensivliyinin müqayisəsinə əsaslanır; 

- müqayisə məhlulunun tətbiqi. Metod pivənin rənginin 

müqayisə məhlulu ilə baxaraq müqayisə edilməsinə əsaslanır; 

- kolorometrik metod. Pivənin dayanıqlığı 51154-98 saylı 

QOST-a uyğun (Rusiya) təyin edilir. Onun əsasında butulkada 

çöküntü yaxud bulanıq əmələ gəlməsinə baxıb müşahidə etməklə 

qiymət verilməsi durur. 

Pivədə karbon qazının kütlə payı 51154-98 saylı QOST-a 

(Rusiya) uyğun təyin edilir. Metod mantar tıxacla bağlanmış 

butulkada 250C temperaturda məhlulla qazın tarazlığı vəziyyətin-

də təzyiqin ölçülməsinə əsaslanır. 

Pivə fiziki-kimyəvi keyfiyyət göstəricilərinə görə standartın 

tələblərinə cavab verməlidir (cədvəl 1.34, 1.35). 
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1.3.4.4. Mikrobioloji göstəricilər və digər təhlükəsizlik 

meyarları 

 

Bu meyar ərzaq xammalı və qida məhsullarının keyfiyyəti və 

təhlükəsizliyinə gigiyenik tələblərlə, həmçinin içkilərin, şərab, 

konyak, etil spirti və likor-araq məmulatlarının sertifikatlaş-

dırılması qaydalarına uyğun müəyyən olunur. 

Pivənin keyfiyyətini tənzimləyən mikrobioloji göstəricilərin 

siyahısı cədvəldə verilir (cədvəl 1.36). 

Cədvəl 1.36 

Pivənin keyfiyyətini normalaşdıran mikrobioloji 

göstəricilər 

Məhsul  

MA və 

FAMM, 

KƏGVM 

Məhsulun həcmi yaxud kütləsi (sm3, q), 

hansı ki, yol verilmir 

BÇQB (koli-

formada) 

Patogenlər, o 

cümlədən 

Salnonellalar 

Maya və 

kiflər 

(cəmi) 

Butulkada pasterizə 

olunmamış pivə, ilkin 

şirənin ekstraktlığı ilə 

sortu: 

 12% və daha çox 

 8-11% 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

10,0 

3,0 

 

 

 

 

25 

25 

 

 

 

 

- 

- 

Butulkada və digər növ 

istehlak qablarında 

pasterizə olunan pivələr 

500 10,0 25,40  

Doldurulan pivə   1,0 25 - 

QEYD: MA və FAMM – mezofill aerob və fakültətiv anaerob  

mikroorqanizmlərin miqdarı; 

KƏGVM – koloniya əmələ gətirici vahidin miqdarı; 

BÇQB – bağırsaq çöpləri qrupu bakteriyaları. 

 

1.3.4.5. Pivənin qüsurları 
 

Yaxşı pivənin vacib əlamətləri saxlanmada onun şəffaflığı və 

dayanıqlığıdır. Saxlanma prosesində pivə bulanmağa başlayır. 

Doldurmadan sonra bulanıqlığın meydana gəlmə müddəti pivənin 



115 

dayanıqlığını səciyyələndirir. Pivənin müxtəlif tiplərinin daya-

nıqlığı 51154-98 saylı QOST-a görə (Rusiya) müəyyən edilir. 

Bioloji və fiziki-kimyəvi bulanıqlıq fərqləndirilir. Bioloji 

bulanmaları mikroorqanizmlərin inkişafı törədir. Kənar 

mikroorqanizmlərin çoxu yüksək keyfiyyətli pivədə inkişaf edə 

bilmir. Çünki onu əngəlləyən bir sıra amillər mövcuddur. Belə ki, 

oksigenin olmaması, CO2-nin, spirtin, mayaotu qatranının 

mövcudluğu antiseptik təsir göstərməklə prosesə mane olur. Eyni 

zamanda sonadək qıcqırmanın aşağı temperaturu da bu 

qəbildəndir. Bu, əsasən kiflərə və sirkə turşu bakteriyalarına, 

termobakteriyalara və yağturşu bakteriyalarına aiddir. Lakin 

pivədə mayalar (Saccharomyces) və bəzi süd turşu bakteriyaları 

(Lactobacillus), o cümlədən pediokoklar (pivə sarsinaları) çox 

asanlıqla inkişaf edirlər. Pivə yoluxmaları adətən mədəni və vəhşi 

mayalar, süd turşusu bakteriyaları və sarsinalarla məhdudlaşsa da 

bəzən digər mikroorqanizmlər də ola bilir. Bioloji xarakterli 

bulanmalardan daha çox maya bulanıqlığına təsadüf olunur. 

Pivədə mədəni mayalar tərəfindən törədilən bulanmalar zərərsiz 

olsa da, arzu olunan deyildir. Vəhşi mayalarla törədilən 

bulanmalar – Sacch.pasterianus pivəni xəstələndirir və istehlaka 

yararsız edir. Maya bulanmaları hər şeydən əvvəl cavan, kifayət 

qədər yetişməmiş pivədə, yəni doldurulmadan sonra xeyli 

miqdarda qıcqırdılan maddəyə malik olanlarda baş verir. Pivə 

boruları və doldurucu maşınlarda qalan mədəni maya hüceyrələri 

filtrdən keçərək pivəyə düşür və ikinci yoluxmaya səbəb olur. 

Onlar pivədə sürətlə çoxalaraq qısa müddətdə bulanıqlıq əmələ 

gətirirlər. Həmin bulanıqlıq filtrasiya zamanı bərk çöküntü 

şəklində kənar edilir. Pivənin dadı əhəmiyyətsiz dərəcədə 

dəyişməklə, maya tamı meydana gəlir. 

Vəhşi mayalar zərif bulanlıqlıq əmələ gətirir. Onların 

hüceyrələri çox yavaş çökür, bir hissəsi isə çökmədən qalır. Pivədə 

meyvə tamı meydana gəlir, yaxud o, büzüşdürücü-acı dad alır. 

Maya bulanıqlığını dərin qıcqırdılma ilə aradan qaldırmaq 

olar. 
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Süd turşu və sirkə turşu bakteriyaları 4-60C temperaturda 

çoxala bilmir. 

Süd turşu bakteriyaları tərəfindən törədilən bulanıqlıq ipəkvari 

parlaqlığı ilə fərqlənir və tədricən azalaraq bakteriyaların yüngül 

ağ çöküntüsünü əmələ gətirir. Nəticədə pivənin turşuluğu 

yüksəlməklə, dadı xoşagəlməz olur. 

Pivənin keyfiyyətinə əks təsir edən mikroorqanizmlərə həm də 

pivə sarsinaları (streptococcus) da aiddir. Onların çoxalması üçün 

CO2 lazımdır. Pivə sarsinaları 4-60C temperaturda çoxalır, 

qlükoza, fruktoza, saxaroza və maltozanı yaxşı qıcqırdır. Qıcqırma 

nəticəsində süd turşusu əmələ gəlir, oksigen mövcudluğu 

şəraitində diasetil yaranır ki, bu da pivəyə kənar iy və dad verir. 

Sarsinalar intensiv inkişaf etdikdə pivə bulanır. Əvvəlcə zəif 

lopalılıq, sonra zəif süd bulanıqlığı əmələ gəlir. Diasetil əmələ 

gəldiyinə görə dad şirintəhər olur. Sarsina Pediococcus damnosus 

pivəyə xoşagəlməz iy və dad verir, lakin bulanma olmaya da bilər. 

Pediococcus permiciosus bundan başqa pivənin bulanıqlığını 

törədir. Belə bulanma açıq sortlara nisbətən tünd pivədə daha çox 

təsadüf olunur. 

Sarsina pivənin səthində selikli pərdə əmələ gətirə bilir. 

Həmin bakteriyalar mayaların mayalarda yaxşı çoxalırlar. 

Sarsinalar müsbət, mayalar isə mənfi elektrik yükünə malik 

olduğundan mayalara yapışaraq onların avtolizini sürətləndirir. 

Nəticədə pivənin sonadək qıcqırma prosesi qabağı pediokokların 

böyümə və inkişafı üçün şərait yaranmış olur. 

Sirkə turşu bakteriyaları tərəfindən törədilən bulanıqlığa az 

təsadüf olunur. Bu bakteriyalar aerob olub, yalnız hava daxil olan 

qapalı qablarda, yaxud hava ilə doymuş pivədə çoxalırlar. Sirkə 

turşu qıcqırması zamanı sirkə turşusu əmələ gəlir və nəticədə pivə 

turş dad alır. Sirkə turşu bakteriyaları pivənin səthində başdan-

başa, yaxud xırda-xırda pərdə əmələ gətirir. 

Termobakteriyaların inkişafı pivə şirəsini bulandırır, ona 

sarıtəhər rəng verir. İntensiv inkişaf etdikdə pivəyə çürüntü iyi 

verir. Pivənin qıcqırma prosesində termobakteriyaların çox hissəsi 
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məhv olur, çünki spirtin mövcudluğuna dözə bilmir. Zəif mayaotlu 

pivədə bəzən həyat fəaliyyətli termobakteriya çöpləri olmaqla 

bulanma törədə bilir. 

Pivənin bəzi maddələrinin kifayət qədər dayanıqlı olmaması 

hazır məhsulda qeyri-bioloji xarakterli bulanıqlığın meydana 

gəlməsinə səbəb olur. Pivədə olan hidrofil kolloidlər müxtəlif 

amillərin təsiri altında koaqulyasiya olunur. Əvvəlcə kolloid 

hissəciklər irilənir, işıq şüalarını əks etdirməyə başlayır, pivədə 

lopalılıq meydana gəlir. Sonra hissəciklər o dərəcədə irilənir ki, 

görünən olur və pivə bulanır. 

Kolloid bulanmalar arasında əsas rolu zülal maddələri 

oynayır. Təmiz zülal bulanıqlığı xırda pambıqcıqlar formasında 

meydana gəlir və qızdırılmada həll olmur. Doldurmada qəfildən 

CO2 təzyiqinin kəsilməsi gözlənilmədən zülal bulanıqlığının 

başlanması ilə müşayət olunur. 

Bəzən filtrlənmiş və doldurulmuş pivə qısa müddətdən sonra 

lopalanmağa başlayır. Sonra pivədə xırda dənəvər pambıqcıqlar 

meydana gəlir və onlar itmədən saxlanmada qabın dibinə çökür. 

Belə bulanmanın səbəbi yüksək molekulu zülallar olub, pivə 

hazırlandıqda ayrılmır. Həmin zülal maddələri çox davamlı 

olmayıb, turşuluq və temperaturun dəyişməsi ilə koaqulyasiya 

olunur. 

Pivənin bulanması temperaturun aşağı düşməsi ilə başlayır. 

Pivə aşağı temperaturda saxlandıqdan sonra çox şəffaf olmasa da 

otaq temperaturunda şəffaf olur. Qızdırıldıqda bulanıqlıq itsə də 

soyudulduqda yenidən meydana gəlir. Hava oksigeni, işıq, metal 

ionlarının təsiri altında soyuq bulanma geri dönməyən, itməyən 

hal alır. 

Soyuq bulanmanın meydana gəlməsi oksidləşmənin ilk əlamə-

tidir. Doldurma zamanı oksigenin daxil olması soyuq bulanmanı 

gücləndirir. Soyuq bulanmanın meydana gəlməsi oksidləşmənin 

ilk əlamətidir. Doldurma zamanı oksigenin daxil olması soyuq 

bulanmanı gücləndirir. Soyuq bulanmanın maddələri – zülal 

birləşmələri və aşı maddələrdir. Oksigen soyuq bulanmanın 
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oksidləşmə bulanmasına keçməsinə zəmin yaradır. Oksigenin 

mövcudluğunda həmçinin mayaotunun acı maddələri oksidləşir ki, 

bu da pivənin dadını dəyişməklə bulanmasına səbəb olur. 

Metallar zülal komponentləri ilə həll olmayan komplekslər 

əmələ gətirərək soyuq bulanmanı geri dönməyən metal-zülal 

bulanıqlığına çevirir. Mis və dəmir katalizator kimi hazır pivədə 

baş verən oksidləşmə reaksiyalarını sürətləndirir. Xeyli az 

miqdarda metal-katalizatorlar pivənin soyuq və oksidləşmə 

bulanıqlığının əmələ gəlməsini tezləşdirir. 

Oksidləşmə bulanmaları qızdırmada itmir. Onlar özlərini üzvi 

və qeyri-üzvi kolloidlərin kompleksi kimi göstərir. 

Yapışqanlı bulanmanın səbəbi pivə hazırlanması prosesində 

dənin 800C-dən yüksək temperaturda isladılması zamanı müşahidə 

olunur. Bu halda dənin hidroliz olunmayan nişastası həll olur və 

şirə qaynatma qazanına düşür. Qıcqırma zamanı nişastanın 

hidroliz məhsulları koaqulyasiya olunur və dayanıqlı bulanıqlıq 

törədir. 

Qətranvari bulanıqlıq pivədən acı mayaotu turşusunun xırda 

damlaları ayrıldıqda baş verir. Əsasən də cavan pivədə qıcqıran 

şirənin zəif turşuluğunda olur. Nəticədə mayaotu qətranı pivədə 

ifrat doymuş vəziyyətdə olur. Mayaotu qətranı güclü soyutduqda, 

mexaniki silkələnmədə ayrıla bilir. Qeyri stabil mayaotu qətranı 

damlalarla səthdə toplanaraq zülal maddələri və digər kolloidlərlə 

adsorbsiya olunur. Bulanlıq əmələ gəlməsi suda yüksək miqdarda 

karbonat duzlarının yaranmasına rəvac verir. Bulanan pivə acı, 

büzücü dad alır. Bulanmanın bu forması çox az təsadüf olunur. 

Pivənin bulanıqlığını aradan qaldırmaq üçün hər şeydən əvvəl 

mikrobioloji tədqiqatar yolu ilə bulanmanın formasını müəyyən 

etmək lazım gəlir. Əgər söhbət kolloid bulanıqlıqdan gedirsə o, 

soyuq, oksidləşmə, metal-zülal, yapışqanlı və s. ola bilir. Onları 

aşkar etmək üçün bir sıra testlərdən istifadə olunur. Zəif HCl 

turşusu ilə işlədikdə oksidləşmə bulanıqlığı itsə də maya 

bulanıqlığı qalmış olur. Qızdırılmada isə soyuq (aşı – zülal 

bulanmaları) bulanıqlıq itsə də təmiz zülal və oksidləşdirici 



119 

bulanıqlıq saxlanır. Oksidləşmə bulanıqlığı 10%-li NaOH məhlulu 

ilə işləndikdə itir. Bakteriya, yapışqan, qətran və soyuq bulanmalar 

filtrləmədə itmir. Efirdə çalxalandıqda qətran bulanıqlığı itsə də 

bakteriya və yapışqan bulanıqlığı qalır. Metal-zülal bulanıqlığı 

pivəyə qatı nitrat turşusu əlavə olunduqda itir. 

Bulanmaların bir sıra formasını filtrləmə ilə aradan qaldırmaq 

olar. 

Bioloji bulanmalara qarşı pivənin dayanıqlığını yüksəltmək 

üçün pasterizədən istifadə etmək olar. 

 

1.3.4.6. Qablaşdırma, markalanma, nəql olunma və 
saxlanma 

 

Pivənin qablanma və markalanması standartın tələblərinə 

uyğun yerinə yetirilir. 

Pivə 10117 saylı QOST-a uyğun qəhvəyi yaxud yaşıl rəngli 

şüşəyə malik butulkalara, metal banka, çəllək və digər növ qablara 

doldurulur. 

Çəlləklərin doluluğu onun tutumunun azı 99,5%-i miqdarında 

olmalıdır. 

200C temperaturda 10 butulkanın orta doluluğu ±3% kənara 

çıxmalarla onların nominal tutumuna uyğun olmalıdır. 

Pivə butulkası hermetiklik təmin edən mantar tıxacla, çəlləklər 

isə Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən icazə verilmiş bağlayıcı 

materiallarla bağlanır. Pivə butulkaları 13360 və 18575 saylı 

QOST-a uyğun taxta qutulara, 13516 saylı QOST-a uyğun 

büzməli kardon qutulara, polimer qutulara, həmçinin 24831 saylı 

QOST-a uyğun şəkildə qab-avadanlıqlara yığılır. 

Pivə butulkası hır bir butulkaya etiket, əks etiket, boyunbağı; 

çəlləyə yarlıq yapışdırılmaqla markalanır. Yarlıqda istehlakçı 

üçün vacib olan, həm də eyniləşdirmə və ekspertiza aparmaq üçün 

lazım olan aşağıdakı məlumatlar əks olunmalıdır: 

 məhsulun adı; 
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 hazırlayan, qablayan, ixracatçı, idxalçının adı və yerləşmə 
yeri; 

 hazırlayanın əmtəəlik nişanı (əgər varsa); 

 spirtin miqdarı, onun həcmdə payı ilə; 

 pivənin tərkibi; 

 qida dəyəri; 

 saxlanma şəraiti; 

 yararlılıq müddəti; 

 həcm, dm3; 

 məhsulun hazırlandığı və ola bilsin ki, eyniləşdirildiyi 

normativ yaxud texniki sənədləşmənin adı və ona uyğunluğu; 

 sertifikatlaşdırmaya dair məlumat. 
Əlavə olaraq aşağıdakı məlumatlar verilə bilər: 

 təsdiq olunmuş ticarət markası; 

 hazırlayan təşkilatın adı; 

 içkinin əsaslarının qısa səciyyəsi; 

 məlumat və reklam səciyyəli digər yazılar. 
Çəlləklər əlavə olaraq saylarla (nömrələrlə) markalanır: 

birinci rəqəm – çəlləyin tutumunun ölçüldüyü sonuncu kvartal, 

üçüncü və dördüncü – həmin ölçmənin ili, qalanlar – çəlləyin 

inventarlaşma sayıdır. 

Qablama, istehlak tarası, etiket, əks etiket, boyunbağı, yarlıq, 

vərəq – əlavə və markalanmada yazı azərbaycan dilində verilir. 

Eyni zamanda xarici dildə də verilə bilər. 

Adlanma pivəni konkret və kifayət qədər səciyyələndirməli, 

bu məhsulun digərindən fərqlənməsini təmin etməlidir. Lazım 

gəldikdə pivənin fərqləndirici keyfiyyəti (məsələn, pasterizə 

olunmuş) göstərilməlidir. Həmin göstərici etiketdə birbaşa 

adlanmanın yaxınlığında yerləşir. 

Pivənin adlanmasında «ekoloji təmiz», «təzə», «vitaminləşdi-

rilmiş», «konservantsız», «sağlam», «müalicəvi» və s. reklam 

xarakterli terminlərdən istifadəyə o halda icazə verilir ki, 

məhsulun eyniləşdirilməsini həyata keçirən normativ sənədləşmə 
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göstərilmiş olsun. 

Əgər məhsulu hazırlayan eyni zamanda həm də qablayıcı və 

ixracatçı olmazsa, o halda hazırlayıcı və onun ünvanı ilə birgə 

qablaşdırıcı, ixracatçı və onların ünvanları da göstərilməlidir. 

Pivə hazırlayıcı və ixracatçının adı latın əlifbasının hərfləri ilə 

yazıla bilər. 

Pivə məhsullarının adlandırılmasında həmin içkinin digər 

məşhur şirkətin (məsələn, «Bavariya» tipli pivə və s.) buraxdığı ilə 

eyni tipdə olmasının yazılması yol verilməzdir. Eyni zamanda 

pivəyə istehlakçıda məhsulun mənşəyi və təbiətinə dair dolaşıqlıq 

yaradan ad vermək olmaz. 

Hazırlayıcının əmtəəlik nişanı yalnız müəyyən olunmuş 

qaydada qeydiyyatdan keçməsi şərtilə asılır. 

Etiketdə 0,33; 0,5; 1,0; 1,5 və 2,0 dm3 tutumlarla birgə faktiki 

tutumun ştrixlərlə göstərilməsi yol veriləndir. 

İnqredientlər siyahısından əvvəl «tərkib» başlığı gəlməli və 

burada kütlə payının azalma sırası ilə resepturada olanların 

siyahısı verilməlidir: su, səməni, mayaotu və s. 

Qida əlavələrinin göstərilməsi üçün onların qruplarla 

adlanması və indeksi Beynəlxalq (İNS) yaxud Avropa rəqəmli 

sistmə (E) əsaslanılır. 

Xüsusi qida xüsusiyyətləri, müalicə və profilaktik məhsul 

olması, bioloji fəal maddələrə malik olması, zərərli maddələrin 

yoxluğu yaxud onu səciyyələndirən digər xüsusiyyətlərə dair 

məlumatlar yalnız xüsusi səlahiyyətli orqanların icazəsi ilə 

etiketdə əks etdirilə bilər. 

Qida dəyəri. Etiketdə karbonatların və zülalların miqdarı 

verilir. Çünki digər maddələrin miqdarı çox azdır. 

Saxlanma şəraiti QOST-la və digər normativ sənədlərlə 

müəyyən olunur. 

Yararlılıq müddəti qida məhsulunun hazrlandığı tarixdən he-

sablanır. Belə göstərilə bilər: «bu müddətdə (saatla, günlə, ayla) 

yararlıdır», «yararlıdır (tarix) –dək», «istifadə etmək olar (tarix) – 

dək». 
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Pivə butulkasının etiketində hazırlanma tarixi, onun əks 

tərəfində ştambla, yaxud tərs yazılmış gün, ay, ili əks etdirən 

rəqəmlə göstərilə bilər. 

Qida məhsulunun sertifikatlaşdırılmasına dair məlumat 

hazırlayan müəssisə tərəfindən QOST-a uyğun qaydada uyğunluq 

nişanı formasında əks etdirilə bilər. 

Uyğunluq nişanının olmaması onu göstərir ki, kütləvi 

hazırlanan məhsul istehsalçı tərəfindən sertifikatlaşdırılmamışdır. 

Bu halda sertifikatlaşdırmaya dair məlumat hər məhsul partiyası 

üçün ayrıca sertifikat formasında təqdim olunmalıdır. 

Məhsulun hazırlandığı və ola bilsin ki, eyniləşdirildiyi 

normativ, yaxud texniki sənədin adı etiketdə əks olunur. 

İdxal olunan məhsullar normativ, yaxud texniki sənədin 

ifadəsi olmadan da ola bilər. 

Məhsul digər informasiya, o cümlədən reklamla müşayət 

oluna bilər. Məlumat birbaşa hər qablama vahidində oxunmaq 

üçün əlverişli olan yerdə, etiketdə, əks etiketdə, yarlıqda 

yerləşdirilir. 

Hazırlayıcı konkret məhsul növü üçün məlumatı qablamanın 

eyni bir yerində yerləşdirməlidir. Qeyd etmək lazımdır ki, məlu-

matın bir yaxud bir neçə oxunan əlverişli yerlərdə 

yerləşdirilməsinə də yol verilir. 

Verilmə üsulundan asılı olmayaraq məlumat dəqiq və asan 

oxunan olmalıdır. 

Məlumatın ölçü və formasının, o cümlədən markalanmasının 

təqdimatı istehlak qablanmasının ölçü və formasına uyğun 

olmalıdır. 

Nəql olunma və saxlanma. Pivə həmin növ nəql etmələr üçün 

qüvvədə olan yükdaşınma qaydalarına uyğun bütün növ nəqliyyat 

növləri ilə daşına bilər. 

Pivə butulkaları ilə dolu qutular açıq avtomobillərdə nəql 

olunduqda işıqdan və şaxtadan qorunmalıdır. 

Pivə stasionar rezervuar avadanlıqlarla təchiz olunan ticarət 

nöqtələrinə və doldurulma bazasına 9218 saylı QOST-a uyğun 
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avtosisternlərdə, həmçinin qüvvədə olan normativ texniki 

sənədlərə uyğun gələn avtosisternlərdə nəql olunur. 

Butulka, çəllək və s. pivələr aşağıdakı temperaturda saxlanır, 
0C: 

Pasterizə olunmamış   - 5-12 

Pasterizə olunmuş   - 10-20 

Butulkalara doldurulan pivə qaranlıq binalarda saxlanır. 

Avtosisternlərdə gətirilən pivələr izotermik rezervuarlarda 

karbon qazı təzyiqi altında 2-50C temperaturda saxlanır. 

Yararlılıq müddəti hazırlayıcı müəssisə tərəfindən müəyyən 

olunur. Bu, pivənin faktiki dayanıqlıq müddətindən az 

olmamalıdır. 

Təminatlı saxlanma müddəti yerli və milli sortlar üçün konkret 

məhsul üzrə normativ texniki sənədləşmələrə görə müəyyən 

olunmalıdır. Təminatlı saxlanma müddəti stabilləşdiricilər tətbiqi 

ilə hazırlanan və pasterizə edilən pivələrdə – doldurulmadan sonra 

3 ay, stabilləşdiricilər tətbiq etmədən –1 aydır. 

 

1.3.5. Pivənin saxtalaşdırılması 
 

Hələ 3500 il bundan əvvəl çar Xamurapinin məşhur 

göstərişində pivə hazırlanma və satışı qaydaları əks olunmuşdu. 

Belə ki, pivəni su ilə duruldanlara ağır cəza nəzərdə tutulurdu: 

onları ya xarab edilmiş pivə çəlləyində boğur, yaxud ölənə qədər 

həmin pivədən içirdirdilər. Pivənin qiymətini qaldıranları isə 

sadəcə olaraq çayda boğurdular. 

Pivənin saxtalaşdırılması onun istehsalı, nəql olunması, 

saxlanması və satışında əlavə gəlir əldə edilməsi məqsədilə aparıla 

bilər. 

Pivənin daha geniş saxtalaşdırılma üsulları və onun aşkar 

edilmə yolları cədvəldə verilir (cədvəl 1.37).  
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Cədvəl 1.37 

Pivənin saxtalaşdırılması və onun aşkar edilmə yolları 

Saxtalaşdırma üsulları Aşkar etmə metodları 

Su ilə duruldulma – pivə 

istehsalının bütün mərhələlərində ən 

geniş yayılmış saxtalaşdırma 

üsuludur 

Orqanoleptik təhlil 

Pivənin rəngi məhlulla tam əvəz 

olunması 

Orqanoleptik təhlil 

Fiziki-kimyəvi 

göstəricilərin təhlili 

Əsaslı dozada cücərməmiş 

materialdan (arpa, şəkər və s.) 

istifadə olunduqda 

Orqanoleptiki təhlil 

Karbohidrat və 

aminturşu tərkibinin 

təhlili 

Keyfiyyətsiz xammaldan istifadə: 

səməni, mayaotu, su 

Orqanoleptik təhlil 

Fiziki-kimyəvi 

göstəricilərin təhlili 

Texnoloji rejimlərin pozulması, 

istifadəsinə icazə verilməyən 

köpükəmələ gətirici (yuyucu toz, 

qliserin və s.) vurulması 

Orqanoleptik təhlil 

pH-ın müəyyən 

olunması 

Doldurmada yarımçıqlığa yol 

verilməsi və bu şəkildə istehlakçıya 

göndərilməsi 

Həcmin ölçülməsi 

 
QEYD: Səməninin arpa ilə əvəz olunması şirə və pivədə bəzi 

aminturşuların, o cümlədən prolinin miqdarını azaldır.  
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İKİNCİ FƏSİL 
 

ŞƏRABLARIN EKSPERTİZASI 

 

2.1. Üzüm şərabları 

 

2.1.1. Dünyada üzüm-şərab istehsalı və istehlakı 
 

Dünyanın üzümçülük və şərabçılıq regionları yerin mötədil 

iqlim zonalarında mərkəzləşmişdir. Bu, Avropada 40-500, 

Amerika və Cənub yarımkürəsində 30-400 enlikləri arasındakı 

ərazilərə təsadüf edir. Şərabçılıqla həm cənub, həm də şimal 

yarımkürəsində məşğul olurlar. 

Son 25 ildə üzümçülük və şərabçılıq daha soyuq iqlimli 

regionlara keçirilməkdədir. Bu proses xüsusilə Avstraliya, Cənubi 

Afrika və Çili, həmçinin Yunanıstanda nəzərə çarpır. Kaliforniya 

və Oreqonda isə bu prosesə çoxdan başlanılmışdır. 

Beynəlxalq Üzüm və Şərab Təşkilatının (OİV - BÜŞT) 

məlumatına görə son illərdə üzümlüklərin sahəsinin azalması 

(2005-2009-cu illər bir qədər istisnalıq təşkil edir) müşahidə 

olunur. Əgər 2000-ci ildə dünya üzrə ümumi üzümlüklər 7 mln 

847 min ha təşkil etmişsə, 2012-ci ildə bu göstərici 7 mln 528 min 

ha olmuşdur (cədvəl 2.1). 

Dünya üzrə üzümlük sahələrinin azalmasına baxmayaraq 

(əsasən Avropada ixtisarın hesabına), üzüm istehsalının yüksəlmə-

si müşahidə olunmuşdur ki, bu da məhsuldarlığın artması ilə əlaqə-

dardır. Əgər 2000-ci ildə dünya üzrə 648 mln sent üzüm yığıl-

mışdırsa, 2012-ci ildə bu göstərici 691 mln sentner təşkil etmişdir. 

İstehsal olunan üzümün 10%-i təzə halda, 5-6%-i qurudulmuş 

halda (kişmiş, mövüc), 84-85%-i şərab, konyak və brendi isteh-

salına verilir. 
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Cədvəl 2.1 

Dünyanın ən iri üzümçülük ölkələri (2012-ci ilin məlumatı) 
S/s Ölkələr  Üzümlüklər, min ha 

1. İspaniya 1018 

2. Fransa 800 

3. İtaliya 769 

4. Portuqaliya 239 

5. Çin  570 

6. Türkiyə 517 

7. İran 239 

8. ABŞ 407 

9. Argentina 221 

10. Çili 205 

11. Rumıniya 205 

 

İstehsal olunan üzümün qitələr üzrə istehlakı belədir: Avropa 

– 66%, Asiya – 7%, Amerika – 22%, Afrika – 3%, Okeaniya – 2%, 

Avstraliya – 2%. 

Son illər dünyada şərab istehsalı da azalmaqdadır (cədvəl 

2.2.). Əgər 2000-ci ildə 280 mln hl şərab istehsal edilmişdirsə, 

2012-ci ildə bu göstərici 252 mln hl olmuşdur (1 hektalitr=100 

litr). Bu illər arasındakı ən yüksək istehsal 2004-cü ildə müşahidə 

olunmuşdur ( 296 mln hl). 

Dünya şərab istehlakı 2000-ci ildəki 226 mln hl-dən 2012-ci 

ildə 243 mln hl-ə yüksəlmişdir. Bu illər arasında ən yüksək 

göstərici 2007-ci ildə (255 mln hl) təşkil etmişdir. Şərab istehlakı 

üzrə liderlər Fransa, ABŞ və İtaliya olmuşdur. Onlardan sonra 

ardıcıllıqla Almaniya, Çin, Böyük Britaniya, Rusiya, Argentina, 

İspaniya, Avstraliya, Portuqaliya, Kanada, Cənubi Afrika və digər 

ölkələr gəlirlər (cədvəl 2.3). 

OİV-in məlumatına görə dünya üzrə adambaşına istehlaka 

50,7 litrlə Lüksemburq liderlik edir (cədvəl 2.4). Onu Fransa, Por-

tuqaliya, İtaliya və digər ölkələr müşayət edirlər. 
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Cədvəl 2.2 

Dünyanın əsas şərab istehsalçı ölkələri (2012-ci ilin məlumatı) 
S/s Ölkələr  Şərab istehsalı, mln hl 

1. Fransa 41422 

2. İtaliya 40060 

3. İspaniya 30392 

4. Avstraliya  12660 

5. Argentina 11778 

6. Çili 12554 

7. Cənubi Afrika 10037 

8. Almaniya  9012 

9. Portuqaliya 6141 

10. Rusiya  6400 

11. Yunanıstan  3150 
 

Cədvəl 2.3 

Əsas istehlakçı ölkələr (2012-ci ilin məlumatı) 
S/s Ölkələr  Min hl 

1. Fransa 30269 

2. ABŞ 29000 

3. İtaliya 22633 

4. Almaniya  20000 

5. Çin  17817 

6. Böyük Britaniya 12533 

7. Rusiya  10394 

8. Argentina 10051 

9. İspaniya 9300 

10. Avstraliya  5375 

11. Portuqaliya 4550 

12. Kanada  4476 

13. Cənubi Afrika 3616 

14. Braziliya  3399 

15. Yaponiya  3360 

16. Yunanıstan  2923 

17. Çili 2707 

18. Rumıniya 2582 
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Cədvəl 2.4 

Adambaşına istehlak (2012-ci ilin məlumatı) 
S/s Ölkələr  Litrlə  

1. Lüksemburq  50,7 

2. Fransa 47,7 

3. Portuqaliya 42,5 

4. İtaliya 37,1 

5. Xorvatiya  34,4 

6. Sloveniya  33,1 

7. Danimarka  32,6 

8. Avstriya  29,7 

9. Belçika  27,8 

10. Yunanıstan  25,6 

11. Argentina 24,4 

12. Almaniya  24,4 

13. Avstraliya  23,5 

14. Niderland  22,8 

15. Macarıstan  21,1 

16. İsveçrə  21,1 

17. İspaniya 19,9 

18. Böyük Britaniya  19,9 

19. İrlandiya  17,5 

20. Çexiya  17,4 

21. Çili 15,5 

22. ABŞ 9,2 

23. Rusiya  7,3 

 

2.1.2. Azərbaycanda üzüm-şərab istehsalı və 
istehlakı 

 

Mədəni üzümün vətəninin Zaqafqaziya olduğu güman edilir. 

“Bu ölkə üzümünün bolluğuna, keyfiyyətinə görə hətta qədim 

İran, Babilistan və Yunanıstandan da məşhur idi”- ölkəmiz haq-

qında 2500 il bundan əvvəl deyilmiş bu fikirlər yunan alimi Hero-
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dota məxsusdur. Akademik V.L.Komarov vaxtı ilə yazırdı ki, mə-

dəni üzümün mənşəyini yabani üzüm yetişən rayonların ərazisində 

axtarmaq lazımdır. Professor Rəhim Allahverdiyevin fikrincə 

“Tənəyin xiyabanlarda yetişdirilməsi sistemi cır üzümdən istifa-

dəyə ilk addımdır.” Göründüyü kimi cır üzümün və xiyabanların 

geniş yayıldığı ölkəmiz ən qədim üzümçülük ölkələrindəndir.  

Azərbaycan tarixinin islama qədərki dövrünə aid mənbələr 

birmənalı şəkildə təsdiqləyir ki, bu diyarda üzüm həm təzə halda, 

həmdə emal sənayesində istifadə olunmaq məqsədilə becərilmiş-

dir. XIX əsrin ortalarında üzümçülük və şərabçılığın sənaye əsas-

ları ilə inkişafının təməli qoyuldu. Bu işdə Almaniyadan köçürülən 

koloniyaların və rus iş adamlarının müəyyən rolu qeyd oluna bilər. 

Ötən əsrin əvvəllərində isə Azərbaycan şərabı artıq əcnəbi qonaq-

ların və tacirlərin maraq dairəsinə düşmüş nadir məhsullardan 

sayılırdı.  

Keçən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq üzüm istehsalı və 

emalı Azərbaycanda yalnız geniş sənaye miqyaslı inkişaf 

mərhələsinə qədəm qoymuşdur.  

Görülən işlər nəticəsində 1984-cü ildə respublika büdcəsi 

gəlirinin 40%-ə yaxını üzümçülük və şərabçılığın hesabına təmin 

edilirdi. Həmin ildə 254-min hektar üzüm bağından 2 milyon 164 

min ton üzüm tədarük olunmuşdu (SSRİ-də istehsal olunan 

üzümün 30%-i). Müqayisə üçün qeyd edək ki, 1969-cu ildə 

respublikada üzüm istehsalı 272 min ton təşkil etmişdi.  

1980 və 1983-cü illərdə Bakıda şərabçılıq avadanlıqları üzrə 

Beynəlxalq Sərgilərin keçirilməsi və xaricdən gətirilmiş avadan-

lıqların sonra Azərbaycanda saxlanılması, zavodların o dövr üçün 

dünyada ən yeni olan avadanlıqlarla təchiz olunmasına imkan 

vermişdi. O dövrdə 145 şərabçılıq müəssisəsində 10 mindən çox 

işçi çalışırdı. Azərbaycanın ənənəvi üzüm sortları ilə yanaşı, 

keçmiş SSRİ-nin ayrı-ayrı respublikalarından və dünyanın 

müxtəlif ölkələrindən yüksək keyfiyyətli və məhsuldarlığı ilə 

seçilən süfrə və şərabçılıq üçün nəzərdə tutulmuş üzüm sortları 

Azərbaycana gətirilərək müvəffəqiyyətlə istifadə olunurdu. 
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Nəticədə yüksək keyfiyyətli markalı süfrə şərabları – Mədrəsə, 

Qırmızı Martuni, Sadıllı; portveyn – Ağstafa, Alabaşlı; desert – 

Kürdəmir, Qara-Çanax, Azərbaycan, Mil, Qarabağ, Şamaxı; oy-

naq-şampan (turş və kəmturş, kəmşirin, bryut, qızıl kəmturş) – 

Azərbaycan mirvarisi (Jemçujina Azerbaydjana); konyak – 

Şirvan, Azərbaycan, Moskva, Yubiley, Bakı, Gəncə, Göy-göl və 

s. istehsal olunurdu. Bu şərab və konyaklar nəinki Keçmiş SSRİ-

də, həmçinin ondan kənarlarda da tanınırdı.  

Keçmiş SSRİ rəhbərliyinin 7 may 1985-ci il tarixli «Alkoqo-

lizmə və sərxoşluğa qarşı mübarizə tədbirləri haqqında» məlum 

qərarından sonra alkoqolizmlə mübarizə pərdəsi altında üzümlük-

lərin və şərab zavodlarının dağıdılmasına başlandı. Onillərlə qaza-

nılmış nailiyyətlər cəmi 2-3 ildə demək olar ki, məhv edildi. Yal-

nız texniki sortlardan ibarət üzümlüklər deyil, keyfiyyətli süfrə 

üzüm sortlarından ibarət bağlar da kökləndi. 1984-cü illə müqa-

yisədə 2005-ci ildə üzümlüklərin sahəsi 25 dəfədən çox azalmış və 

9,6 min hektar təşkil etmişdir. Buna uyğun olaraq üzüm istehsalı 

da 79,7 min tona düşmüşdü. Nəticədə şərabçılıq sənayesi də böyük 

ziyana məruz qalmış, sahə ilə bağlı 76 müəssisə və 116 ilkin emal 

zavodu dağılmışdı. Bu proseslər şərab və konyak istehsalının da 

kəskin azalmasına səbəb olmuşdur. 

 2002-ci ildə ölkəmizdə «Üzümçülük və şərabçılıq haqqında 

qanun», Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair bir neçə Dövlət 

Proqramı (2004-2008; 2009-2013; 2014-2018-ci illər), «2008-

2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məh-

sulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı» qəbul olun-

muşdur.  

Qəbul olunmuş qanun və Dövlət proqramları ölkənin emal 

sənayesində başlanmış sabitləşməyə doğru meylin daha da 

möhkəmləndirilməsi və sahənin elmi əsaslarla qanuni bazaya 

söykənərək inkişaf etdirilməsinə zəmin yaratmış oldu. Bunların 

nəticəsidir ki, 2005-ci ildə üzüm və şərab istehsalındakı azalma 

özünün ən son məqamına çatmış və sonrakı illərdə stabil şəkildə 

yüksəlmə meyilləri müşahidə olunmuşdur.  
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Ölkə prezidentinin 15 dekabr 2011-ci il tarixli fərmanı ilə 

“2012-2020-ci illərdə Azərbaycanda üzümçülüyün inkişaf etdiril-

məsinə dair” Dövlət Proqramı qəbul edildi. Həmin proqrama 

uyğun olaraq Azərbaycanda yaxın gələcəkdə üzümlüklərin 50 min 

hektara, üzüm istehsalının 500 min tona, şərab istehsalının 30 

milyon dekalitrə çatdırılması nəzərdə tutulur. 

Ekspertlərin fikrincə, ölkənin daxilində şərab istehlakı 1 

milyon dekalitrə yaxındır. Deməli, istehsal olunacaq şərabın qalan 

hissəsi xarici bazarlarda satılmalıdır. Odur ki, Beynəlxalq təcrü-

bədən yararlanaraq keyfiyyətli məhsul istehsal edilməsi, həmin 

məhsulun realizəsi üçün bazarların və destribüterlərin müəyyən 

olunması, müvafiq şirkətlərlə qarşılıqlı faydaya əsaslanan əlaqələr 

qurulması olduqca vacibdir.  

Bütün bunlar üçün müvafiq Beynəlxalq qurumlarla əməkdaş-

lıq yaradılmaqla dünyaya inteqrasiya olunmalıdır. Bu baxımdan 

ilk hədəf Beynəlxalq Üzüm və Şərab Təşkilatı (OİV) ilə əlaqələr 

yaradılması və ölkəmizin belə nüfuzlu quruma üzvlüyünün təmin 

olunması idi. Aparılan məqsədyönlü siyəsət nəticəsində Azərbay-

can 2013-cü ildə Beynəlxalq Üzüm və Şərab Təşkilatına (OİV) 45-

ci üzv qəbul olundu. İndi Azərbaycan həmin qurum çərçivəsində 

fəal iş aparmaqdadır. 

Hazırda Azərbaycanda üzümçülük və şərabçılıqla Abşeron, 

Gəncə-Qazax, Şəki-Zaqatala, Lənkəran, Quba-Xaçmaz, Aran, 

Yuxarı Qarabağ, Dağlıq Şirvan, Naxçıvan iqtisadi rayonlarında və 

Bakı şəhərində məşğul olurlar. 

Üzümlüklərin intensiv salınması Cəlilabad, Goranboy, 

Göygöl, Kürdəmir, Lənkəran, Şəmkir, Şamaxı rayonlarında, həm-

çinin Gəncə-Qazax bölgəsinin digər rayonlarında müşahidə olu-

nur. Burada əsasən Fransadan gətirilən üzüm sortları salınmaq-

dadır. Xüsusilə də Salyan rayonunda inkişaf güclü olmuş, üzüm-

lüklərin ümumi sahəsi 3 min hektara çatdırılmışdır. Üzümçülüyə 

maraq Şirvanın dağlıq hissəsində və bir sıra cənub rayonlarında da 

müşahidə olunmaqdadır. Saatlı rayonunda ilk dəfə üzüm 

becərilməsinə başlanılmışdır.  
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2.1.3. Üzümün tərkib və keyfiyyəti 
 

Prof. N.N.Prosteserdov şərab və digər emal olunmuş 

məhsullar alınması üçün istifadə olunan üzümün xammal kimi 

öyrənilməsini uvalogiyanın (UVA - üzüm) predmeti hesab edirdi. 

Uvalogiya üzümün mexaniki tərkib və xassələrini, kimyəvi 

tərkibini, salxım və gilədə maddələrin paylanmasını və s. 

məsələləri öyrənir. 

Üzüm salxımı slindr, budaqlanmış, qanadlı, konusvari, slindr-

konusvari formalarda ola bilir (şəkil 2.1). 

 
 

Şəkil 2.1. Üzüm salxımı formalarının əsas tipləri 

1-slindr şəkilli; 2-budaqlanmış; 3-qanadlı; 

4-konusvari;5-slindrik konusvari 

 

Salxımın uzunluğu adətən 60-300 mm arasında dəyişir. 

Uzunluğu 130-180 mm olan salxımlar orta hesab olunur. Salxımın 

eni minimum 50 mm, maksimum 190 mm ola bilər. Kütləsi 40-

750 q arasında dəyişir. Salxımda gilələrin minimum sayı 30, 
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maksimum 500 ədəd olur. 

Üzümün mexaniki tərkibi salxım və gilənin ayrı-ayrı quruluş 

elementlərinin kütləsinin bir-birinə nisbəti ilə xarakterizə olunur. 

Bu elementlər – gilə, daraq, qabıq, lət və toxumdur.  

Mexaniki tərkib göstəriciləri salxımın kütləsinə görə belə 

dəyişir (faizlə): daraq 1-8,5 (orta hesabla 3); qabıq 0,9-24,1 (orta 

7); toxum 0,1-8 (orta 3); lət, şirə ilə 71-95 (orta 87,4).  

Mexaniki tərkibə əsasən xammaldan maksimum şirə çıxımını, 

alınan tullantıların miqdarını, salxımın ayrı-ayrı hissələrinin emal 

prosesində iştirak edib-etməməsini müəyyənləşdirmək olar. 

Üzüm salxımının ayrı-ayrı hissələrinin kimyəvi tərkibi bir-

birindən fərqlənir (cədvəl 2.5). 

 

Cədvəl 2.5 

Üzüm salxımının ayrı-ayrı hissələrinin kimyəvi tərkibi (%-lə)  
Tərkib göstəriciləri Daraq  Qabıq  Toxum  Lət  

Su  55-80  60-80  25-50  60-90  

Azotlu maddələr  0,7-2,0  0,8-2,0  0,8-1,2  0,2-1,4  

Azotsuz maddələr  2,1  20,0  19,0  10,2-40,0  

Sellüloza  5,0  4,0  28,0  çox az  

Kül  1-2  0,5-1,0  1,2-2,9  0,2-0,6  

Şəkər  iz  çox az  -  5-32  

Alma turşusu  0,3  -  -  0,1-1,5  

Şərab turşusu  iz  çox az  -  0,4-1,0  

Fenol maddələri  1,2-5,4  0,5-4,0  2-8  iz  

Yağlar  -  0,1  10-24  0,2-0,5  

 

 

Şərab, konyak, brendi və s. içkilər istehsalında salxımın 

istifadə olunan əsas hissəsi gilə şirəsidir. Lakin bu o demək 

deyildir ki, digər hissələr yararsız olub tullanmalıdır. Aparılan 

tədqiqatlar göstərir ki, salxımın ayrı-ayrı hissələrindən (məsələn, 

daraq, qabıq, lətin bərk hissəsi) müxtəlif içkilər istehsalında 

istifadə oluna bilər. Zəngin tərkibə malik olmaları onlardan ikinci 

xammal kimi istifadəni də şərtləndirir (cədvəl 2.6). 
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Cədvəl 2.6 

100 kq üzümdən alınan ikinci məhsulun miqdarı tərkibi  

Tərkib  
Miqdarı, kq-la  

-dək  orta  

Daraq  1,8-8,5 3,5 

Şirin cecə: 

a) fasiləsiz işləyən sıxıcı  

  

7-12 

  

10,0 

b) hidravliki, pnevmatik, vintli 

sıxıcılar  
12-17 14,0 

Qıcqırmış cecələr  8-17 13,0 

Toxum  0,0-6,0 3,0 

 

Emal üsulundan asılı olaraq üzüm cecəsinin tərkibi dəyişə 

bilir (cədvəl 2.7). 

Cədvəl 2.7 

Üzüm cecəsinin tərkibi, %-lə  

Tərkib göstəriciləri  

Alınma üsulları  

Ağ 

üsulla 

(şirin)  

qırmızı 

(qıcqırmış)  

spirtlənmiş 

əzinti  

Şəkər  5-10  -  4-6 

Spirt  - 4-5 4-8 

Şərab turşusu birləşmələri 

(şərab turşusuna görə) 
0,5-2,0 0,7-2,5 1,2-3,0 

O cümlədən, kalsium duzu  0,2-dək  0,3-dək  0,4-dək  

Toxum  15-35 15-35 15-35 

Toxumun yağı (kütləyə görə 

%-lə) 
10-18 10-18 10-18 

 

Qeyd etdiyimiz kimi salxım, xüsusilə gilə və onun lətli hissəsi 

emal prosesində xüsusi önəm kəsb edir. Odur ki, salxımın və 

gilənin quruluşu və onda maddələrin paylanmasının öyrənilməsi 

aktual məsələlərdəndir (şəkil 2.2).  
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Şəkil 2.2. Üzüm salxımının 

quruluşu 

1-saplaq; 2-saplaqda buğum; 3-da-

raqdan birinci budaqlanma yeri; 4-

salxımın ucu; 5, 6-salxımın pəncə-

ləri; 7-bir neçə giləli bığcıq 

 

 

Gilə əsasən lət, toxum və qabıq hissələrdən ibarətdir (şəkil 

2.3). 

 
Şəkil 2.3. Üzüm giləsinin uzununa kəsimi 

 

Üzüm salxımının, xüsusilə də gilənin tərkibində maddələrin 

miqdar və formasının tədqiqi gələcək məhsulun tərkibini məqsə-

dəuyğun şəkildə tənzimləməyə imkan verir. Göründüyü kimi, 

üzümün tərkibi 75% sudan və 25% quru maddələrdən ibarətdir 

(şəkil 2.4). Quru maddələr şəkərlər və qeyri-şəkərlər, sonuncu isə 

həll olan və olmayanlar kimi fərqləndirilir. 
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2.1.4. Şərabların kimyəvi tərkibi  
 

Hazırda üzüm və ondan alınan şərabın kimyəvi tərkibi 

dərindən öyrənilmiş və öyrənilməkdədir. Məlum olduğuna görə 

onların tərkibində suda həll olmuş vəziyyətdə 500-dən çox 

müxtəlif üzvi və mineral maddələr vardır. Dad və texnoloji 

əhəmiyyəti baxımdan onları iki əsas qrupda birləşdirmək 

olar:uçucu və ekstrakt maddələri. 

Uçucu maddələrə 400-ə qədər destillədə ayrılan maddələr, 

həmçinin adi temperaturda uçucu hala keçən maddələr aiddir. Bu, 

etil spirti və şərabın ətirli maddələri adlandırılan-aldehidlər, 

ketonlar, uçucu turşular, ali və terpen spirtləri, fenol turşular və 

mürəkkəb efirlərdir. Şərabın ətirli maddələrinin kütləsi üzümün 

efir yağlarının miqdarını demək olıar ki, 10 dəfə üstələyir. Onlar 

əsasən şirənin qıcqırmasında, şərab materialının formalaşmasında 

və yetişdirilməsində əmələ gəlir.  

Ekstrakt maddələri şərabda olan üzvü və mineral mənşəli 

uçucu olmayan komponentlərin cəmidir. Ümumi, gətirilmiş və 

qalıq ekstrakt fərqləndirilir. Şərabın vacib keyfiyyət göstəricisi 

olub, onun naturallığı, tipikliyi və dad dolğunluğu haqda fikir 

yürütməyə inkan verir. Ümumi ekstrakt- karbohidratların, uçucu 

olmayan turşuların, fenol, azot və mineral maddələrin, həmçinin 

qliserin və digər qeyri uçucu çoxatomlu spirtlərin (2,3-

butilenqlikol, sorbit, inozit, mannit) ümumi miqdarıdır. Gətirilmiş 

ekstrakt - ümumi ekstraktdan reduksiyaedici şəkərləri çıxmaqla 

alınır. Qalıq ekstrakt (turşusuz) – gətirilmiş ekstraktdan titirləşən 

turşuluğun çıxılmasından alınır.  

Ümumi ekstraktın miqdarı üzüm şirəsinin keyfiyyətini səciy-

yələndirir. Qalıq ekstrakt cavan şərab materialına, gətirilmiş 

ekstrakt isə hazır şərabçılıq məhsuluna- yetişdirilmiş şəraba 

obyektiv qiymət verilməsinə imkan verir.  

Şərabda faizlə (q/100 sm3) yaxud promillə (q/dm3) ifadə 

olunur. Şirədə şəraba nisbətən çox olur. Çünki ekstraktın (şəkərsiz 

ekstrakt) bir hissəsi mayalar tərəfindən mənimsənilir və spirt olan 
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mühitdə həllolma xüsusiyyəti pisləşdiyindən çökür.  

Yapışqanlanma, filtrasiya, termiki işlənmə və yetişdirilmədə 

ekstrakt maddələrinin miqdarı azala bilir. Ekstraktın miqdarı 

üzümün sortundan, torpaq-iqlim şəraitindən və meteoroloji şəra-

itdən, gilənin yetişkənlik dərəcəsindən, onların emal üsulundan, 

şərabın tipindən asılıdır. Ağ turş süfrə şərablarında şəkərsiz 

ekstraktın miqdarı orta hesabla 22 q/dm3; qırmızı turş şərablarda 

30 q/dm3; tünd və desert şərablarda 30-40 q/dm3; ayrı-ayrı hallarda 

isə 60 q/dm3 və çox ola bilir. Ümumi ekstraktın miqdarı şərabda 

ekstraktın sulu məhlulunun nisbi sıxlıq böyüklüyü ilə cədvəldən 

istifadə edilməklə müəyyən olunur. 

Miqdarına görə şərabın əsas tərkib hissəsi sudur. Üzümün 

yetişmə dərəcəsindən və sortundan asılı olaraq üzüm şirəsində 70-

80% su ola bilər. Şirədə olan şəkərin tam qıcqırması nəticəsində 

alınan turş təbii şərabda, şirəyə nisbətən suyun miqdarı çox olur. 

Tünd və desert şərablarda spirt və şəkərin miqdarı çox 

olduğundan, turş şərablara nisbətən onlarda suyun miqdarı az olur.  

Şirə və şərabda karbohidratlar da tapılır. Onların tapılan əsas 

nümayəndələri qlükoza və fruktoza, bəzi sortların şirəsində isə az 

miqdarda saxarozadır. Tam yetişmiş bir çox texniki üzüm sortları-

nın şirəsində monoşəkərlərin miqdarı 100 ml-də 16-25 q arasında 

dəyişir. Əlverişsiz illərdə, tam yetişməmiş üzümdə şəkərlərin 

miqdarı az, yetişib ötmüş və soluxdurulmuş üzümdə onların 

miqdarı çox olmaqla, bəzən 100 ml-də 45q ola bilir. Şərabda 

monoşəkərlərlə yanaşı, polişəkərlər (pentozalar, pektin maddələri, 

kirəc, dekstran və s.) də olur. 

Şərabın tərkibində xüsusi əhəmiyyət kəsb edən maddələrdən 

bir qrupu spirtlərdir. Spirtlərin tapılan əsas nümayəndəsi isə etil 

spirtidir. Müxtəlif şərablarda onun miqdarı fərqlidir. Təbii 

şərablarda 9-14 həcm%, desert 12-17, tünd 17-20, konyaklarda 40-

57, konyak spirtində 70 həcm %-ə qədər olur. Güclü zəhərləyici 

təsirə malik olan metil spirti üzüm şərablarında az miqdarda 

tapılır. Belə ki, ağ şərablarda 0,2-1,1 q/dm3, konyaklarda 0,8 

q/dm3-a qədər olur. Üzüm şərablarına nisbətən meyvə-giləmeyvə 
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şərablarında metil spirtinin miqdarı yüksək olur. Ali spirtlərdən 

propil, butil, izobutil, izoamil və başqalarının birlikdə miqdarı 

üzüm şərablarında 0,1-0,4 q/dm3, konyak spirtlərində və 

konyaklarda 1-3 q/dm3 olur. Şərablarda çoxatomlu spirtlərin 

hamısından qliserinin miqdarı çox olub, 100q etil spirtinin 0,7-1,4 

qramını təşkil edir. “Xoş çürümə” ilə yoluxmuş üzümlərdən alınan 

şərablarda qliserinin miqdarı 30 q/dm3-a çatır. Qalan çoxatomlu 

spirtlər 2,3 butilenqlikol 1,6 q/dm3-a, altı atomlu (sorbit, mannit, 

inozit) 1 q/dm3-a qədər olur. Şərabda doymamış və ətirli spirtlər 

də tapılır.  

Şirə və şərabda olan üzvi turşular da xüsusi əhəmiyyət kəsb 

edir. Şərabda olan üzvi turşular həm üzümdən keçir, həm də 

sonrakı proseslər nəticəsində yarana bilər. Məsələn, alma və şərab 

turşuları şəraba üzümdən keçdiyi halda, süd turşusu və spirt 

qıcqırması nəticəsində yaranan üzvi turşular sonradan əmələ 

gəlmiş olur.  

 Turşular şirə və şərabda əsasən sərbəst, bəzən isə kalium, 

kalsium və maqneziumla birləşmiş turş və normal duzlar şəkilində 

tapılır. Turşuların az bir miqdarı spirtlərlə qarşılıqlı təsirdə olub, 

ətir və dad maddələri əmələ gətirir. 

Doymuş birəsaslı alifatik turşuların aşağı nümayəndələri 

(məsələn, sirkə turşusu və s.) su buğu ilə asanlıqla uçucu hala (buğ 

halına) keçir. Ona görə də onlar uçucu turşular adlandırılır. Bu 

xassələrindən istifadə edərək şərabda onları təyin edirlər. Ağ 

ordinar təbii şərablarda (sağlam) uçucu turşular 1,2q/dm3-dək, 

ordinar qırmızı və kaxet şərablarında 1,5q/dm3-dək, markalı ağ – 

1,5 q/dm3-dək, markalı qırmızı və maderalaşdırılmış şərablarda 

1,75 q/dm3-dək olur. Əgər uçucu turşular bu miqdardan artıq 

olarsa bu normal hal sayılmır və şərabın xəstələndiyini göstərir.  

Şərabda sərbəst və turş duzlar şəklində olan turşular 

titirləməklə təyin edildiyindən titirləşən turşuluq adı altında 

birləşir və q/dm3-la ifadə olunurlar. Titirləşən turşuluq üzümün 

yetişməsini müəyyən etdikdə əsas göstərici rolu oynayır. Belə ki, 

üzüm yetişdikcə şəkərlik artır və titirləşən turşuluq azalır.  
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Şərabda hidrogen və hidriksid ionlarının qatılığı fəal turşuluq 

göstəricisi ilə ifadə olunur. Fəal turşuluğun göstərici simvolu kimi 

pH qəbul olunmuşdur. Mühitdə hidrogen ionlarının miqdarı 

artdıqca pH göstəricisi bir o qədər aşağı düşür. Adətən şərabda pH 

göstəricisi 2-5 arasında dəyişir. Turşuluq yüksəldikcə şərabın 

xəstəlik və nöqsanlara davamlığı artır. 

Şərabın dad, rəng və tipik xüsusiyyətlərinin formalaşmasında 

fenol maddələri böyük əhəmiyyətə malikdir. Tam yetişmə zamanı 

başlıca texniki üzüm sortlarında fenol maddələri ən azı gilənin 

lətində 0,6-2,4%, bir qədər çox qabıqda 4,7-11,3% və daha çox 

toxumda 7,8-15,9% və daraqda 9,3-16,4% toplanmış olur. Şərabda 

fenol maddələrinin miqdarı geniş intervalda dəyişir. O, şərabın 

tipindən, üzümün emal üsulu və şərab materiallarının işlənmə 

rejimindən asılıdır. Ağ şərablarda fenol maddələri 0,1 q/dm3-a 

qədər, qırmızı və kaxet şərablarda 1,5-5 q/dm3 və daha çox ola 

bilir. 

Şirə və şərabda xüsusi əhəmiyyət kəsb edən birləşmələrdən 

biri də azotlu maddələrdir. Azotlu maddələrin əsas kütləsini 

aminturşu və peptidlər, az hissəsini isə zülallar və ammonyak 

təşkil edir. Üzüm şərablarında azotlu maddələrin ümumi miqdarı 

0,1-0,8 q/dm3 arasında dəyişir. Şirə və şərabda olan zülali 

maddələr: sadə zülallar - proteinlər və mürəkkəb zülallar - 

proteidlər şəklində tapılır. Aminturşular və azotlu maddələrin bəzi 

digər formaları biokimyəvi çevrilmələrdə böyük rol oynayır. 

Nəticədə müxtəlif tip şərablar səciyyəvi keyfiyyət qazanmış olur.  

Şərabların ətri və buketi onlarda olan aldehid, asetal və 

mürəkkəb efirlərin miqdarından asılıdır. Üzüm şərablarında 

alifatik aldehidlərin miqdarı 15-200 mq/dm3 təşkil edir. Bu 

miqdarın 90%-ə qədəri asetaldehidin payına düşür. Bəzi 

şərablarda (məsələn, xeres tipli şərablarda) mayaların fəaliyyəti 

nəticəsində çoxlu miqdarda aldehidlər toplanır. Bu zaman şərabda 

aldehidlərin miqdarı 600 mq/dm3 və daha çox ola bilir. 

Uzun müddət çəlləklərdə yetişdirilən şərablarda ətirli 

aldehidlərin miqdarı 3-3,5 mq/dm3-ə qədər ola bilir.  
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Asetallar. Şərabda alifatik aldehidlərdən əmələ gəlir. Əsas 

nümayəndəsi diasetaldır. Onun miqdarı 20 mq/dm3 ola bilər. 

Şərabda yağ turşularının əmələ gətirdiyi etil efirlərinin miqdarı 

200 mq/dm3 və çox ola bilir. Oksiturşuların etil efirləri adətən 100-

500 mq/dm3 miqdarında olur. Yağ turşularının doymuş efirlərin-

dən etilasetat üstünlük təşkil edir. Onun miqdarı 30-200 mq/dm3 

arasında dəyişir.  

Üzüm şirəsi və şərabda suda həll olan vitaminlərdən B qrupu, 

P, C vitaminləri, yağda həll olan vitaminlərdən tərkibində A 

provitamini olan karotinoidlər rast gəlinir.  

Şirə və şərabda olan üzvi birləşmələrlə yanaşı, 1,5-3 q/dm3 

miqdarında mineral maddələr də tapılır.  

Şərabın kimyəvi tərkibi, orqanoleptiki keyfiyyəti və tipik 

xüsusiyyətləri üzümün becərildiyi torpaq-iqlim şəraitindən, 

relyefdən, yüksəklik və aqrotexniki üsullardan, eləcə də onun emal 

üsullarından və şərabın hazırlanmasından asılıdır.  

 

2.1.5. Üzüm, şirə və şərabın qida dəyəri 
 

İndi üzümlə müalicə geniş yayılmaqla, ampeloterapiya adı ilə 

tanınır. Hələ XII əsrdə dahi Nizami Gəncəvi üzümün qora vaxtı 

ondan alınan şirəni, yəni abqoranı “tutiya” adlandırırdı. Hazırda 

“Az-Granata” MMC-də yetişməmiş üzümdən içki hazırlanmasının 

sənaye texnologiya işlənilmişdir. Abqora yüksək qida və 

müalicəvi xüsusiyyətləri seçilən içkilərdəndir (şəkil 2.5). Deməli, 

üzümün qida və müalicəvi xüsusiyyətləri üzüm şirəsində, şərabda 

və ondan alınan digər məhsullarda da saxlanır. 

Üzüm şərabları qida və müalicə əhəmiyyətindən başqa 

antiseptik və bakterisid təsirə də malikdir. Qırmızı şərablar ağ 

şərablara nisbətən daha çox antiseptik xassə daşıyır ki, bu onların 

tərkibində polifenolların - qırmızı rəngləyici maddələrin və 

aqlükonların miqdarı ilə əlaqədardır. E.Hanzenə görə bu maddələr 

bakteriyalara standart fenol məhlulundan (1:10000) daha öldürücü 
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təsir gücünə malikdir. 

 

 
Şəkil 2.5. Abqora 

 

 Böyük alim və təbib İbn Sina vaxtilə şərabdan müntəzəm 

istifadə etmiş, «köhnə şərab bədəni qidalandırır» deyə şərab 

içməyi məsləhət görmüş və hətta bəzi xəstəlikləri şərabla müalicə 

etmişdir. O, cavanlara nisbətən yaşlıların daha çox şərab qəbul 

etmək imkanına malik olduğunu və şərabın yaşlılara qüvvət, 

cavanlara isə zəiflik gətirdiyini xüsusi qeyd etmişdir. 

Məşhur Azərbaycan alimi və təbib Kafiəddin Ömər ibn 

Osman (XI-XII əsrlər) Şamaxının Məlhəm kəndində tibb 

mədrəsəsi və onun nəzdində müalicəxana açmışdı. Burada üzüm 

və şərabdan, müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində istifadə 

olunmuşdur. Məsələn, qulaq ağrısını müalicə etmək üçün şirin nar 

dənələrini şərabda qaynadır və həvəndəstədə yumşalınca 

döydükdən sonra alınan məlhəmi qulağa qoyurdular. Böyrək 

xəstəliyini müalicə etmək üçün isə bişmiş balqabaq, yaxud kökün 

üzüm şirəsi ilə yeyilməsi məsləhət görülürdü. 

Orta əsr mənbələrində göstərilir ki, xəstə insanlar şərabı hər 
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gün lakin çox az miqdarda – bir-iki stəkan, bəzən isə daha az yarım 

stəkan, hətta bir qaşıq mıqdarında içməlidirlər. Hər şey konkret 

xəstəlikdən və həkimin müəyyən etdiyi müalicə üsulundan asılıdır. 

Respublikamızda istehsal olunan yüksək keyfiyyətli desert 

şərablardan (Azərbaycan, Qara çanax, Mil və s.) indi də xalq 

arasında qanazlığına və bir sıra digər xəstəliklərə qarşı 

müvəffiqiyyətli vasitə kimi istifadə edilir. 

1990-cı illərdə ABŞ-da fransız paradoksu adlandırılan 

tədqiqatların nəticəsi xalqa çatdırıldı. Burada aparıcı Amerika 

telejurnalisti M.Seyferin “Fransızların daha çox siqaret 

çəkmələrinə, yağlı yeməklər yemələrinə və aerobika ilə pis məşğul 

olmalarına baxmayaraq, amerikalılara nisbətən 2,5 il çox 

yaşamaları və 40% ürək-damar xəstəliklərinə az tutulmalarının 

səbəbi nədir?” sualına Boston universitetinin professoru 

R.Elliotun cavabı sadə olmuşdu: fransızların uzun ömürlüyünün 

sirri – yemək zamanı müntəzəm şəkildə qırmızı şərablardan 

istifadə etmələridir. Məlumdur ki, həmin şərabların tərkibində 

dəyərli polifenolların yüksək miqdarı qan damarlarını və ürək 

toxumasını oksidləşdirici proseslərin əks təsirindən qoruyur. 

Veriliş və sonrakı çoxsaylı nəşrlər fransız paradoksuna və Aralıq 

dənizi ölkələrinin qidalanmasına (pəhrizinə) canlı marağa səbəb 

oldu. Aralıq dənizi ölkələrinin qidalanmasında isə ilk növbədə 

onların həyat tərzi, fiziki fəallığı, təzə meyvə və tərəvəz, paxlalılar, 

dənlilər, yağlı olmayan süd məhsulları, balıq və yeməklə şərab 

qəbulu əsas yer tutmuşdur.  

Təəssüf ki, fransız paradoksu yalnız qırmızı şərabların 

istifadəsinin əlverişli təsirinə əsaslanırdı. Sonralar elm sübüt etdi 

ki, belə təsirə eyni zamanda ağ şərablar da malikdir. Lakin bu 

proses ağ şərabların biznesinə xeyli əks təsirini göstərmiş oldu.  

Çoxsaylı tədqiqatların nəticəsinə əsasən qeyd etmək olar ki, 

az miqdarda şərab içilməsi ürək-damar xəstəlikləri ilə yanaşı, 

insult, tromboz, hiporteniya, infarkt, işemiya və başqa xəstəliklərə 

ləngidici təsir göstərir, soyuqlama proseslərinin səviyyəsini aşağı 

salır, arteriyaların genişlənməsini sürətləndirir, xeyirli xolestrolun 
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miqdarını yüksəldir. Məlum olmuşdur ki, şərabın təsir etdiyi 

xəstəliklərin siyahısı hələ tamamlanmamışdır. Həkimlər son 

vaxtlar müəyyən etmişlər ki, qırmızı şərablar ağ ciyərlər üçün 

xeyirli olub, artıq çəki ilə mübarizədə də ən yaxşı vasitədir. İtaliya 

stomotoloqlarının fikrincə, mötədil miqdarda şərab qəbulu kariyes 

üçün yaxşı antibakterial təsir göstərir. 

Alabama Universiteti (ABŞ) alimlərinin son tədqiqatları 

(2007) göstərir ki, qırmızı şərablarda olan maddələr xərçəng 

riskini (xüsusilə kişilərdə) aradan qaldırır. İtaliya alimləri 

müəyyən etmişlər ki, populyar qırmızı şərablar üçün üzüm sortları 

yüksək miqdarda yuxu hormonu – melatominə malik olur. 

Missuri Universitetinin alimləri aydınlaşdırmışlar ki, qırmızı şərab 

insanları bir çox xəstəliklərdən, xüsusən qida məhsullarında 

məskunlaşmış xəstəlik törədici bakteriyalardan müdafiə edə bilir.  

Qocalığın qabağını necə almalı sualı insanları çox qədimdən 

düşündürür. İspan alimləri bu suala tədqiqatlarla cavab tapmışlar. 

Onlar gənclik elekseri kimi qırmızı şərabı seçmişlər.  

2010-cu il üçün müəyyən olunmuş müalicəvi və xəstəliklərə 

qarşı davamlı beş qidadan biri qırmızı süfrə şərabı, digərləri isə 

taxıl məhsulları, yağlı balıqlar, soya paxlası və yaşıl çaydır. 

Beynəlxalq üzüm və şərab təşkilatının nəznində “şərab və 

sağlamlıq” bölməsi yaradılmışdır. Burada həkimlərin iştirakı ilə 

şərabın insan orqanizminə təsirinin öyrənilməsi ilə bağlı çoxşaxəli 

elmi-tədqiqat proqramı yerinə yetrilir. Hazırda şərabla müalicə 

(enoterapiya) dünyada geniş yayılmaqla insanların sağlamlığının 

bərpa olunmasında və onların cavanlaşdırılmasında şərab və şərab 

məhsullarından istifadə olunur. Fransanın gözəllik və şərabla 

müalicə institunda müalicə olunanlara qırmızı şərab vannası və s. 

müalicə üsulları tətbiq olunur. 
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2.1.6. Dünya ölkələrində şərabların təsnifatı  
 

2.1.6.1. MDB ölkələri  
 

Şərablar bir sıra göstəricilərinə görə təsnifata ayrıla bilir. 

Bunlardan aşağıdakıları qeyd edə bilərik:  

İstifadə olunan xammala görə təsnifat:  

 Üzüm şərabları (təmiz üzüm şirəsindən); 

 Meyvə şərabları (alma, armud və s.); 

 Giləmeyvə şərabları (bağ və meşə giləmeyvələri, həmçinin 
çəyirdəkli meyvələrdən – albalı, gavalı, ərik, şaftalı və s.); 

 Bitki şərabları (qarpız, yemiş, dirrik bitkiləri, ağac şirələri 
və s.); 

 Kişmiş şərabları (soluxdurulmuş yaxud qurudulmuş 
üzümdən). 

Hazırda enoloqların (şərabçılıq üzrə mütəxəssislər) çoxu belə 

bir ümumi fikirdədirlər ki, yalnız üzümdən hazırlanan alkoqollu 

içkini şərab adlandırmaq olar. Qeyd etmək lazımdır ki, bu mövqe 

tənqidlərlə üzləşməkdədir. 

Üzüm şərablarının xammaldan asılı olaraq təsnifatı. Üzüm 

şərabları üzüm şirəsinin, əzintisinin və bütöv giləsinin tamamilə 

və yaxud bir qədər qıcqırdılmasından alınan alkoqollu içki olub, 

tündlüyü 8,5 h%-dən az olmamalıdır. Xüsusi tip şərablar etil spirti 

və şərabçılıq qanunvericiliyində tətbiqinə icazə verilən bir sıra 

digər əlavələr qatılmaqla hazırlanır.  

Tam təsnifat yalnız üzüm şərablarına aid olub, digər şərablar 

(meyvə yaxud bitki) adətən primitiv qaydada hazırlanır, yaxud 

istehsalat şəraitində az miqdarda buraxılır.  

Üzüm şərabları yalnız bir sortdan hazırlanırsa - bir sortlu və 

çoxlu sortlardan hazırlanırsa – çox sortlu şərablar adlanır. Bir 

sortlu üzüm şərablarının hazırlanmasında 15%-ə qədər digər üzüm 

sortu, yaxud şərab materialından istifadə etməyə icazə verilir.  

Çoxsortlu şərablar hazırlanma üsuluna görə sepaj və kupaj 
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şərabları kimi fərqləndirilir. Sepaj şərabları emala müəyyən 

nisbətlərdə sortlar qarışığı şəklində daxil olan üzümdən hazırlanır 

(bir neçə sortun qıcqırması). Kupaj şərabları artıq hazır şərab 

materiallarının (ayrıca qıcqırdılmış sortların) qarışdırılmasından 

hazırlanır.  

Şərabların rənginə görə təsnifatı (Trio: ağ, çəhrayı və 

qırmızı şərablar). Ən sadə, başa düşülən və hamıya aydın olan 

təsnifat rəngdən asılı olaraq verilən təsnifatdır. Beləliklə, ağ, 

çəhrayı və qırmızı üzüm şərabları fərqləndirilir (şəkil 2.6).  

 

 
 

Şəkil 2.6. Üzüm şərablarının təsnifatı (QOST 7208-93) 

 

Ağ şərablar – rəngi yaşılvari çalarlarla açıq-samanıdan 

(cavan turş) tünd-kəhrəbaya qədər (desert və tündləşdirilmiş) 
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dəyişir. Ağ şərablar uzun müddətli yetişdirilmədə öz rəngini 

dəyişir: turşlar tutqunlaşır və tünd-qızılı rəng alır; desert və 

tündləşdirilmişlər tünd-kəhrəba rəng alır. 

Ağ şərabların çox hissəsi «ağ» üzüm sortlarından hazırlanır. 

Lakin bəzən onlar «qara» yəni «qırmızı» adlanan üzüm 

sortlarından alınır. Belə sortların rəngi qırmızıdan qaraya qədər 

dəyişir. Rəngli üzüm sortlarından ağ şərablar hazırlandıqda gilə 

əvvəlcədən rəng maddələri toplanmış qabıqdan ayrılır. 

Çəhrayı şərablar – rəngi açıq çəhrayıdan tünd çəhrayıya və 

açıq-qızılıyadək olur. Çəhrayı şərablar «qara» üzümdən, lakin bir 

çox hallarda «qara» və «ağ» üzüm sortlarının qarışığından 

hazırlanır. Bu halda ağ şərablar üçün səciyyəvi olan 

texnologiyadan istifadə olunur. 

Qırmızı şərablar – bənövşəyi çalarla tünd-qızılıdan 

(cavanlarda) zərif üst qatında qəhvəyi kərpic çalarları ilə tünd-nar 

(yetişdirilmişlərdə) rəngində olur. Uzun müddətli yetişdirmədə 

qırmızı şərabların rəng intensivliyi azalır və yetişdirilən şərablar 

cavandan həmişə açıq rəngdə olur. 

Şərabın rəngini düzgün müəyyən etmək üçün kifayət qədər 

güclü işıq mənbəyinə və onun məxsusi istiqamətlənməsinə nail 

olunmalıdır. Çox vaxt ağ şərablar yuxarıdan düşən şüalarla 

işıqlandıqda tam «şəffaf» təsiri bağışlasa da «işıq» qarşısında 

baxdıqda onlarda bulanıqlıq yaxud digər nüanslar nəzərə çarpır. 

Keyfiyyətdən və yetişdirilmə müddətindən asılı olaraq 

təsnifat. Keyfiyyətdən və yetişdirilmə müddətindən asılı olaraq 

bütün şərablar iki qrupa bölünür: ordinar və yüksək keyfiyyətli. 

Yetişdirilmə müddətinin başlanması növbəti məhsul ilinin 1 

yanvarından hesab olunur. Ordinar şərablar (adi, tipik) – müxtəlif 

üzüm sortlarından hazırlanan şərablardır. Belə içkilər üçün 

üzümün bölgələr üzrə yetişdirilməsi reqlamentləşdirilmir. Şərab 

ümumi qəbul olunmuş texnologiya ilə istehsal olunur. Onlar uzun 

müddət saxlanmır və saxlanmaya qoyulduğu tarixdən 6 ay gec 

olmayaraq realizə edilir. 

Ordinar şərablar realizə müddətindən asılı olaraq bölünür: 
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 Cavan şərablar – natural süfrə şərabları olub, növbəti 
məhsul ilinin 1 yanvarınadək realizə edilir; 

 Yetişdirilməyən şərablar – cavan şərab kimi hazırlansa da 

növbəti məhsul ilinin 1 yanvarından sonra realizə olunur. 

Yüksək keyfiyyətli şərablar (Tipik və yüksək keyfiyyətli 

şərablar). Yüksək keyfiyyətli şərablar – üzümün yetişməsi üçün 

əlverişli olan illərdə istehsal olunan və keyfiyyətə görə yaxşılaş-

dırılmış şərablardır. Yüksək keyfiyyətli üzüm sortlarından alın-

maqla, üzümün regional yetişdirilməsi reqlamentləşdirilir. Üzü-

mün yığımında ciddi nəzarət mütləq olub, xammalın seçimi şəkər 

keyfiyyəti və sort tərkibinə görə aparılır. Məhsul yığıldığı yerdə 

emal aparılır. 

Şərab ənənəvi və xüsusi texnologiya ilə istehsal olunur. Tex-

nologiyanın fərqli xüsusiyyəti iri qablarda (metal sistern, yaxud 

palıd çəlləklərdə) yaxud xırda tutumlarda (şüşə butulkalarda) uzun 

müddətli saxlanmasıdır. Bu zaman onların orqanoleptik xüsusiy-

yətləri əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlir. Bu şərablar dayanıqlığı, 

yüksək keyfiyyəti ilə səciyyələnməklə bu xüsusiyyəti ilbəil 

saxlayır. Spirtliyi (tündlüyü) azı 10 h% təşkil etməlidir. 

Saxlanıb yetişdirilmə müddətindən və bu məqsədlə istifadə 
olunan tutumlardan asılı olaraq yüksək keyfiyyətli şərablar 3 qrupa 

bölünür: 

 Yetişdirilən şərablar – mütləq iri stasionar tutumlarda 

yetişdirilən və doldurulmadan əvvəl azı 6 ay butulkada (növbəti 

məhsul ilinin 1 yanvarından hazırlanır) saxlanan şərablardır; 

 Markalı şərablar – yüksək keyfiyyətli olub, stasionar 
tutumlarda yetişdirilmə müddəti ağ markalı süfrə şərabları üçün 

azı - 1,5 il, markalı tünd və desert şərablar üçün - 2 il olmalıdır 

(növbəti məhsul ilinin 1 yanvarından hesablanır); 

 Kolleksiya şərabları – ən yaxşı markalı şərab olub, palıd, 
yaxud metal rezervuarlarda saxlanma müddəti başa çatdıqdan 

sonra, butulkalarda – enotekalarda xüsusi şəraitdə əlavə olaraq azı 

3 il saxlanan şərablardır. 

Müəyyən şərabçılıq regionlarında alınan bəzi şərablar qeyri-
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adi ətir-dad xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Nəticədə şərabçılıqda 

«mənşəyinə görə nəzarətli adlanan» xüsusi qrup şərablar fərqlən-

dirilir. Mənşəyinə görə adlanmasına nəzarət olunan şərablara 

orijinal orqanoleptik keyfiyyəti ilə seçilən yüksək keyfiyyətli 

içkilər aiddir. Bu şərabların adlanmasında mütləq istehsal yerinin 

adı, yəni üzüm yığılan və şərab istehsal olunan yerin adı 

göstərilməlidir. Qanunvericiliyə görə bənzər içkilər digər yerlərdə 

istehsal hüququna malik deyildir. 

Spirt və şəkərin miqdarına görə təsnifat. Rusiya standart-

larına görə etil spirtinin miqdarına və şəkərə görə şərablar aşağı-

dakı qruplara bölünür (cədvəl 2.8). 

Cədvəl 2.8 

Şəkər və spirtin miqdarına görə təsnifat 

Şərabın qrupu Etil spirtinin həcmdə payı, % 
Şəkərin kütlədə payı, 

q/dm3 

 Təbii: 

Turş 9-13 3-qədər 

Xüsusi turş 14-16 3-qədər 

Kəmturş 9-13 5-25 

Kəmşirin  9-12 30-80 

 Xüsusi: 

Turş 14-20 15-ə qədər 

Tünd 17-20 30-120 

Kəmdesert 14-16 50-120 

Desert 15-17 140-200 

Likor  12-16 210-300 

 

Karbon qazının miqdarından asılı olaraq təsnifat. 

Şərabların başlıca əlamətlərindən biri – onlarda karbon qazının 

miqdarıdır. Bu meyara görə üzüm şərabları iki böyük qrupa 

bölünür: sakit - karbon qazına malik olmayan, yaxud az miqdarda 

malik olanlar; oynaq yaxud şipuçi – artıq CO2-na malik olanlar. 

CO2 artığına malik olan şərablar isə belə bölünür: karbon qazı 

ilə süni şəkildə doydurulmuş – qazlaşdırılmış; ilkin qıcqırma ilə 

karbon qazı ilə doydurulmuş – natural oynaq və ikinci qıcqırma 

yolu ilə karbon qazı ilə doydurulmuş – oynaq; sonuncu klassik 
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(butulkalarda qıcqırma) və ənənəvi üsulla istehsal olunan 

(hermetik iri rezervuarlarda qıcqırma) oynaq şərablar kimi 

fərqləndirilir. 

Turşuların miqdarına görə də təsnifat mövcuddur. Bu 

baxımdan şərablar fərqləndirilir: 

 Turşusuz (çox az miqdarda turşuluğa və zəif ifadə olunan 
dada malik olur); 

 Orta (nə az nə çox miqdarda turşuluğa malik olmaqla, 

içkiyə ifadə olunan şərab dadı verir); 

 Turş və büzücü (çox turş, güclü büzücü dada). 
Onu da qeyd etmək olar ki, şərabın bulanıqlığı qüsur deyil. Bu 

əlamətə görə şərabın təsnifatı belədir: 

 Bulanıq (zərif bulanıqlığa malik, çətin çökən yaxud əksinə, 
iri bulanıqlar, asanlıqla stəkanın dibinə çökən); 

 Ölgün (artıq bilinən bulanıqlıqla, parlaqlığı olmayan); 

 Şəffaf (xüsusi parlaqlıq və işıqla). 

 

2.1.6.2. Qərbi Avropa ölkələri 
 

 Şərablar haqqında bilgilərə malik olub, onları fərqləndirmək 

üçün ayrı-ayrı ölkələrdə olan təsnifatlardan baş çıxarmaq lazımdır.  

Fransa təsnifatı 

 AOC (Appellationad Origine Controlle) – yerinə, 
mənşəyinə görə adlanmasına nəzarət olunan şərablardır. Coğrafı 

mənşəyi, üzüm sortu, hazırlanma metodu həmin appellasiyon 

(böyük olmayan şərabçılıq ərazisi) üçün qanunla müəyyən olunan 

şərablardır. Origine sözü əvəzinə etiketdə appellasyonun adı dura 

bilər. Məsələn “Appellation Bordeaux Controlee” 

 VDQS (Vin Delimitede Qualite superiure) – nəzarət 
parametrləri ilə əla keyfiyyətli şərab. Yüksək kateqoriyaya (AOC) 

təqdim olunmasını gözləyən şərab. 

Əla keyfiyyətli şərablar istehsal zonasına, istifadə olunan 

üzüm sortlarına, maksimum məhsuldarlığa, üzümün becərilməsi 
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və şərabçılıq metodlarına, minimum tündlüyə, analitik və 

orqanoleptik göstəricilərə və s. görə tələblərə cavab verməlidir. 

 VdP (Vin de Pays) – yerli şərab. Fransanın ən böyük 
şərabçılıq regionlarında istehsal olunur. Süfrə şərabından hər hansı 

bir bölgəyə aid olması ilə fərqlənir. Onların istehsalına təlabat 

AOC-a nisbətən azdır və onlar böyük ərazidə yetişdirilmiş 

üzümdən yığılan məhsuldan hazırlana bilir. Tündlüyü 9,0-9,5 h.% 

olmalıdır. 

 VdT (Vin de Table) – süfrə şərabı. Ən “təlabat zəif olan” 

şərab kateqoriyasıdır. Fransada buraxılan şərabın təqribən yarısı 

bu kateqoriyaya aiddir. Bu qrup şərablar yalnız Fransada deyil, 

həmçinin kənarda istehsal olunan üzümdən alınır. Ona görə də bu 

şərablara “avropa süfrə şərabları” da deyirlər. Yalnız Fransa 

üzümündən istifadə olunarsa o zaman “Fransanın süfrə şərabı” 

adlanır. Əgər şərab ayrı-ayrı yerlərin məhsuludursa, bu halda 

“Müxtəlif AB ölkələrinin qarışıq şərabı” yazılır. 

 

Italiya təsnifatı 

 DOCG (Denomininazionedi Origine Controllata e 
Garntita) 

Italiyada ən yaxşı qəbul edilən şərab, yaxud İtaliya büdcəsi 

üçün əhəmiyyətli hesab olunan (məsələn Asti bölgəsinin bəzi 

şərabları) şərablardır.  

 DOC (Denominazionedi Origine Controllata) 
Mənşəyinə görə nəzarət olunan şərab. Fransa AOC-nun 

analoqu. 

 İGT (İndicazione Geografica Tipica) 
“Yerin tipik şərabı” demək olar. 1992-ci ildən daxil edilən 

qrup olub, Fransa VdP-nin oxşarıdır. İGT şərab kateqroityasına 

məxsus olan ərazi adətən böyükdür, nəinki DOC və DOCG 

qruplarına. Lakin bəzən İGTçox kiçik ərazini də əhatə edir.  

 VdT (Vino da Tavola) süfrə şərabı 
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Alman təsnifatı  

Alman şərab təsnifatı keyfiyyətin iki kateqoriyasını əks 

etdirir: 

Süfrə şərabı və keyfiyyətli şərab. Bunlar isə öz növbəsində 

yarımqruplara bölünür.  

Süfrə: 

 Alman süfrə şərabı (Deutscher Tafelwein) 
Azı 8,5% spirtə malik olur. Müəyyən regionların 

şərablarından hazırlanır. Ekoloji standartlara uyğundur: 

rəngləyicilər, konservant və dad əlavələri vurulmur. Bütünlükdə 

buraxılan şərabın 5%-i təşkil edir. 

 Alman yerli şərabı (Deutscher Landwein) 

Başqa adı- xüsusi süfrə. 19 şərabçılıq regionlarından birinin 

adını daşıyır. Süfrə şərabına nisbətən daha yetişmiş üzümdən 

hazırlanır.  

Keyfiyyətli şərab:  

Müəyyən regionlardan keyfiyyətli şərablar QBA 

(Qualitatswein Bestimmer Anbangeobiete) kateqoriyasına aid 

edilir. 

QBA kateqoriyalı şərab 13 şərabçılıq regionlarının birində 
hazırlanır və yerli tələblərə uyğun gəlir. Bu şərablar mütləq 

laborator yoxlanmasını və peşəkar dequstasiyanı keçir.  

 Keyfiyyətli şərab fərqlənmə ilə 

QmP (Qualitatsweinmit Pradikat) Alman şərablarının ali 

kateqoriyasıdır. Şərab konkret şərabçılıq regionunun bir rayonuna 

aiddir. Əvvəlki kateqoriya şərablardan spirtin yüksək miqdarı ilə 

fərqlənir. Bu şərablar və QBA kateqoriyası dequstasiyanı keçərək 

mütləq yüksək bal almalıdır. Butulkada minimum saxlanma müd-

dəti 5 ildir. Bəzi şərablar üçün minimum yetişdirmə müddəti 15-

20 il təşkil edir.  

 

Ispan təsnifatı 

İspaniyada şərabların keyfiyyətinin beş pilləsi mövcuddur: 

 Vinodemesa (süfrə şərabı) – Fransanın oxşar qrupuna 
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uyğun olub, İspaniyanın istənilən bölgəsində, istənilən ildə və 

istənilən şərabların qarışığından istehsal olunur. Etiketdə il, sort və 

istehsal olunduğu region göstərilmir. Hazırda İspaniyanın yarıdan 

çox şərabları daxil olan ən çox saylı kateqoriyasıdır.  

 Vinodela Tierra (region şərabı) müəyyən zonalarda həmin 
region üçün istehsal olunur (adətən sortun miqdarı olduqca çox 

olur). Etiketdə əyalət region və vintaj göstərilməlidir (məsələn, 

Vinodela Tierrade Castillia 2008). Üzümün sortunu göstərmək 

olar, lakin bu mütləq deyldir. Belə əlverişli qanunvericiliyə bax-

mayaraq region şərabları bütünlükdə ümumi şərabın 7%-ə 

yaxınını təşkil edir.  

 DO, Denominacionde Origen (adlanma, nəzarət olunan yer 

və mənşəyinə görə) – qanunla müəyyən olunmuş zonası, icazə 

verilən sortu, məlum məhsuldarlığı, bəzən vinifikasiya metodu, 

yetişdirilmə norması və s. olan şərablardır. DO anlayışı icazə 

verilən sortların ciddi yığını olub, appellasyon terruarını daha 

parlaq şəkildə əks etdirir. Bu kateqoriya şərablar (DOC və norqo 

ilə birlikdə) bütün ispan şərablarının 40%-ə yaxının təşkil etməklə, 

istehsalına görə ikincidir.  

 DOC Depominacionde Origen Califid (mənşəə yerinə görə 
tanınan və nəzarət olunan adda) 

Ispan şərablarının ali kateqoriyası olub, hələlik yalnız iki 

appellasiyonla məhdudlaşır: Rioxe və Prioratuş DOC üçün DO 

standartlarından başqa üzümlüklərin və şərab materialı hərəkəti 

ərazisinə daha ciddi nəzarət olunur (həm üzümlük, həm də şirə 

növbəti sərhədləri keçməməlidir). Priorat yerləşən Kataloniyada 

katalon yazısından alınan qısa adlanma belə olur: DOQa 

(Denominaciod Origen Qualificada).  

 Vinode Pago 
Fransız “kryu” anlayışına (fərqi səciyyəvi xüsusyyətləri olan 

ayrı-ayrı üzümlüklər) uyğundur.  

Adi Do tələbləri yığınından əlavə bu kateqoriya şərablar 

üzümün mənşəyinə, vinifikasiya və möhkəmləndirilmiş keyfiyyət 

nəzarətinə görə əlavə tələblərə cavab verməlidir. 2003-cü ildən 8 
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paqo qeydiyyatdan keçmişdir ki, bunun 5-i Kastiliya – La- 

Mançedə və 3-ü Navarredədir.  

Ispaniyada həmçinin satışa buraxmazdan əvvəl şərabların 

yetişdirilməsindən asılı olaraq kateqoriyalara ayrılması sistemi 

fəaliyyətdədir. Joven (cavan) – yetişdirilməmiş yaxud az 

müddətdə metalda yetişdirilənlər. Etiketdə terminlərin göstəril-

məsi mütləq deyildir.  

Robie (palıd) yaxud Semi-Crianza (yarımyetişdirilmiş) – 

palıdda ildən az yetişdirilən şərablar. Bu qeyri rəsmi kateqoriya 

olsa da bəzən etiketdə xatırlanır. Etiketdə Robie əvəzinə barricado 

yazıla bilər ki, bu da həmçinin qeyri rəsmi termindir.  

Grianza (yetişdirilməmiş) – palıdda minimum yetişdirmə 

müddəti (çəlləyin həcmindən asılı deyildir) 12 aydır.  

Reserva (reserv) – minimum yetişdirmə müddəti 3 il olub, 

onun 12 ayı palıdda, 24 ayı butulkadadır.  

Gran Reserva (qran reserva). Minimum yetişdirilməsi 6 il 

olub, onun 2 ili palıdda, qalanı butulkada baş verir. Nisbət 3:3; 5:5-

ə və istehsalçının arzusundan asılı olaraq istənilən cür dəyişə bilər.  

 

2.1.6.3. Yeni Dünya ölkələri 
 

Bu ölkələrdə vəziyyət Avropadan əsaslı şəkildə fərqlənir. 

Yaxın vaxtlara qədər burada təsnifat olmamış və istehsalçılar 

özləri üçün bölgülərdən istifadə etmişlər. Əvvəlcə ABŞ, sonra 

Avstraliya, Yeni Zenlandiya və sonra Çilidə vəziyyət dəyişdi. 

Keyfiyyətli şərabın etiketində üzümün adından istifadə olunması 

qərara alındı və bunun hesabına onlar “sort şərabı” kimi 

məşhurlaşdı. 

Əlavə olaraq hər ölkədə şərabların fərqlənməsinin öz 

məqamları mövcuddur. Məsələn ABŞ-da 1970-ci ildən şərabçılıq 

regionları üzrə təsnifat fəaliyyətdədir və etiketdə Dolina Napa 

(Napa Valley), Şimal sahil (North Coast), Mərkəzi sahil (Central 

Coast) və b. yazılar görmək olar.  
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Çili də öz növbəsində şərablar nəinki coğrafı və sort amilinə 

həm də yaşına uyğun qruplaşdırılır. Şərabların 4 sinfi 

fərqləndirilir: Kurant – 1 il saxlanan şərab, Speral – 2-3 ildən çox 

saxlanmayan şərab, Rezerva – 4-5 il müddətinə yetişdirilir və 

Qrand şərab – 6 ildən çox saxlanma potensialna malik olur.  

Avstraliyada ən yaxşı üzümlüklərin şərabı Oubstanding, 

tərcümədə “çox yüksək” və Sperior – “ən yaxşı” şərab adlanır. 

Əgər şərabın kupajı iki və daha çox sortdan ibarət olarsa o zaman 

miqdarına görə üstünlük təşkil edən sort birinci yazılır. Avstraliya 

şərablarının daha bir təsnifatı bin numerasiyadır. Birinci dəfə 

1930-cu ildə qəbul olunmuşdur. Hazırda bin-numerasiya bir çox 

avstraliya şirkətləri tərəfindən buraxılan şərabların adı kimi 

istifadə olunur. Belə şərablardan ən məşhurları Penfolds və 

Lindemans “Penfolds Bin 707 Kaberne Sovinyon” və 

“Lindemans” Bin 65 Şardone”-dir.  

 

2.1.7. İstehsal texnologiyası 
 

2.1.7.1. Üzümün ilk emalının xüsusiyyətləri 
 

Şərabçılıq sənayesi üçün xammal üzümdür. Üzümün giləsi 

yüksək şəkərli şirədən ibarət olub, ondan şərab alınır. Gilənin 

tərkibinə şəkərdən (əsasən qlükoza və fruktozadan başqa) başqa 

üzvi turşular, pektin rəng, ətirli maddələr, digər birləşmələr 

daxildir.  

Üzüm texniki yetişkəlik dövründə, başqa sözlə həmin tip 

şərabı almaq üçün tərkibində lazım olan miqdarda şəkər və 

turşuluq alındıqda yığılır. Şərabçılıqda texniki üzüm sortlarından 

istifadə olunur ki, onlar da iki böyük qrupa bölünür: universal və 

xüsusi universal sortlar. Bu sortlar müxtəlif şərabçılıq rayonla-

rında yetişdirlməklə, onlardan müxtəlif tipli şərablar hazırlanır. 

Xüsusi sortlar müəyyn şərab tiplərinin hazırlanması üçün olan 

sortlardır (şəkil 2.7, 2.8).  
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Şəkil 2.7. Azərbaycanda ağ şərablar üçün becərilən ən yaxşı 

üzüm sortları 

 

Üzüm şərablarının istehsalı aşağıdakı əsas mərhələləri əhatə 

edir: üzüm şirəsinin alınması, şirənin qıcqırması, şərabın emalı və 

yetişdirilməsi. 

Üzümün şirəyə emalının bütün texnoloji sxemləri iki əsas 

qrupa cəmlənir: ağ üsul – şirənin dərhal əzintidən ayrılması və 

sonra qıcqırdılması; qırmızı üsull - əzintinin qıcqırdılması ilə, 

əzintinin müxtəlif növ ekstraktlaşdırılmasına yol verilir. 
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Şəkil 2.8. Azərbaycanda becərilən ən yaxşı qırmızı üzüm 

sortları  
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Ağ üsulla həm ağ, həm də rənglənmiş sortlar, bütöv salxımla 

yaxud gilənin qabaqcadan əzilməsi ilə emal olunur. Alınan şərab 

materailları ağ yaxud cəhrayı rəngə malik olur.  

Üzümün ağ üsulla emalı texnologiyasında ağ şərabların 

keyfiyyətinin pisləşməsinə səbəb ola biləcək ekstrakt və rəng 

maddələrinin qabıqdan həddindən artıq miqdarda şirəyə keçməsi 

kimi bir sıra üsullar istisna edilir. Bu üsulla ağ natural şərablar, 

şampan, konyak və xeres materialı alınır.  

Üzüm yığıldıqdan 4 saatdan gec olmayaraq emal olunmalıdır. 

Daxil olan üzüm məhsulu şirəsinin ayrılması üçün əzilməyə 

yönəldilir. Əzilmə nəticəsində əzinti alınır (suspenziya, şirədən 

ibarət maye hissə; qabıq və toxumdan ibarət bərk hissə). Əzintidən 

öz-özünə ən qiymətli fraksiya – öz axımı ilə ayrılan şirə çıxır və 

ondan yüksək keyfiyyətli şərablar alınır. Qalan şirəni çıxarmaq 

üçün əzinti mexaniki preslərdə sıxılır, nəticədə I, II, III fraksiya 

(təzyiq) şirələr alınır. 1-ci təzyiqlə ayrılan şirənin bir hissəsi yaxud 

hamısı markalı şərablar istehsalına, II və III təzyiqlə alınan şirələr 

isə - digər tip şərabların alınmasına verilir. Alınan üzüm şirəsi 

asılqan hissəciklərin kənar edilməsi üçün sakit saxlanmaqla 

duruldulur. Sakit saxlanma prosesində oksdiləşmə proseslərinin və 

kənar mikroorqanizmlərin inkişafının qarşısını almaq məqsədilə 

şirənin sulfid anhidridi ilə işlənməsi aparılır. Duruldulmuş şirə 

qıcqırdılmaya yönəldilir. Qıcqırdılma şərab mayalarının təmiz 

məhsulları ilə 14-180C (220C-dən yüksək olmamaqla) 

temperaturda yerinə yetirilir. Nəticədə cavan şərab alınır.  

Qırmızı üsulla emal olunduqda üzüm salxımının bərk 

elementlərindən daha çox ekstrakt fenol və ətirli maddələrin 

çıxarılmasına çalışılır. Bunun üçün müxtəlif üsullar istifadə 

olunur: üzüm əzildikdən sonra şirə əzintidə saxlanır yaxud əzintidə 

qıcqırdılır. Qıcqırdılma temperaturu 26-300C-dir. 

Qırmızı üsulla qırmızı natural şərablar, xüsusi tip tündə 

şərablar (portveyn, madera və marsala), bütün adlarda desert 

şərablar, çəhrayı və sarı şərabların bəzi markaları hazırlanır. 

 Ağ və qırmızı üsulla alınan cavan şərablar saxlanmaya verilir. 
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Saxlanma prosesində həmin tip şərab üçün səciyyəvi olan dad və 

buket formalaşır, davamsız birləşmələr və xeyli miqdarda 

mikroorqanizmlər çökür, şərab durulur, bulanmalar davamlı olur. 

Cavan şərabı yetişdirmək üçün müxtlif texnoloji qablar tətbiq 

olunur: ağac çəllklər, iri metal rezervuarlar, butulkalar. Ağac 

çəlləklərdə yetişdirdikdə hava ilə şərab arasında qaz mübadiləsi, 

həmçinin oduncaqdan şəraba fenol və ətirli maddlərin 

ekstraksiyası baş verir. Bütün bunlar cavan şərab materialının 

yetişməsini təmin edir. İri qablarda yetişdirmə praktik olaraq 

oksigensiz şəraitdə getdiyindən şərabın yetişmə şəraiti pisləşir. 

Yetişdirmə prosesində köçürülmə və qabın başının 

doldurulması aparılır. Köçürülmədə məqsəd saxlanıb yetişdirilmə 

nəticəsində çöküntüyə gedən hissədən durulmuş şərabın ayrılması 

yaxud çöküntünün saxlanması, lazım gəldikdə - şərabın 

formalaşması və yetişməsi üçün oksigen daxil olmasını təmin 

etməkdir. Köçürmə açıq (hava daxil olmaqla, əsasən şərab iri 

tutumlarda yetişdirildikdə aparılır) və qapalı (havasız şəraitdə) 

olmaqla fərqləndirilir. Qabın başının doldurulmasında məqsəd – 

qabda şərab üzərində hava boşluğu yaranmasını istisna etməkdir. 

Çünki, bu şərabın dəyərli komponentlərinin oksidləşməsinə və 

aerob mikroorqanizmlərin inkişafına səbəb ola bilər. Qabın 

başının doldurulması əsasən ağac qablarda yetişdirilən şərablarda 

aparılır. Çünki burada qabın taxtalarının məsaməlrindən buxar-

lanma getdiyindən şərabın həcminin daha tez azalması baş verir. 

Digər növ qablarda isə boşluq əsasən həcmin sıxılması ilə əlaqədar 

olaraq baş verir. Tünd şərabların ildə bir dəfə, desertlərin (tokay 

şərablardan başqa) – ayda bir dəfə, natural şərabların həftədə bir 

dəfədən gec olmayaraq başı doldurulur.  

MDB məkanında butulkada yalnız kolleksiya şərablarını 

yetişdirirlər, uzaq xaricdə isə bu əməliyyat ayrı-ayrı tip şərabların 

istehsalı prosesinin bir hissəsidir. Şərab butulkaları mantar tıxacla 

bağlanır, üstdən mumla parafin, yaxud surquç mumu yaxılır. 

Tərəcələrə üfüqi vəziyyətdə düzülür (tıxacın qurumaması və 

havadan oksigen daxil olmaması üçün). 
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Satışa verilən bütün şərablar şəffaf, olmalıdır. Şəraba stabillik 

vermək üçün onu müxtəlif işlənmələrə məruz qoyurlar: fiziki, 

fiziki-kimyəvi, kimyəvi, biokimyəvi. Fiziki üsullara sentrifuqadan 

keçirmə, filtrasiya, termiki işlənmə aiddir. Sonuncu halda şərab 

soyuqla – donma temperaturuna yaxın soyudulur, yetişdirilir, 

nəticədə davamsız birləşmələr çökür, sonra belə şəraitdə filtrdən 

keçirilir; istiliklə - qısa müddətli (pasterizə, isti doldurma), yaxud 

uzun müddətli qızdırma (xüsusi tip şərabların – madera portveyn, 

xeres, marsala, bəzi desert şərablar) aparılır. Şərabın 

duruldulmasının fiziki-kimyəvi duruldulma metodu-

yapışqanlanmadır. Şəraba bulanlıq şəkilli komponentlərin 

çökdürtülməsini təmin edən (züllalar, fenol maddələri 

polişəkərlər) üzvi (jelatin, balıq yapışqanı, yumurta ağı, kazein), 

yaxud qeyri üzvi (bentonit, poliakril amid, silisium 4 oksid və b.) 

maddələr vururlar. Kimyəvi təsirlərin köməyilə metal ionlarının 

artığını (əsasən dəmir və mis) kənar etmək üçün 

metalsızlaşdıranlardan (sarı qan duzu –SQD, trilon B, fitin və b.) 

istifadə olunur. Biokimyəvi bulanmaların kənar olunması üçün – 

ferment preparatları ilə, o cümlədən pektolitik və proteolitik 

fəalığa malik olanlarla işlənmə aparılır. 

Təcrübədə yuxarıda qeyd olunan üsul və yolları birləşdirən 

kompleks işlənmə sxemlərindən istifadə olunur. Nəticədə cavan 

şərab materialından (gələcəkdə çökə biləcək) davamsız kolloid 

birləşməlrin çökməsi tezləşir. Bundan başqa hazır şərabda xəstəlik 

və qüsurlar yarada bilən bulanmaların qarşısı alınır, yaxud o 

tamamilə aradan qaldırılır. 

Emal ounmuş və yetişdirilmiş şərab materialı öz kondisiyasına 

görə heç də həmişə hazır şəraba qoyulan tələblərə cavab vermir. 

Şərabların kondisiyasını təmin etmək üçün eqalizə, assamblyaj, 

kupajdan istifadə olunur.  

Eqalizasiya – eyni sort cavan şərab materialının bircinslilik 

təmin edilməsi məqsədi ilə qarışıdrılmasıdır.  

Kupaj – müxtəlif üzüm sortlarından aınan müxtəlif tip 

şərabların, şərab materiallarının və digər komponentlərin (spirt, 
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vakuum şirəsi və s.) qarışdırılmasıdır.  

Assamblyaj – müxtəlif üzümlüklərdən alınan bir sort həddində 

xırda partiyaların birləşdirilməsi ilə iri şərab partiyası 

hazırlanmasıdır.  

Müəyyən olunmuş yetişdirilmə müddəti keçdikdən sonra 

şərab butulkalara doldurulur.  

 

2.1.7.2. Ayrı-ayrı qrup üzüm şərablarının istehsal 
xüsusiyyətləri 

 

Natural şərablar spirt əlavə olunmadan üzüm şirəsində olan 

şəklərin tamailə yaxud qismən qıcqırdılması nəticəsində alınır. 

Şəkər tam qıcqırdıqda turş şərab alınır. Bu qrup şərabların 

istehsalının texnoloji sxemi verilir (şəkil 2.9). 

Ağ turş natural şərablar kobudluq və büzüşdürücülük omadan 

zərif incə səciyyəvi olub, rəngi – çox vaxt açıq, samanı sarıdır. 

MDB ölkəlrində buraxılan ən yaxşı ağ natural şərablardan 

Kəhraba, Xan, Bellus, Şardone, Bayanşirə, Rislinq, Aliqote, Pino, 

Fetyaska, Sinandali, Qurccani və b. göstərmək olar (şəkil 2.10).  

Gürcüstanın şərq hissəsində (Kaxetiyada) kaxet tipli şərablar 

buraxılır ki, bunlar xüsusi natural ağ turş şərablara aid edilir. 

Yüksək ektraktlığı, spirtliyi, mötədil oksidləşməsi, meyvə ətri, 

büzüşdürcü dadı, çay rəngi ilə xarakterizə olunur.  

Texnologiyasının mühüm xüsusiyyətləri: üzüm şirəsinin 

əzintidə daraqla birgə torpaqda basdırılmış gil küplərdə və iri 

yerüstü qablarda qıcqırdılır. Fasilələrlə gündə 3-4 dəfə şirə əzinti 

ilə qarışıdırlır. Qıcqırma qurtardıqdan sonra rezervuarların başı 

doldurulur və 3-4 ay müddətində şərab materailı əzintidə saxlanır. 

Yetişdirilmə prosesində şərab öz-özünə durulur, sonra onu 

əzintidən ayırırlar. Markalı şərablar istehsalı üçün yalnız özbaşına 

axınla ayrılan şərab fraksiyasından istifadə edilir.  
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Şəkil 2.9. Natural şərablar üçün şərab materialı alınmasının 

texnoloji sxem 
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Kaxet tipli şərabların nümayəndələri – Tibaani, Telavi, 

Kaxeti, Şuamtadır. 

Sarı şərablar adlanan qrup Fransada istehsal edilir. Şərabın 

saralması yarımçıq çəlləklərdə Saceharomyces oviformis maya-

larının iştirakı ilə yetişdirilmə prosesində baş verən uzun müddətli 

oksidləşmə ilə əlaqədardır. 

 
Şəkil 2.10. Azərbaycanda buraxılan ağ natural şərab 

nümunələri 
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Qırmızı turş cavan şərablar tünd-qızılı, qırmızı və ya 

bənövşəyi çalarlarla nar rənginə malik olur, yetişdirildikdə soğan, 

kərpic çalarları nəzərə çarpır. Dadı dolğun, büzüşdürücü, mötədil 

turş, ətri meyvə çalarları ilə sorta məxsusdur. Üzüm qırmızı üsulla 

emal olunur. MDB ölkələrinin ən yaxşı turş qırmızı süfrə şərabları 

– Ukrayna Oksamiti, Neqru de Purkar, Kvareli, Napareuli 

Mukuzani, Mədrəsə, Kaberne, Rübai, Xan, Şiraz, Qaragöz və 

başqalarıdır. Avropanın məşhur qırmızı turş süfrə şərabları 

Fransanın Bordo, Burqund, İtaliyanın Kyanti və İspaniyanın 

Navarra adlanan bölgəsində istehsal olunur (şəkil 2.11).  

 
Şəkil 2.11. Azərbaycanda buraxılan qırmızı natural şərablar 

 

Natural kəmturş və kəmşirin şərabları. Şirə yaxud əzintinin 

yarımçıq qıcqırdılması yaxud turş şərab materialı ilə 

qatılşadırılmış şirənin spirt vurulmadan kupaj edilməsi ilə alınır. 

Bu şərablar bioloji qeyri stabil məhsullar olub, onlarda asanlıqla 

qıcqırma başlayır, mayalar və digər mikqoorqanizmlər inkişaf edə 

bilir. İstehsalatda belə şərablar üçün ümumi texnoloji üsullarla 

yanaşı, bioloji stabilliyə yönəldilmiş xüsusi tədbirlərdən də 

istifadə olunur (şəkil 2.12).  
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 Şəkil 2.12. Azərbaycanda istehsal olunan kəmşirin natural şərablar 

 

Kəmturş və kəmşirin şərablar istehsalının əsas xüsusiyyəti 

tələb olunan anda şərabda lazım olan kondisiyada spirt və şəkərlik 

təmin etmək üçün qıcqırmanın yarımçıq dayandırılması, texnoloji 

işlənmə və yetişdirlməyə verilən, həmçinin butulkaya doldurul-

muş hazır şərabın stabilliyinin təmin olunmasıdır. Bu şərablar 

üçün şəkərliyi 20-22% olan ağ, çəhrayı, qırmızı üzüm sortlarından 

istifadə olunur. Qıcqırmanın dayandırılması üçün müxtəlif 

üsullardan istifadə olunur. Onlar arasında sulfitləşdirmə, termiki 

işlənmə (soyuq və isti ilə), CO2 toplanması üçün qıcqırmada aşağı 

temperaturun tənzimlənməsini qeyd etmək olar. Şəkər qalıqlı hazır 

natural şərabların stabilliyi butulkada pasterizə yaxud isti doldur-

ma ilə təmin edilir. Kəmturş və kəmşirin ağ şərablar üçün açıq 

samanıdan tünd-qızılıyadək; qırmızılar üçün – açıq qırmızıdan 

tünd qırmızı; çəhrayılar üçün – açıq çəhrayıdan açıq – qırmızıya-

dək rəng səciyyəvidir. Dad və buket yüngül, harmonik, oksidləşmə 

tonu olmadan, kənar tamsız və iysizdir. Buketdə meyvə yaxud 

çiçək tonu, sort ətri hiss olunur. Qırmızı şərabların dadında bir 

qədər büzüşdürücülük bilinir (şəkil 2.13).  
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Şəkil 2.13. Azərbaycanda 

buraxılan çəhrayı kəmşirin natural 

şərablar 

 

 

 

 

 

 

MDB ölklərində bu qrupa aid edilən ən yaxşı şərablar – Psou, 

Tvişi, Çvaveri, Axesani, Kindzmarauli, Xvançkara, Səyyahdır 

(şəkil 2.14).  

 

 
Şəkil 2.14. Yaxın xaricdə istehsal olunan kəmşirin natural 

şərablar  (Rusiya, Gürcüstan) 
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Uzaq xaricdə Fransa, AFR və Macarıstanın kəmşirin şərabları 

məşhurdur. Onlar gec yetişmiş və faydalı çürümə ilə yoluxmuş 

(Botrutis cinerea) yüksək şəkərli üzümdən alınır. Fransada belə 

şərablar Soterndə (ən yaxşılardan biri – Şato İkemdir), Barzakda 

və Bordodan cənubda, Almaniyada Reyn və Mozel rayonlarında 

(Ausleze və Şpetleze), Macarıstanda - Tokay rayonunda istehsal 

olunur.  

Xüsusi tip şərablar – tünd və desert olub, hazırlanmasında 

üzüm şirəsinə qıcqırma zamanı və ya kupajda spirt, qatı şirə 

şəklində şəkər və digər inqredientlər əlavə olunur. 

Bu tip şərablara xas olan bir sıra ümumi məsələlər diqqətə 

alınmalıdır. Əvvəla onu qeyd etmək lazımdır ki, bu şərabların bir 

sıra qrupları üçün üzüm yüksək miqdarda quru maddələrə, o 

cümlədən şəkərlərə malik olduqda yığılmalıdır. Buna nail olmaq 

üçün bu tələblərə cavab verən üzüm sortları və bu sortların 

becərildiyi əlverişli mikrorayonların seçilməsi vacibdir. Məsələn, 

Kürdəmir tipli kaqor şərabının alınması üçün ən yaxşı sort 

Şirvanşahı, rayon isə Kürdəmir hesab olunur. Şirvanşahı sortu 

digər rayonlarda həmin keyfiyyəti vermir.  

İkinci, üzüm sortunda yüksək şəkərlik təmin etmək üçün onun 

soluxdurularaq yığılması, yəni bir növ kişmişləndirilməsi aparılır. 

Bunun üçün üzüm yetişdikdən sonra saplaq hissədən bir qədər 

əzilərək salxımın ana bitki ilə əlaqəsi kəsilir. Nəticədə gilələrdən 

suyun buxarlanması hesabına şəkərlərin miqdarı artır. Lakin belə 

artım mütləq olmayıb, nisbi artımdır. Belə işlənməyə məruz 

qoyulmuş Şirvanşahı üzümündə şəkərlərin miqdarı 35-50% 

arasında dəyişə bilir. 

Xüsusi tipə aid olan tokay tipli şərabların alınması üçün vacib 

şərt üzümün yığımdan əvvəl Botritis Sinera adlanan göbələklə 

yoluxdurulmasıdır. Belə üzümdən alınan tokay şərabı 

özünəməxsus keyfiyyət göstəriciləri ilə seçilir.  

Bu tip şərablar alınmasında həyata keçirilən ən mürəkkəb 

əməliyyatlardan biri spirtləmədir. Bu əməliyyat qıcqıran şirədə 

tələb olunan miqdarda yarımcıq şəkər saxlamaq, həmçinin şərabın 
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mühüm kondisiya göstəricilərindən olan tündlüyün təmin 

olunması məqsədini daşıyır. Desert şərablar hazırladıqda spirtləmə 

həm rektifikasiya olunmuş spirtlə, həm də mistellə 

(spirtləşdirilmiş şirə) aparıla bilər. Eyni zamanda bəzi bu tip 

şərabların alınmasında əzintinin spirtlənməsi aparılır (məsələn, 

Kürdəmir kaqoru istehsalında). 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu tip şərablarda spirtlik nə qədər 

yüksək olarsa, ilkin materialın ekstraktlığı da bir o qədər çox olma-

lıdır. Az ekstraktlı şərab yüksək spirtlilikdə daha boş təsir 

bağışlayır. 

İlkin materialı ekstrakt maddələri ilə təmin etmək üçün 

müxtəlif texnoloji üsullardan istifadə olunur. Bunlara, şirənin 

əzintidə saxlanması, əzintinin qızdırılması, əzintidə qıcqırtma, 

əzintinin ferment preparatları ilə işlənməsi, salxımın bərk 

hissələrindən (daraq, cecə) alınan ekstraktlardan istifadə olunması, 

maya avtolizatlarının tətbiqini və s. göstərmək olar. 

Bu əməliyyatlar şərabda ekstraktlığı təşkil edən maddələrin, o 

cümlədən karbohidratlar, fenol, azotlu maddələr və s. toplanmasını 

və son nəticədə bu tipə məxsus dad və buket formalaşmasını təmin 

etmiş olur.  

Bəzi xüsusi tip şərabların formalaşmasında bir sıra reaksiyalar 

mühüm rol oynayır. Bunlara oksidləşmə-reduksiya, karbonilamin 

reaksiyası, efir əmələ gəlməsi, ekstraksiya və b. aiddir. 

Tünd şərablar portveyn, madera, xeres və marsala tiplərində 

olmaqla qruplaşdırılır. 

Portveyn və madera tipli şərablar. Bu şərabların vətəni 

Portuqaliyadır. Hazırlamaq üçün şəkərliyi 180-240 q/dm3 olan ağ 

və qırmızı üzüm sortlarından istifadə olunur. Şərab materialı 

«əzintidə qıcqırtmaq»la və «əzintinin qızdırılması» ilə hazırlanır. 

Yuxarıda qeyd olunan digər üsulların da tətbiqi mümkündür. 

Qıcqırma şəkərə görə kondisiya göstəricisindən bir qədər yüksək 

şəkər qalana qədər davam etdirilir. Sonra əzinti sıxılaraq ayrılır və 

qıcqıran şirə 18,5-19,0 h.% spirtlik yaranması hesabı ilə spirtlənir. 

Bu yolla alınan şərab materialı portveynləşmə və ya 
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maderalaşmaya daxil edilir.  

Portveynləşdirmə və maderalaşdırma əməliyyatları oksigenli 

şəraitdə (portveyn üçün madera ilə müqayisədə az oksigenli şərait 

yaradılmalıdır) və alınacaq şərabın keyfiyyətindən asılı olaraq 

müxtəlif temperaturlarda isti işlənməklə aparılır. Əgər ilkin şərab 

materialında kifayət qədər ekstrakt maddələri toplanmış olarsa, isti 

işlənmə palıd taxtasının iştirakı olmadan da aparıla bilər. Əks 

halda proses palıd tutumlarda, yaxud daxilinə palıd taxtası 

düzülmüş metal tutumlarda aparılmalıdır. 

Portveynləşmə çəlləklərin başında 1-2 dm3 boşluq 

saxlanmaqla günəş meydançalarında yaxud istilik kameralarında 

uyğun olaraq 28-300C və 35-450C temperaturda bir mövsüm 

müddətində aparılır. 

Maderalaşdırma portveynləşdirmədən fərqli olaraq daha uzun 

müddətdə və oksigenli şəraitdə yerinə yetirilir. Belə ki, günəş 

meydançalarında proses 28-350C, şüşə istixanalarda 40-450C, süni 

qızdırılan binalarda isə 45-700C temperaturda aparılır. 

Davametmə müddəti temperaturdan asılı olaraq 2-3 yay 

mövsümündən 6-7 aya qədər ola bilər. Çəlləklərin başında 40-50 

dm3 yarımçıqlıq saxlanır. 

Portveyn və Maderaya xas olan buket və dadın formalaşması 

oksigenli şəraitdə isti işlənmə zamanı baş verən oksidləşmə 

prosesləri ilə əlaqədardır. Lakin Maderada bu proseslər daha dərin 

gedir. 

Hazırda Portuqaliyada ekstra turş, turş, kəmturş, şirin, çox 

şirin portveynlər buraxılır. Onların tündlüyü 18-21 h.% və 

şəkərliyi 35-165 q/dm3 arasında dəyişir. Madera bir neçə tipdə 

buraxılır: turş – sersial (açıq rəngli), kəmturş – Verdelyo (kəhraba 

rəngli), kəmşirin – Boal (tünd-qızılı rəngli), şirin – Malvaziya. 

Tündlüyü 17-21 h.%, şəkərin miqdarı 2-4-dən 240 dm3-a qədər. 

MDB ölkələrində Portveyn tipli – Kardanaxi, Alabaşlı, 

Ağstafa, Cənub Sahil, qırmızı Livadiya, Massandra və s., Madera 

tipli – Anaqa, Sersial Maqaraç, Krım maderası, Don maderası, 

Massandra-Krım maderası və s. buraxılır (şəkil 2.15). 



170 

 
 

Şəkil 2.15. Azərbaycanda keçən əsrdə buraxılan ən tanınmış 

ordinar “Ağdam” və markalı Ağstafa” portveynləri 

 

Xeres tipli şərablar. İspaniyanın ən məşhur şərabı olub, Xeres 

üzüm sortlarından hazırlanır. İspaniyada Pedro Ximenes və Pala-

mino, MDB ölkələrində – Kleret, Sersial, ağ Pino, Xərci və s. 

üzüm sortlarından istifadə edilir. Üzüm 18-23% şəkərlikdə yığıla-

raq ağ üsulla emal olunur. Alınmış turş şərab materialı 16,5 h.%-ə 

qədər tündləşdirilir. Vətənində Xeres istehsalının əsas xüsusiy-

yətlərindən biri gipsləmədir. Bu işdə məqsəd şərab materialında 

turşuluğun tənzimlənməsi və hazır şəraba fərdi çalarlar verməkdir. 

Sonra şərab materialı yarımçıq çəlləklərdə xüsusi pərdə yaradan 

xeres mayaları altında uzun müddətli yetişdirilir. Mayaların həyat 

fəaliyyəti nəticəsində, həmçinin oksidləşmə-reduksiya reaksiya-

larının getməsi hesabına şərab xüsusi dad və buket qazanır. 

İspan texnologiyasında xeres şərabları Solera-Kriadera siste-

mində xeres pərdəsi altında yetişdirilməklə hazırlanır. Bunun üçün 

çəlləklər üst-üstə 3-4 cərgədən ibarət olmaqla yığılır. Altdakı 

torpağa yaxın olan cərgə Solera (Suelo – torpaq sözündəndir), 
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üstdəki cərgə isə Kriadera (ağacda mənasındadır) adlanır. Prosesin 

ardıcıllığı elə qurulur ki, üst cərgəyə təzə şərab materialı daxil 

olanda alt cərgədən hazır şərab götürülə bilir. 

Xeres istehsalının digər xüsusiyyəti şərabın dolu çəlləklərdə 

solyariyalarda (3-4 ay) yaxud istilik kameralarında (30 gün) 40-

450C temperaturda istilə işlənməsidir. Son mərhələ 1,5-5 il 

müddətində yetişdirmədir.  

İspaniyada xeres Fino, Amintallado, Oloroso növlərində 

buraxılır. 

Fino və Manzanilla. Şərab xeres pərdəsi altında uzun müddət 

yetişdirildikdən sonra alınır (5 ildən az olmayaraq). Xeresin maya 

pərdəsi altında belə yetişdirilməsi bioloji yetişdirmə də 

adlandırılır. 

Oloroso. Şərab 18-20 həcm %-ə qədər spirtləşdirildikdən 

sonra günəş altında yetişdirilir. Desert oloroso şerri kremi adı ilə 

məşhur olub, soluxdurulmuş Pedro Ximenes üzüm sortundan 

hazırlanır. Bu, qeyri-bioloji yetişdirmə də adlandırılır. 

Massandrada madera hazırlamaq üçün Sersial, Veldelyo, 

Kokur, Şabaş, Taşlı və b. sortlardan istifadə olunur. Üzüm əzilərək 

daraq ayrılır, əzinti çənlərə doldurulub, mədəni maya əlavə olun-

maqla qıcqırdılır. Şəkər 7-8%-ə endikdə sıxılır, alınan material 

çəlləklərə doldurulur və 18,5 h.%-ə çatdırılmaq hesabı ilə spirt 

vurulub sakit buraxılır. Durulduqdan sonra çöküntüdən ayrılır. 

Şərab materialları birinci il kupaj olunur və sonra çəlləklərdə 

günəş kameralarında yetişdirilir. İstidə yetişdirildikdən sonra 

şərab süzülür, zirzəmiyə keçirilib but, yaxud çəlləklərdə 14-160C 

temperaturda yetişdirilir. Yetişdirmə müddətində adi qulluq işləri 

aparılır. Madera üçün bu müddət 3 ildən az olmur. 

MDB ölkələrində «Turş tünd xeres», «Kuban xeresi», 

«Yaloven xeresi» və s. buraxılır. 

Marsala tipli şərablar. Vətəni Siciliyadır. Kataratto və İnzoliya 

ağ və qırmızı üzüm sortlarından hazırlanır. Tünd şərab olub, tünd-

kəhraba rənginə, yandırıcı və yüngül mumvari dada malikdir. 
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Marsala kupaj şərabı olub, üç ilkin materialın müxtəlif nis-

bətlərdə qarışdırılmasından alınır. Bunlar: əsas ağ şərab materialı, 

spirtləşdirilmiş (sifone) və sulfitləşdirilmiş şirədir (kotto). Sonra 

kupaj lazım olan kondisiyaya qədər spirtlənir, dincə qoyulur, 

stabilləşdirilir, isti işlənməyə məruz qoyulur, palıd çəlləklərdə 

yetişdirilir. 

Dörd tipdə buraxılır: bircinsli (verjini) – rəngi qızılı-kəhraba, 

tündlüyü 14-20%, şəkərliyi olmur, azı 5 il yetişdirilir; əla (superi-

ori) – rəngi tünd-kəhraba, tündlüyü 18-22%, şəkərin miqdarı 5-

12%, 2 ildən 5 ilə qədər yetişdirilir; zərif (fine) – daha geniş 

yayılmış, rəngi kərpici-qırmızı, tündlüyü 17 h.%, şəkərliyi 6,5%, 

azı 4 ay yetişdirilməklə; xüsusi – əla və zərif marsala əsasında 

hazırlanmaqla, şərabdan başqa yumurta sarısı, kofe, çuğundur 

şəkəri və s. inqredientlərdən də istifadə olunur. Tündlüyü azı 18 

h.% olur. 

MDB ölkələrində marsala tipli şərablar olduqca az buraxılır. 

Buraya Gülüstan (Türkmənistan) və Marsala (Moldova) aiddir. 

Tokay tipli şərablar. Vətəni Macarıstanın Tokay şəhəridir. 

Burada tokay şərabları Furmint və Qars levelyu sortlarından, az 

miqdarda isə ağ Muskatdan istifadə edilməklə hazırlanır. Yetişib 

ötmüş, həmçinin kişmişlənmiş və botritis sinerea göbələyilə 

yoluxmuş (faydalı çürümə) üzümdən alınır. Ölkənin digər 

rayonlarından gətirilmiş vakuum şirəsi, spirt və şərab materialının 

şəraba vurulması qadağandır. 

Macarıstanda tokay şərabları bir neçə tipdə hazırlanır. 

Assu tokayı – botritis sinerea göbələyi ilə yoluxmuş, tənək 

üzərində soluxmuş və hətta kişmişlənmiş üzümdən istifadə olunur. 

Üzüm əzilərək xəmir şəkilli kütləyə çevrilir, şirə yaxud cavan 

şərabda 12-36 saat saxlanır. Sonra şirə qıcqırdılır, alınan şərab 

çəlləklərdə 4-6 saat saxlanır. Gilə və şirənin (şərabın) nisbətindən 

asılı olaraq 2-6 puttonlu şərab fərqləndirilir. 1 putton tutumu 28-

30 dm3 olan qabdır. Belə şərabın tündlüyu 12-14 h.%, şəkərin 

miqdarı 30-150 q/dm3 arasında dəyişir. Bu ən geniş yayılmış 

tipdir. 
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Bircinsli tokay – turş və şəkər qalığı ilə hazırlanır. Üzüm 

olduğu şəkildə, yəni kişmişlənmiş gilələr ayrılmadan emal olun-

duğuna görə «bircinsli» adlanır. Əzildikdən və daraq ayrıldıqdan 

sonra şirə 12-24 saat əzintidə saxlanır, sonra cecə ayrılır və şirə 

qıcqırdılır. Şərabın yarımçıq çəlləklərdə azı iki il saxlanması 

dadda oksidləşmə tonunun əmələ gəlməsini təmin edir. 

MDB ölkələrində tokay tipli şərabların istehsalı klassik üsul-

dan fərqlənir. Qıcqıran yüksək şəkərli şirə spirtlənir, cavan şərab 

materialı yarımçıq çəlləklərdə 2-3 il yetişdirilir. Spirtin və şəkərin 

miqdarına görə 6 puttonlu assuya yaxın olur. Macar tokay şərabları 

ilə müqayisədə dadı daha dolğun, yağlıvari, çovdar çörəyi tonlu, 

ətri az inkişaf etmiş, heyva yaxud quru yemiş tonludur. 

Bu texnologiya ilə Krımda («Tokay Yujno-berejniy», 

Maqaraç, №25), Zakarpatyedə, həmçinin Özbəkistan və 

Türkmənistanda tokay şərabları hazırlanır. 

Azərbaycanda Rkasiteli üzüm sortundan «Qara Çanax» və 

«Mil» adlı yüksək keyfiyyətli tokay şərabları istehsal olunur. Qara 

Çanax şərabı Samux rayonunun Qarayeri kəndində 3 il saxlanaraq 

yetişdirilməklə hazırlanır. Hazır şərabın tündlüyü 16 h.%, şəkərliyi 

18% və titrləşən turşuluğu 4-5 q/dm3 olur. 

Ağ Mil şərabı Beyləqan və Ağcabədi rayonlarında becərilən 

Rkasiteli üzüm sortundan oxşar şəkildə, yalnız 2 il yetişdirilməklə 

hazırlanır. Hazır şərab 16 h.% spirtə, 20% şəkərə və 3-4 q/dm3 

titrləşən turşuluğa malik olur. 

Malaqa tipli şərablar. Vətəni İspaniyanın Malaqa şəhəridir. Bu 

şərab üçün əsas üzüm sortları Pedro Ximenes, Malvaziya, Albilyo 

və sairədir. Likor kupaj şərabı olub, şərab materialları və şirənin 

qarışığından müxtəlif tündlük, şəkərlik və rəngdə hazırlanır. Aşa-

ğıdakı tip şərabları daha məşhurdur: ağ turş, malaqa – rəngi açıq-

sarıdan kəhrabayadək, tündlüyü 15-23%, ekstrakt maddələri – 14-

30 q/dm3; şirin malaqa – rəngi açıq-sarıdan tünd-şabalıdıyadək, 

tündlüyü 15-23 h.%, şəkərin miqdarı 100-300 q/dm3; malaqa 

kremi – rəngi qırmızı çalarlarla sarı-qızılıdan kəhrabayadək, 

tündlüyü 15-23 h.%, şəkərliyi 15-90 q/dm3. Rəngindən, üzümün 
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sortundan və şirə fraksiyasından asılı olaraq şirin malaqa ağ (rəngi 

bulanıq sarı və tünd-qızılı); qızılı (rəngi qızılı yaxud tünd-

kəhraba); tünd yaxud qara, laqrima (selik) – yalnız özbaşına axınla 

alınan şirə istifadə olunur; moskatel (muskatlı) – muskat üzüm 

sortlarından emal olunur; Pedro Ximenes – şərab yalnız bu üzüm 

sortundan hazırlanır. 

Malaqa dolu çəlləklərdə azı iki il yetişdirilir. 

Türkmənistan və Özbəkistanda ispan texnologiasından daha 

sadə üsulla keyfiyyətli malaqa şərabları hazırlanır. Türkmənis-

tanda «Daşqala» şərabı iki materialın kupajından hazırlanır. 

Bunlar qara üzüm sortundan hazırlanan tünd (spirtliyi 16 h.% və 

şəkərliyi 10-12%) və Terbaş üzüm sortundan hazırlanan qatı 

şirədir (şirə 60-70% şəkər qalanadək buxarlandırılır). Özbəkistan-

da da hazırlanma texnologiyası buna uyğundur. 

Kaqor tipli şərablar. Vətəni Fransanın Kaqor şəhəridir. Qır-

mızı desert şərablar qrupuna daxildir. İstehsal texnologiyasının 

aşağıdakı xüsusiyyətləri vardır. Şəkərliyi 22-26% olan Şirvanşahı, 

Mədrəsə, Xındoqnı, Saperavi, Kaberne-Sovinyon, Kaxet qırmızı 

üzüm sortlarından istifadə olunur. 

Qırmızı üsulla əzintinin 55-750C temperaturadək qızdırılması 

ilə emal olunur. Öz-özünə soyuduqdan sonra şirə əzintidə 

qıcqırdılır və tələb olunan tündlüyə qədər spirtlənir. Markalı 

kaqorlar üçün azı 3 il palıd çəlləklərdə yetişdirmə aparılır. Şərabın 

rəngi tünd-qızılı, dadı dolğun, məxməri, şokolad, qara gavalı 

tonludur. 

«Kürdəmir üsulu» ilə kaqor şərablar hazırlanmasının fərqli 

xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bu halda əzinti qızdırılmayıb 

spirtlənir. MDB ölkələrində bu üsulla 23 adda markalı şərab 

buraxılır. Misal olaraq Kürdəmir, Şamaxı, Qazaxıstan, Nektar, 

Çumay, Çernıy doktor və b. göstərmək olar. 

Qeyd etmək lazımdır ki, «Kürdəmir üsulu» ilə ilk dəfə 1927-

ci ildə Azərbaycanın Kürdəmir rayonunda bu tip kaqor şərabları 

hazırlanmışdır. 

Muskat şərabları. Bu tip şərabların hazırlanmasında ətirli 
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muskat üzüm sortları ağ Muskat, çəhrayı Muskat, qırmızı Muskat, 

Aleafiko, Muskadel və s. istifadə olunur. 

Muskat şərablarının istehsalında iki texnologiya mövcuddur: 

Qərbi Avropa (fransız) və Cənub Sahil (Krım). Birinci halda üzüm 

25-40% şəkərlikdə yığılır. Sonra əzilərək əzintidə saxlanır və 

sıxılır. Alınan şirə 5-10 h.% spirt toplananadək qıcqırdılır və tələb 

olunan kondisiyayadək spirtlənir. Yetişdirmə 2-3 il müddətində 

çəlləklərdə aparılır. Bu texnologiya ilə alınan Muskatlar yumşaq, 

məxməri dadlı, mötədil ifadə olunan sort ətrinə (intensiv qıcqırma 

getdiyinə görə) malik olur. 

MDB ölkələrinin daha məşhur Muskat şərablarından – 

Livadiya ağ muskatı, Krasnıy Kamen ağ muskatı, Massandra qara 

muskatı və s. göstərmək olar. 

Ətirləşdirilmiş şərablar iştah yaradan aperativ içkilərə aiddir. 

Aperativlər arasında şərab əsasında hazırlanan və daha çox məş-

hurluq qazanmış, yovşanın acı dadına malik vermutları göstərmək 

olar. Vermutun vətəni XVIII əsrdə bu şərabların sənaye texno-

logiyası işlənmiş olan İtaliyanın Turin şəhəridir. 

Ətirləşdirilmiş şərablar üçün xammal şərab materialları (turş, 

ağ, çəhrayı və qırmızı üzüm sortlarından alınan zəif tündləşdiril-

miş), əla təmizlikdə rektifikasiya olunmuş etil spirti, şəkər (şəkər 

şərbəti şəklində), limon turşusu, koler, bitki xammalının ekstraktı 

yaxud cövhəridir (yovşan, darçın, ətir, sitrusların yağı, xəşəmbül, 

nanə). 

Ətirləşdirilmiş şərablar emal olunmuş şərab materialları, bitki 

xammalı inqredientlərinin cövhəri, şəkər şərbəti, spirt və kolerin 

kupajından hazırlanır. Kupajın tərkibində şərabın payı 80%-ə 

qədərdir. Hazırlanan kupaj yapışqanlanır, soyuqla işlənir, filtrdən 

keçirilir, dincə qoyulur və sonra doldurulur. Doldurulmayadək 

işlənmənin ümumi davametmə müddəti 2 aydan 1 ilə qədərdir. 

İtaliyada vermutlar turş (şəkəri 4%-ə qədər) və şirin (14-16% 

şəkərlikdə) olmaqla, hər ikisində spirtlik 16-18 h.% olur. Şirin 

vermutlar ağ və qırmızı, turşlar isə yalnız ağ olur. 
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İtaliya vermutları istehsalında ətirli əlavələr kimi alp çəmən-

liklərinin bitkilərindən istifadə olunur. Daha məşhur İtaliya şirkət-

ləri «Martini və Rossi», «Rikkadonna», «Çinzano», «Qançia» və 

«Kaprano»dur. Vermutlar digər ölkələrdə də istehsal olunur. Uzaq 

xaricin ətirli şərablarının MDB ölkələrində buraxılanlardan fərqi 

ondadır ki, onların istehsalında otlardan xeyli az istifadə etməklə, 

əsasən kök, qabıq və ədviyyatlardan istifadə edirlər. 

Azərbaycanda istehsal olunan bəzi desert şərab nümunələrini 

təqdim edirik (şəkil 2.16). 

 
Şəkil 2.16. Azərbaycanda istehsal olunan desert şərab 

nümunələri  

 

2.1.8. Eyniləşdirmə və ekspertiza  
 

2.1.8.1. Qəbul, nümunə götürülməsi və sınaq 
metodları 

 

Qəbul, nümunə götürlüməsi və sınaq metodları 51144-98 

saylı QOST-a uyğun (Rusiya) yerinə yetirilir. Buraya aşağıdakı 

şərab materialı və şərablar aiddir: üzüm, meyvə, şampan, oynaq, 

qazlaşdırılmış şərablar. 

Məhsul partiyalarla qəbul olunur. Partiya anlayışı adı altında 
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keyfiyyət göstəricilərinə görə bircinsli olan və keyfiyyəti əks 

etdirən eyni sənədlə rəsmiləşdirilən eyni adlı məhsulun istənilən 

miqdarı, kupajı, tirajı, akrotoforu qarışığı başa düşülür. Hər 

məhsul vahidin - dəmiryol sisterni, avtosistern, çəllək yaxud 

qutular nümunələrdə qablamanının qalması və markalanmanın 

düzgünlüyünü yoxlamaq məqsədilə xarici görünüşə görə 

yoxlanmalıdır.  

Nümunənin götürülmə qaydası – konyaklarda olduğu kimidir. 

Götürülən və ümumiləşdirilən (birgə) nümunələr qaranlıq binalrda 

üfüqi vəziyyətdə, müəyyən temperaturda saxlanır: şampan və 

oynaq şərablar 8-160C; kəmşirin və kəmturş şərablar -2-dən +80C 

arasında. 

Sınaq metodlarına aşağıdakı göstəricilərin müəyyən edilməsi 

daxildir: etil spirtinin həcmdə payı, şəkər, uçucu turşular, şəkərsiz 

ektrakt, dəmir, mis, qurğuşun, titrləşən turşuluq, sərbəst və ümumi 

sulfit turşusu, butulkaya doldurulmanın tamlığı. 

Gətirilmiş ektrakt (QOST 14251-75) üzüm, meyvə 

şərablarında və şərab materiallarında təyin edilir. Metod ümumi 

ekstraktın şərab yaxud şərab materialının və onlardan alınan 

destilyatın piknometrin köməyi ilə nisbi sıxlıqlarının təyininə və 

onların arasındakı fərqə görə təyin edilməsinə əsaslanır. Şərab və 

şərab materaillarının ümumi ektraktlığı məlum olduqdan sonra 

gətirilmiş ekstraktın kütlə qatılığını hesablamaq mümkündür. 

Uçucu turşular (QOST 13193-73) üzüm, meyvə, şampan, 

oynaq şərablarda təyin edilir. Metod sınaq nümunəsindən su buğu 

köməyilə üçucu turşuların qovulmasına və sonra fenolftalein 

indiqatoru iştirakı ilə natruim hidroksid məhlulu ilə titrlənməsinə 

əsaslanır.  

Titrləşən turşuluq (14252-73 saylı QOST-a uyğun) üzüm, 

meyvə, şampan və oynaq şərablarda təyin edilir. Metod müəyyən 

həcmdə şərab yaxud şərab materialının indiqator iştirakı ilə yaxud 

patensiometrdə qələvi məhlulu ilə neytral reaksiya alınanadək 

titrlənməsinə əsaslanır.  

Sərbəst və ümumi sulfit turşusu (14351-73 saylı QOST-a 



178 

uyğun) üzüm, meyvə, şampan və oynaq şərablarda təyin edilir. 

Birləşmələr şəklində olan sulfit turşusu qələvinin təsiri ilə 

əvvəlcədən parçalanır. Sonra sərbəst sulfit turşusu - nişasta 

indiqatorunun iştirakı ilə yodla oksidləşdirilir. 

Toksiki elementlər 26930-26934 saylı QOST-a görə müəyyən 

olunur. 

Alkoqollu içkilərin, o cümlədən şərabların sertifikatlaşdırıl-

masında əhəmiyyət kəsb edən göstəricilərin siyahısı cədvəl 

şəklində verilir (cədvəl 2.9). 

 

Cədvəl 2.9  

Alkoqollu içkilərin sertifikatlaşdırılmasında təsdiqini tapan 

fiziki-kimyəvi göstəricilər 

Içki qrupları Göstəricilərin adı Qeyd 

Araq, 95%-li içilən 

etil spirti 

Sivuş yağları  

Aldehidlər 

Efirlər 

Metil spirti 

 

Konyaklar, konyak 

içkiləri və brendilər, 

kalvadoslar 

Metil spirti  

Üzüm, meyvə, 

oynaq, şampan 

şərabları, 

qazlaşdırılmış üzüm 

şərabları (şipuçi), 

emal olunmuş üzüm 

şərab matertialı 

Konservləşdirici 

maddələr: sorbin turşusu 

yaxud natrium sorbat 

Sərbəst və ümumi sulfit 

turşusu 

Onların 

istifadəsində 

Emal olunmuş 

meyvə şərab 

materialı  

Ümumi sulfit  

 

 

 



179 

2.1.8.2. Orqanoleptik qiymətləndirmə 
 

Keyfiyyət göstəricilərinin səciyyəsi. Xarici görünüşün 

səciyyəsinə şəffaflıq, rəng, çöküntü, axımlılıq aiddir. Şəffaflıq 

şərabda kolloid hissəciklərin olmasından asılıdır. Şəffaflıq 

dərəcəsini səciyyələndirmək üçün aşağıdakı şkaladan istifadə 

edilir. 

 Kristal (güzgü, parıltılı) şəffaf - tamamilə şəffaf, 
parıldayan, parlaq, qığılcım saçan; 

 Şəffaf, tam şəffaf, lakin parıltısız; 

 Hissəcikli (tozlu) – şəffaf, lakin işıqda görünən tozabənzər 
asılqan hissəciklər; 

 Lopalı - asılqan hissəciklərin miqdarı olduqca yüksək, 
şərab az şəffaf, o dərəcədə ki, ondan baxmaqla yalnız əşyaların 

kölgəsi görünür; 

 Tutqun-xeyli lopalarla; 

 Bulanıqvari-şərabdan baxdıqda əşyaların kölgəsi çətinliklə 

seçilir; 

 Bulanlıq-qeyri şəffaf; 

 Çox bulanıq - şərab, güclü işıq mənbəyi şüalarını buraxmır. 
Bulanıqlığın xarakterinə görə şərabın qüsur və xəstəliklərini 

müəyyən etmək olar. Onu təsvir etmək üçün “pərdə şəkilli”, 

“göyümtül”, “göy”, “sarımtıl”, “ipəkvarı” və s terminlərdən 

istifadə olunur. 

Butulkaya doldurulan hazır şərablar kristal şəffaf olmalı, 

kolleksiya şərabları istisna olmaqla, dequstasiyaya təqdim olunan 

şərablar dekantasiyasız olmalıdır (buket və dadda itkilərdən 

qaçmaq üçün). Çəlləyə doldurulan şərablar da şəffaf olmalıdır. 

Sözlü şkalada göstərilən bütün digər şəffaflıq dərəcələri texnoloji 

dövriyyənin başa çatmadığını yaxud şərabın normal inkişafından 

kənara çıxmaları əks etdirir. 

Şərabın şəffaflığının pozulması mikroorqanimlərin inkişafı və 

kimyəvi mənşəli maddələrin olması ilə əlaqədar baş verir. Belə 

maddələrə yüksək molekullu zülallar, karbohidratlar, fenol 
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birləşmələri və metal ionları aiddir. 

Çöküntü belə eyniləşdirilir: 

 Yüngül – xırda dispersli, zəif bulanan və tədricən 
çöküntüyə gedən; 

 Ağır – tez çöküntüyə gedən iri hissəciklər şəklində; 

 Kristal – şərab daşının xırda parlaq kristalları şəklində, 
yaxud parıltısız daha iri kalsium duzları şəklində; 

 Amorf – hər-hansı struktur əlaməti olmayan çöküntü; 

 Pambıqvari – iri pambıqcıqlar formasında, çox vaxt 
butulkanın divarlarında qalmaqla; 

 Selikli – özülü quruluşlu ağır çöküntü, onun meydana 

gəlməsi şərabın xəstələnməsini göstərir; 

 Kəsmiyə oxşar –həcmli, sıx kütlə şəklində. 
Şərabın qüsur və xəstəliklərinin diaqnostikasında çöküntünün 

düzgün identifikasiyası mühüm əhəmiyyət kəsb edə bilər. 

Axımlılıq – kateqoriyalara təsnifatlaşdırılır: 

 Hərəkətli - nə vaxt kı, şərab qədəhin divarlarından asan və 
tez axır, bu yüngül az ekstratlı natural şərablar üçün səciyyəvidir; 

 Sıx yağlıtəhər – qədəhi fırlatdıqda şərab tədricən yerini 

dəyişir və divarlarda tədrtici axan həlqələr şəklində ləngiyir, bu 

ektrakt maddəlirinin ilk növbədə isə şəkərlər və qliserinin yüksək 

miqdarda olmasını göstərir; 

 Ağır selikli – şərabın xəstələnməsi əlaməti olub, şərab 
qədəhdən bütöv kütlə şəklində axır, konsistensiyasına görə 

yumurta ağını xatırladır; 

Rəng. Rənginə görə şərablar – ağ, çəhrayı və qırmızı kimi 

fərqləndirilir. Ağ şərablar açıq rənglənmiş və tünd olmaqla 

qruplaşdırılır. Birincilərə az rənglənməmiş texniki yetişkən üzüm 

sortlarından alınan az oksidləşmiş şərablar aiddir. 

Açıq rəngli şərabların rəngi belə identifikasiya olunur:  

 Gümüşü- ağ demək olar ki, rəngsiz - özbaşına axınla 
ayrılan şirədən alınan şərablar və fəal kömürlə işlənən şərablar 

üçün səciyyəvidir; 
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 Açıq – yaşıl, yaşılvari, bəzi şərablar üçün səciyyəvi 
(Rislinq, Msavani, Silvaner); 

 Zəif ot cövhərləri; 

 Açıq – samanı, sarıtəhər – çoxlu sort şərabları üçün 
səciyyəvi olub (Semilyon, Medovıy belıy və b.), bəzi hallarda 

şirənin əzinti ilə artıq təmasını göstərir.  

Tutqun ağ şərablara aiddir: yetişmiş və yetişib ötmüş üzümdən 

hazırlanmış; uzun müddət çəlləklərdə yaxud digər məsaməli 

qablarda yetişdirilən; şərab mötədil oksdiləşmiş tipli: natural 

çəllək yetişdirilməsi ilə kaxet, tokay, sotern və s. şərablar. 

Desert və tünd şərablar qrupu da həmçinin tutqun şərablara 

aiddir. Tutqun şərablarda sarı, sarı qəhvəyi və qəhvəyi rəngli 

şərablar fərqləndirilir. 

Bu rənglərin aşağıdakı növ müxtəliflikləri olur: 

 Samanı, samanı – sarı – sortdan asılı olmayaraq çəllək 
yetişdirilməsi keçmiş natural şərablarda; 

 Açıq-qızılı, qızılı, qızılı-sarı – yüngül tipli natural və 
spirtləşdirilmiş desert şərabların tipik rəngi; 

 Tutqun-qızılı, kəhraba, tutqun-kəhraba - spirtləşdirilmiş 

desert və tünd şərablara məxsus, şərabın şirinləşdirilməsi üçün 

vurulan qatılaşdırılmış şirənin əlamətləri ola bilir; 

 Tutqun-qəhvəyi - bu desert şərabların nisbətən təsadüfi 
rəngi (malaqa tipli şərablar) olub, istehsal prosesində əlavə olunan 

qatılaşdırılmış şirənin böyük miqdarı ilə bağlı meydana çıxır.  

Cəhrayı şərablar rəngsiz lətli qırmızı üzüm sortlarından, 

həmçinin bir çox qırmızı üzüm sortlarından əzintinin şirədən tez 

ayrılması ilə istehsal olunur. Cəhrayı rəngli şərablar ağ şirənin 

qırmızı üzüm sortlarının cecəsində qıcqırdılması və həmçinin ağ 

və qırmızı şərabların kupajı ilə də alınır. Cəhrayı şərablar ağ və 

qırmızı şərablar arasında keçid təşkil edən qrupdur. Ətir və dadına 

görə onlar ağalara, rənginə görə - qızrmızı şərablara yaxındır. 

Cəharayı şərabların rəngi solğun-cəhrayı, solğun qırmızı və açıq-

qırmızı ola bilər. 

Qırmızı şərabların rəngi : 
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 Açıq-qırmızı, qırmızı – şərab yüngül buketli; 

 Yaqut, yaqut – qırmızı- yüksək keyfiyyətli şərabların 

intensiv çalarları; 

 Tutqun qırmızı, tutqun-yaqut, nar rəngi – cənub mənşəli 
yüksək ekstraktlı qırmızı şərabların tipik rəngidir; 

 Bənövşəyi-qırmızı, göy-qırmızı – intensiv rənglənmiş 
sortlardan alınan (Aliqant Buse, Bastordo, Saperavi və b.) cavan 

şərabın rəngi. Belə şərabların rəngi yetişdirmədə açılır. 

Qırmızı şərablarda soğanvari, kərpic yaxud qəhvəyi çalarların 

olması yetişdirmədə rəng maddələrinin artıq oksdiləşmə 

dəyişikliklərini göstərməklə şərabın davam edən yetişdirməsindən 

xəbər verir.  

Ağ şərabların rəngi də yetişdirilmədə daha doymuş və əsaslı 

olur. Qırmızı şərablar yetişdirmədə rəng parlaqlığını itirir, daha 

çox şəffaflığa malik olur, başqa sözlə, rəngə görə şərabın yaşı və 

vəziyyəti haqda qərar vermək olar.  

Şərabın rəngi qiymətləndirildikdə əsas rəngin intensivliyi və 

keyfiyyətini xarakterizə edən çalarlar ayrılır. Məsələn, şərab zəif 

bənövşəyi çalarlarla yaqut-qırmızı rəngli; şərab yaşıl çalarlarla 

samanı rəngli.  

Şərabın rəngini təyin etdikdə onun tipikliyinə, başqa sözlə 

rəngin içkinin tipinə, yaşına və sortuna uyğunluğuna diqqət 

yetirilməlidir. Əgər tünd yüksək ekstraktlı şərab zərif açıq-samanı 

rəngə malikdirsə, onda belə rəng qeyri tipik kimi qiymətləndirilir. 

Qırmızı kolleksiya şərabları parlaq deyil, “yorğun” adlandırılan 

rəngə malik olur ki, bu da yetişdirmə prosesində rəng maddələrinin 

oksidləşməsi ilə izah edilir.  

İy, ətir, buket anlayışlarının müəyyən fərqləri vardır. İy 

istənilən cür ola bilsə də ətir - yalnız xoşagələn, ayrı-ayrı sortlar 

üçün səciyyəvi olur. Buket -mürəkkəb ətir olub, şərabın 

yetişdirilməsi proseində əmələ gələn və inkişaf edəndir 

İy üç qrup uçucu maddələrlə formalaşır: 

 Üzümdən şəraba keçən və cavan şərabın sort ətrini və 
dadını müəyyən edən ətirli maddələr; 
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 Spirt qıcqırmasının ikinci və köməkçi məhsulları; 

 Şərabın yetişdirilməsi prosesində yuxarıdakı iki qrup 

maddələrdən əmələ gələn maddələr, yalnız onlar çoxlu şərab 

tiplərində təkrar olunmayan buket formalaşdırırlar. 

İylərin bir neçə təsnifatı mövcuddur. MDB ölkələrində Kroker 

və Hendenson təsnifatı qəbul olunmuşdur ki, buna görə bütün iylər 

dörd əsas qrupa bölünür: 

 Çiçək – vanil çiçək ətrinə yaxın; 

 Turşu – karbonat turşusu iyi; 

 Yanıq iyi - qovrulmuş kofe; 

 Kapril –turşumuş yağ. 

İylərin digər təsnifatı 9 qrupu əhatə edir: heyvan, balzam, 

meşə, kimyəvi, ədviyyat, çiçək, empizeomatik meyvə və bitki.  

Bəzi ən yaxşı şərab markalarının ətri baza iy qrupları 

çərçivəsinə sığmır. Ona görə də buketin qiyməti çiçək, qoz və s. 

ətirlərlə asossasiya edilir və buketdə üstünlük təşkil edən ətir 

ayrılır. Dequstasiya təcrübəsində elə hallara təsadüf olunur ki, bu 

zaman bir-birini tamamlayan bir neçə iydən yeni ətir doğulur.  

Dequstasiya prosesində şərabın ətir tipi, onun intensivliyi, 

məcmusu, xüsusi çalarların olması, tipikliyi təyin olunur.  

Şərabın əsas ətir tipləri. Aromatın keyfiyyət səciyyəsi üçün 

standart şkala mövcud olmayıb, bu məqsədlə aşağıdakı ətir tipləri 

fərqləndirilir. 

 Şərab – neytral üzüm sortlarından alınan natural şərabların 
sadə ətri, spirt qıcqırmasının ikinci və köməkçi məhsulları, 

xammalın uçucu maddələri ilə müəyyən olunur; 

 Üzüm giləsinin ətri – az oksdiləşən şərabların 
texnologiyasına uyğun hazırlanan təzə natural şərablar üçün 

səciyyəvi olub, üzümün sort xüsusiyyətləri yaxşı ifadə olunmuş 

olur; 

  Çiçək – tarla çiçəklərinin zərif ətri, Fetyaska, Rislinq və b. 

sortlardan alınan natural şərabların keyfiyyətinə uyğundur. Bəzi 

desert şərablar (Ağ muskat, Çəhrayı muskat, Traminer) qızılgül 

ətrinə malik olur; 
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 Meyvə - bəzi natural və xüsusi tip şərablara xasdır. Albalı, 
qara gavalı, yaxud qara qarağat ətri Kaberne, Bastarda Maqaraç 

yaqutu sortlarından alınan qırmızı desert şərablar üçün 

səciyyəvidir. Bəzi cənub desert şərabları heyva və yemiş ətrinə 

malikdir. Sitrus ətri bəzi şərabçılıq rayonlarından alınan kəmşirin 

və şirin muskat şərablarının buketində ayrılır. Ümumi meyvə ətri 

yaxşı keyfiyyətli portveynləri səciyyələndirir. Bal – tokay tipli və 

digər kəmdesert və desert şərablar üçün səciyyəvidir. Köhnə desert 

şərablarda çox vaxt müxtəlif çiçək çalarları ilə bal tonu inkişaf 

edir; 

 Muskat – Muskat üzüm sortlarından alınan natural və 

desert şərablar qrupunun əsas ətir əlamətidir; 

 Mum – açıq qazanlarda qaynadılan şirədən istifadə 
edilməklə hazırlanan tünd və desert şərablar üçün səciyyəvidir 

(Malaqa, Marsala). Ağ natural şərablarda – tokay ətri güclü 

oksdiləşmənin əlamətidir; 

 Madera – fenol maddələri ilə zəngin tünd şərabların 
spesifik buketi olub, oksigen daxil olması ilə isti işləndikdə 

meydana gəlir; 

 Xeres – pərdə əmələ gətirən mayaların həyat fəaliyyəti 
nəticəsində natural və tünd şərabların özünəməxsus buketdir. 

Şərabda eyni zamanda aldehid və asetatların miqdarının güclü 

artımı baş verir; 

 Oksidləşmiş – qeyri harmonik, xoşagəlməz kəskin ətir, 

natural şərabların havanın artıq oksigeni şəraitində qazandığı 

xüsusiyyətdir.  

 İntensivliyə görə yüksəlmə ardıcıllığı ilə parlaq, güclü, 

mötədil, zəif ətir fərqləndirilir. Güclü ətir Muskat, Traminer, 

Fetyaksa, Kaberne və b. sortlardan alınan şərablarda, həmçinin 

Madera, Marsala, Xeres tipli şərablarda olur. Nisbətən zəif ətrə 

neytral üzüm sortlarından (Bakafor, Terbaş, Aliqote və b.) alınan 

natural şərablar, yüngül tipli kəmşirin desert şərablar malikdir. 

Ətrin məcmusu iy çalarlarının ümumi harmoniyası ilə 

səciyyələnir. Bu baxımdan şərabın ətri ola bilir: 
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 Məcmulu, harmonik - əgər iy çalarları vahid, bütöv 
hissiyyat əmələ gətirirsə; 

 Mürəkkəb çox tərəfli ətir, bir neçə çalarları əhatə edir. 

Butulkalarda yetişdirilən natural və desert şərablar üçün 

səciyyəvidir; 

 Inkişaf etmiş – texnoloji dövriyyənin başa çatdığını, 
şərabın optimal yetişmə dərəcəsini göstərir; 

 Yumşaq – isti, çox güclü olmayan, yüngül və kəmşirin 
şərabların harmonik ətri, Rislinq, Muskadel, Kulcinski və b. 

sortlardan alınan şərablara xas; 

 Sadə, ordinar - təmiz şərab, lakin natural və xüsusi tip 
şərabların ifadə olunmayan ətri oksdiləşmə tonu ilə müşayət 

olunur, dolayısı ilə xammalın keyfiyyəti yaxud texnoloji 

əməliyyatların pozulması ilə bağlı ola bilər;  

  Xoşagəlməyən – adətən bu güclü, lakin spesifik çalarlarla 

sadə ətirdir, (məsələn, “tülkü” tonu hibrid üzüm sortlarından 

alınan şərabda təsadüf edilir); 

 Kəskin – güclü xoşagəlməyən ətir, o texnologiyanın başa 
çatmamasını yaxud qüsurunu göstərir: şəkərin sona qədər 

qıcqırdılmaması, uçucu turşuların yüksək miqdarı, başqa növ 

qıcqırmaların getməsi nəticəsi olaraq yaranır; 

 Qeyri harmonik – sadə ətir, onu təşkil edən çalarlar ayrı-
ayrılıqda hiss olunur; 

 Kobud – oksdiləşən və peroksdləşən şərabların güclü ərti, 

cecə yaxud daraqdan keçən tonlar olur; 

 Parçalanmış – xoşagəlməz, xəstə yaxud çox köhnə 
şərabların qeyri- şərab ətri.  

Ətirdə səciyyəvi çalarlar çox vaxt şərabın mənşəyi yaxud 

şərabın hazırlandığı üzümün növünü göstərir (ətirli yaxud dərman 

tonu vitis amurensis, “tülkü” tonu isə şərabın vitis labrusca 

növündən alındığını göstərir). Ayrı-ayrı sortlar və şərab tiplərində 

spesifik çalarlar olur ki, buda şərabın həqiqiliyinə dəlalət edir. 

Məsələn, şeytan qabığı (Kaberne), süd qaymağı (Saperavi), qoz 

(Madera, Xeres), çovdar qabığı (tokay, Pino Qri), darçın (Kaqor), 
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kofe, şokalad (Alikant). 

Şərabın ətri kənar, normal şəraba xas olamyan iy çalarlarına 

malik ola bilər. Onlar xəstəlik, nöqsan, şərab hazırlanma və 

saxlanmasının müxtəlif qüsurları ilə əlaqədardır. Daha çox 

aşağıdakı kənar iylərə rast gəlinir: 

 Hidrogen sulfid – iylənmiş yumurtanın çürüntü iyi, 
müalicə aparılması tiospirtlərin kəskin, güclü və xoşagəlməz iyinə 

keçməsinə səbəb ola bilər; 

 Kif- sağlam olmayan, kiflə yoluxmuş üzümdən alınan 

şərab, həmçinin kiflənmiş zirzəmi avadanlıqları ilə təmasda 

olmanın nəticəsində əmələ gələn səciyyəvi iy; 

 Kimyəvi pereparatlar- fungsitlərlə işlənən üzümün 
emalından alınan şərabda sfesifik dərman və yaxud dezinfeksiya 

edici vasitələrin iyi; 

 Çəllək – şərabın üfunətli iyi, pis emal olunmuş ağac 
taralarda saxlanan şərablarda olur; 

 Kənar maddələr – şərabı zirzəmidə kerosin, benzin, rəng 
və s. maddələrlə saxladıqda şərab tərəfindən adsopsiya edilən 

iylər; 

 Xam spirt – tündləşdirilmiş şərablar hazırlanmasında 

keyfiyyətsiz spirt-rektifikatdan istifadə edildikdə təsadüf olunur; 

 Kağız – aşağı keyfiyyətli filtir kardonunun səciyyəvi 
davamlı iyi; 

 Maya – şərabı mayada çox saxladıqda baş verir, mayaların 
avtolizinin başlanğıcını göstərir; 

 Quru meyvə, göbələk – oksidaz kassı ilə xəstələnmə 

əlaməti olub, bu halda şərabın qonurlaşması baş verir; 

 Sirkə, etilasetat - şərabın sirkə turşuması ilə xəstələnməsi 
zamanı əmələ gəlir; 

 Turşudulmuş kələm – süd turşuması ilə xəstələnmiş 
şərablarda turşuma iyi meydana gəlir; 

 Propion turşusu – kəskin, çarpıcı iy olub, şərabın torula 
xəstəliyinin əlamətidir, nəticədə şərab turşusu və qliserin 
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parçalanır; 

 Siçan – aşağı turşuluqlu şərablarda süd turşumasında 
meydana gəlir və siçanın ifrazat məhsullarının iyini verir. 

Şərabın ətir tipikliyinə qiymət. Tipiklik dedikdə şərabın 

ətrinin həmin sorta, sinifə, qrupa uyğunluğu başa düşülür. 

Tipikliyin qiymətləndirilməsi çox yaxşı duyğu yaddaşı tələb edir. 

Dequstasiya metodunun köməyi ilə mütəxəssis şərabın ətrini, 

həmin yer üçün tipikliyini, məhsulun ilini, istehsal olunduğu 

mikrorayonu müəyyən edə bilir.  

Yetişdirilməmiş natural şərabların ətri sadə, lakin olduqca 

təzə, təmiz, şəraba xas və qüsursuz olmalıdır. Markalı şərabların 

inkişaf etmiş buketində sort tonu yaxşı ifadə olunmalı, yetişdirmə 

onların təhrif olunmasına gətirməməlidir.  

Yetişdirilməmiş xüsusi tip şərablar təmiz şərab, yaxud şərab – 

meyvə ətrinə malik olmalı, spirtin daha yaxşı asssimuliyasiyası 

üçün isti işlənmədə üzə çıxan yüngül karamel tonlu olması yol 

veriləndir. Markalı desert şərabın ətri harmonik, ifadə olunan sort 

əlamətləri ilə olmalıdır. Portveynlərin ətirnin fərqli cəhəti meyvə-

konyak tonlu olmasıdır. Kəmdesert və desert tokay tipli şərabların 

ətrində - bal tonu və çörək qabığının çalarları olur. Desert 

muskatların ətrində ya zərif sitron tonu, yaxud daha dolğun, zəngin 

çay ərti (ağ Muskat) yaxud bal və ya kişmiş çalarları ilə qazanlıq 

(çəhrayı Muskat) gülü ətri olur. Maderanın ətri zəif karamelləşmə 

ilə qoz tonu uzlaşanda, xeresin tipik buketi – zəif mum ərti ilə 

badam qoz çalarları və aldehid – asetal tonu ifadə olunduqda tipik 

hesab olunur. Marsala açıq od üstündə şirənin qaynadılmasında 

əmələ gələn mirvari ətri ilə fərqlənir. Malaqanın ətri Marsala ilə 

uyğun gəlsə də birincilərdə ədviyyat çalarları vardır. Kaqor ətri 

üçün yüngül meyvə tonu (albalı, qara qarağat) və kofe – şokalad 

çalarları səciyyəvidir.  

Şərabın dadı. Dörd “baza” dadı mövcuddur: şirin, turş, duzlu 

və acı. Onların müxtəlif formada ifadələri digər bütün dad 

xüsusiyyətlərinin meydana gəlməsini təmin edir.  

Şərabın aşağıdakı əsas dad tipləri fərqləndirilir:  
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 Şərab –şərabın neytral, sadə dadı, ətirsiz üzüm sortlarından 
hazırlanan yetişdirilməyən natural və xüsusi tip şərablara eyni 

dərəcədə aiddir;  

 Üzüm – cavan az oksidləşən natural şərablar üçün 

səciyyəvi dad olub, kəmşirin şərablar və yüngül desert muskatların 

vacib xüsusiyyətidir; 

 Meyvə - xüsusi tip şərabların çoxu üçün tipik daddır. 
Meyvə dadı və ətri portvenlər üçün səciyyəvidir. Qara gavalı, qara 

qarağat, moruq, albalı dadı qırmızı tünd və desert şərablar üçün 

səciyyəvi olub, onların keyfiyyət səviyyəsini müəyyən edir. Dadda 

heyva və yemiş çalarları Özbəksitan və Türkmənistanın ağ desert 

şərablarında təsadüf edilir. Noa və İzabella sortlarından hazırlanan 

desert şərablar səciyyəvi torpaq dadına malik olur. 

Bal dadı – yetişib ötmüş üzümdən hazırlanan ağ desert 

şərablar, məsələn tokay üçün tipikdir. Yüksək şəkərli Krım 

Muskat şərabları yetişdirildikdə həmçinin bal dadı qazanır; 

Mum dadı – natural şərabların güclü oksidləşməsinin 

əlamətdir. Xüsusi tip şərablarda açıq od üstündə qaynadılan 

şirədən istifadə olunması bu dadın həmin şərablar üçün (Malaqa, 

Marsala) də səciyyəvi olduğunu göstərir. 

Madera – tünd şərabların termiki işlənməsində formalaşan 

spesifik dad olub, amin turşularla fenol birləşməlrinin qarşılıqlı 

təsirinin nəticəsidir. 

Xeres – xeres mayalarının fəaliyyəti nəticəsində natural və 

tünd şərablarda əmələ gələn xüsusi dad olub, aldehid və asetalların 

toplanması hesabınadır. Bəzən xeres dadı şərabı uzun müddət 

yarımçıq çəlləklərdə yetişdirdikdə də meydana çıxır.  

İntensivliyinə görə güclü, mötədil və zəif dad fərqləndirilir. 

Güclü dad əsasən oksidləşmiş tünd və desert tipli şərablar üçün 

(Madera, Xeres, Marsala, Malaqa) səciyyəvidir. Zəif intensivlikdə 

dad – neytral üzüm sortlarından alınan natural şərablar (Bayanşirə, 

Terbaş, Plavay və b.), həmçinin yetişməmiş üzümdən alınan 

şərablar üçün xasdır.  

Dadın məcmusu- şərabın keyfiyyətinin əsas göstəricisidir. 
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Şərabın keyfiyyət göstəricisi səciyyələndirildikdə aşağıdakı 

elementlər qiymətləndirilir: spirtlilik, turşuluq, şirinlik, 

büzüşdürücülük və ekstraktlıq (dadın dolğunluğu). Turşuluq və 

şirinlik əsas dad hissələrinə aiddir. Spirtlik dadın müxtəlif 

yandırıcılıq çalarları ilə səciyyələnir. Büzüşdürcülük acı dada 

yaxındır və dada acılıq verən maddələrlə yaradılır.  

Spirtliyinə görə şərablar zəif, yaxud az spirtli və tünd, yüksək 

spirtli kimi fərqləndirilir. Spirtin qatılığı öz-özlüyündə dada və 

onun məcmusuna təsirinə görə həlledici amil deyildir. Az spirtli 

şərab xoşagələn yüngül dada yaxud, əksinə maye kimi boş, suya-

bənzər ola bilər. Eləcə də yüksək spirtli şərabın dadı xoşagələn, 

yaxud xoşagəlməyən, kəskin və yandırıcı ola bilər. 

Turşuluq. Müxtəlif turşular onların eyni qatılığı cəmində turş 

dadın müxtəlif çalarlarını verə bilər. Yetişməmiş üzümdən alınan 

şərab üçün səciyyəvi olan sərbəst şərab və alma turşularının 

olması, xoşagəlməyən yaşıl turşuluq hissi yaradır. Sirkə 

turşusunun artıqlığı kəskin, boğazı qıcıqlandıran dad ilə 

səciyyəvidir. Kəhraba turşusu spesifik turş – acı dada malik olub 

əsasən qırmızı şərabların buketinə təsir göstərir. Xeyli miqdarda 

alma-süd turşu qıcqırmasında əmələ gələn süd turşusunun 

turşaşirin dadı yüksək turşulu şərabların dadını yumşaldır.  

Şərablar aşağı və yüksək turşulu olmaqla fərqləndirilir. 

Turşuluq çatmadıqda şərab boş, sıxılmış, çox olduqda isə - kəskin, 

kobud və turş olur. Şərabın turşuluğu aşağıdakı kimi ola bilər:  

 Yumşaq, zərif – bu əlaqəli formalı turçuların yüksək 
miqdarını göstərir;  

 Nəcib – yetişdirilən markalı şərabların harmonik turş dadı; 

 Təzə - xoşagələn, buna baxmayaraq cavan şərabın kifayət 

qədər yüksək turşuluğu olur; 

 Cod, “Metallı” – xoşagəlməyən turş dad, mineral turşuların 
yüksək miqdarında olur; 

 Acılıq – cavan şərablarda artıq miqdarda karbon qazının 
qalması zamanı nəzərə çarpır.  

 Şirinlik – vacib dad xüsusiyyəti olub, desert və tünd şərabların 
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keyfiyyətini qiymətləndirdikdə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Şirin 

dad şərabda mono- və dişəkərlərin olması ilə müəyyənləşir. 

Şəkərlərin nisbi şirinliyi aşağıdakı ardıcıllıqla yüksəlir: qlükoza 

(0,7), saxaroza (1,0), fruktoza (1,7). Məsələn, desert şərablarda 

fruktoza üstünlüyə malik olub, daha şirin dadlıdır. Zəif şirin dada, 

həmçinin pentozlar, çox atomlu spirtlər və bəzi amunturşular 

malik olur. 4 q/dm3-dan artıq qatılıqda qliserin şərabların dadına 

yumşaqlıq və bir qədər şirinlik verir ki, bu da tokay və sotern 

şərabları üçün səciyyəvidir.  

Şirinliyin aşağıdakı çalarları fərqləndirilir: 

 Yüngül – natural kəmturş şərabların xoşagələn şirinliyi; 

 Harmoniyalı – yüksək keyfiyyətli desert şrabların yetişkn 

şirin dadı; 

 Nəcib, ballı – səciyyvi natural desert şərabların harmonik 
şirin dadı (tokay, sotern); 

 Şirintəhər – xoşagəlməyən, sadə desert şərabların birtərəfli 
şirin dadı olub, qıcqırmanın olmaması, yaxud başa çatmasını 

göstərir; 

 Yüksək şəkərliliyin qeyri harmonik şirinliyi, lakin şərabın 
az ektraktlı olması. 

Büzüşdürücülük qırmızı şərabların keyfiyyətinin 

qiymətləndirilıməsində xüsusi əhəmiyyət kəsb edib, burada fenol 

maddələri ilə, xüsusilə də taninlə bağlı büzüşdürücü dad 

dominatlıq edir. Onlar 2-4 molekul flavonoidlərdən (katexinlər və 

leykoanatasionlar) təşkil olunmuş polimerlər qarşığından ibatədir. 

Büzüşdürcülüyün çatışmazlığı dadda boşluq, maye hissiyyatına 

gətirir. Büzüşdürücülüyün artıqlığı şəraba kobudluq verir. Ağ 

şərablarla müqayisədə qırmızı şərablarda fenol birləşmələri 3-7 

dəfə çox olur. Bu birləşmələr qırmızı və bəzi ağ (kaxet, madera) 

şərabların dad tipini müəyyn edir.  

Acılıq şərabın dadının müstqil elementi deyildir. Qeyri fenol 

mənşəli acı maddələrdən şərabda maqnezium duzları, bəzi 

aminturşular, karbonatların karamelləşmə məhsulları, alifatik 

spirtlər, aldehidlər, ketonlar və turşular iştirak edir. Madera, xeres, 
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marsala tipli şərablar üçün dadda yüngül acı çalarlar tipikdir. 

Natural şərablarda bəzi istisnalarla (məsələn, səciyyəvi yüngül 

rislinq acılığı) acı çalarlar – oksidləşmə əlamətidir. Daha güclü 

acılıq şərabın nöqsan yaxud xəstəıiyinə dəlalət edir.  

Dad dolğunluğu şərabda olan karbonatlar, çox atomlu spirtlər, 

üzvi turşular, fenol birləşmələri, azotlu və mineral maddələrlə 

bağlıdır.  

Bir çox ağ şərablarda fenol maddələrinin aşılayıcı dadı 

bilinmir, lakin büzüşdürücülük çalarlarının olmaması dadın şərab 

xarakterini zəiflədir. Kaxet şərablarında büzüşdürücülük dadın 

tipikliyini müəyyən edən elementdir. Büzüşdürücü dad olur: 

 Məxməri – yetişdirlmiş, yüksək ekstraktlı şərabların 
mötədil turşuluqla çox xoşagələn büzüşdürücülüyü; 

 Yumşaq – xoşagələn, yetişdirilən qırmızı şərabların 

harmonik büzüşdürücülüyü; 

 Büzüşdürücüvari, büzüşdürücü – ağ və qırmızı natural və 
xüsusi tip şərabların mötədil aşılayıcı dadı. Bu o vaxt baş verir ki, 

kifayət qədər ümumi harmoniyalı dad fonunda yüngül 

büzüşdürücü çalarlar olur; 

 Kobud – qabıq, toxum və xüsusilə üzüm darağının fenol 
maddələrinin yüksək miqdarı ilə bağlı qeyri harmonik, pis 

büzüşdürcü dad; 

 Cod büzüşdürücülük – fenol maddələrinin artıq zənginliyi 
və yüksək turşuluqlu şərabın xoşagəlməyən büzüşdürcü dadı. 

Dadda dolğunluq, yaxud ekstraktlıq, şərabın şirinlik, turşuluq 

və büzüşdürücülüyünün cəmini özündə əks etdirir. 

Yüksək keyfiyyətli şərab ağızı əhatə etməlidir. Şərab dad 

dolğunluğuna görə belə xarakteraizə olunur: 

 Boş – çox az ekstrakt maddələrinə malik; 

 Maye, mayevarı, cansız – ekstraktın miqdarı kifayət qədər 
olmadıqda; 

 Yüngül, zərif – çox olmayan ekstrakta malik, lakin dadı 
dolğun və şərabın tip yaxud sinfinə uyğun; 

 Dolğun, ekstraktlı – ekstrakt maddələrinin miqdarının 
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kifayət qədər yüksəkliyi. Cənub ağ və qırmızı natural şərablar, 

həmçinin də yaxşı və yüksək kieyfiyyətli desert və tünd şərablar 

üçün səciyyəvidir; 

 Yağımsov – çox xoşagələn, yüksək ekstraktlı şərabların 
harmonik dadı, desert və likorlar üçün səciyyəvidir; 

 Qatı – harmonik, lakin bəzən bir qədər köhnə desert 

şərabların acıtəhər dadı; 

 Ağır – ekstrakt maddələrinin olduqca yüksək qatılğı 
şərabın tipi yaxud ümumi məcmusu ilə harmoniya təşkil etmir; 

 Yömdəmsiz – həddindən yüksək ektraktlıq, ekstraktın ayrı-
ayrı komponentləri açıq bilinməklə harmoniya təşkil etmir.  

Desert şərabların ekstraktlığını səciyyələdirdikdə şəkər 

iştirakı ilə olan dolğunluğu bütünlükdə dad dolğunluğu ilə 

fərqlndirmək vacibdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu gətirilmiş 

ekstraktla, başqa sözlə “qeyri şəkərlərlə” müəyyən olunur və 

təcrübəli dequstator bu fərqi düzgün hiss edir. 

Dadın məcmusu (yekunu, cəmi) baxılan keyfiyyət 

göstəricilərinin ölçüləri ilə müəyyən olunur. Spirtlik, turşuluq, 

şirinlik, büzüşdürücülük və dolğunluğun harmoniya təşkil 

etməsinin hansı səviyyədə olmasından asılı olaraq dad 

məcmusundan aşağıdakı çalarlar ayrılır: 

 Nəfis – olduqca yüksək harmoniyalı şərab, komponentlərin 
optimal nisbəti olduqca xoşagələn təsir bağışlayan bütöv dad 

hissiyatı yaradır; 

 Harmonik – dad komponentlərinin yaxşı uzlaşması xoşa-

gələn ahəngdar dad yaradır; 

 Sadə - ordinar, orta keyfiyyətli şərabın sıradan dadı, ayrı-
ayrı komponentlərin bir qədər artıqlığı yaxud çatışmazlığı hiss 

olunur; 

 Qeyri harmonik – dadda onu təşkil edən komponentlərin 
daha artıq bilinən ayrılması, elə bil ki, dad hissələrə ayrılır; 

 Kobud – xoşagəlməyən, bir yaxud bir neçə komponentin 

kəskin ayrılması müşahidə olunur ki, bu da şərab hazırlanma 

prosesində buraxılan səhvləri göstərir;  
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 Parçalanmış – şərabın nöqsan yaxud xəstəliklərinin 
nəticəsi olan pozulmuş xoşagəlməyən dad. 

Daddan sonrakı tam – şərabın dadının vacib elenentidir. Bir 

qurtum şərab udulduqdan sonra ağızda müəyyən müddət dadı hiss 

olunur. Dad komponentlərinin itməsi az davamlıdan doğru 

ardıcıllıqla baş verir (əvvəlcə əsasən qeyri-uçucu və yüksək 

temparaturda qaynayan maddələr itir). Acı komponentlərin dadı 

olduqca uzun müddət saxlanır. Sonrakı dad qısa və uzun müddətli, 

xoşagələn və xoşagəlməyən kimi fərqləndirilir. Harmonik, yüksək 

ekstraktlı desert şərablar uzunmüddətli xoşagələn dad sonrasına 

malikdir. Ətirli üzüm sortları davam edən sonrakı dadla 

səciyyəvidir. Sadə az ekstraktlı və netral şərablarda bu xüsusiyyət 

qısa müddətlidir. Acılaşma, siçan tamı və digər nöqsan və 

xəstəlikləri şərabda sonrakı dadla asanlıqla təyin etmək olar. 

Şərabın dadında çalarlar da aşkar edilir. Qırmızı desert 

şərablar üçün daha çox kofe, şokalad, kakao; ağ desertlər üçün – 

çovdar çörəyinin qabığı, qızılgül, yemiş, ananas çalarları olur. 

Bununla əlaqədar olaraq natural şərabların dadında bütün şərablar 

üçün üstünlük təşkil edən qıcqırmanın ətir və dad komponentləri 

üstünlük təşkil edir ki, bunlarda xüsusi çalarlar ayırmaq çətindir. 

Şərablarda xoşagələnlərlə yanaşı kənar çalarlı sonrakı dad da ola 

bilər. Bunlar çatışmazlıq, xəstəlik, nöqsan və texnologiyanın 

pozulması ilə əlaqədardır. 

Sonrakı dad fərqləndirilir: 

 Havaya verilmə - dadı sadə, çox oksidləşmiş, ətirdə sirkə 
aldehidi tonu üstünlük təşkil edir. Yaranma səbəbi – şərabın 

yarımçıq qablarda saxlanmasıdır; 

 Sulfit turşusu – kəskin turş, kobud dad. Səbəbi – sulfit 

anhidridinin yüksək dozasından istifadə olunmasıdır; 

 Kif – mikroskopik göbələklərlə yoluxmuş üzümdən, 
həmçinin kiflə yoluxmuş qablar, tıxac, ötürücü borulardan istifadə 

olunması ilə bağlı əmələ gəlir; 

  Ağac – şərab pis emal olunmuş təzə çəlləklərdə 
saxlandıqda yaranır; 
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 Maya – şərabı uzun müddət maya çöküntüsündə 
saxladıqda yaranır. Dadda və ətirdə parçalanmış mayaların tonu 

hiss olunur, şəffaflıq və rəng dəyişmir; 

 Daraq – ağac, göy, kobud dad. Səbəbi - əzilmiş üzümün 

daraq ayrılmadan qıcqırdılması, vaxtında aparılmayan 

sulfitləşdirmə və şirənin kifayət qədər durulmamasıdır; 

 Metal – xoşagəlməyən acı dad, spesifik iy. Şərabda 
metalların artıq miqdarı ilə, yəni antikoroziya örtükləri pozulmuş 

avadanlıqlardan istifadə olunma hallarında meydana çıxır; 

 Donmuş üzüm – yetişməmiş donmuş üzümün emalında 
meydana gəlir; 

 Azbest, filtr kardonu – xam kağız, azbest dadı. Səbəb – pis 
hazırlanmış yaxud aşağı keyfiyyətli köməkçi materaillardan 

istifadə edilməsidir; 

 Boya, qudron, kerosin – qabların daxilinə müdafiə 

örtüklərinin keyfiyyətsiz vurulması, təsadüfən şəraba düşən kənar 

maddələr; 

 Xam spirt – araq yaxud sivuş yağlarının spesifik tamı, 
şərabların tündləşdirilməsi üçün keyfiyyətsiz spirtdən istifadə 

olunduqda baş verir; 

 Çörək – qurumuş çörəyin qabığının dadını xatırladır, 
şərabda oksidaz kassının əmələ gəlməsinin əlamətidir; 

 Uçucu turşular – kəskin, boğazı qıcıqlandıran, sirkə 

turşumasının xoşagəlməz tamı; 

 Turşudulmuş kələm – spesifik turşa-şirin dad, süd 
turşuması ilə xəstələmiş şərablar üçün səciyyəvidir. 

Mildiyu, oidium kimi göbələk xəstəlikləri ilə yoluxmuş 

üzümdən istifadə olunması ilə ilk növbədə şərabda iylənmiş balıq 

tamı, sonra büzüşdürücülük və kobudluq meydana gəlir. 

Dadın növbəti səciyyəsi onun tipikliyidir. Bu, bir çox hallarda 

şərabın tipikliyi ilə uyğundur. Dequstator dad əlamətlərinin həmin 

sorta, sinif yaxud şərab qrupuna uyğun olmasını qiymətlən-

dirməlidir. Yetişdirilməyən natural şərablar üçün hər hansı 

çatışmazlıq olmadan təmiz şərab dadı səciyyəvidir. Markalı 
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natural şərablarda isə üzüm sortunun və onun becərildiyi rayonun 

əlamətləri iştirak etməlidir. Orta və şimal rayonların şərabları 

yüngül, az ekstraktlı, xoşagələn təzə turşuluqla; cənub rayonların 

şərabları isə daha yüksək miqdarda spirt, dad dolğunluğu və 

mötədil turşuluqla səciyyəvidir. Qırmızı natural şərabların tipik 

əlamətləri hormoniklik və fenol maddələrinin yüksək olmayan 

miqdarıdır. Yetişdirilməyən xüsusi tip şərablar üçün təmiz şərab 

yaxud, şərab – meyvə dadı; markalı xüsusi tip şərablar üçün isə tip 

və hazırlandığı yerin əlamətləri ilə dolğunluq, harmoniklik səciy-

yəvidir. Tonuslaşdırıcı, kişmişvari dad tünd şərablara; yumşaq, 

zərif dad isə desertlərə xasdır. Bir çox markalı xüsusi şərabların 

tipi əsasən onların texnologiyasının xüsusiyyətləri ilə müəyyən 

olunur. Madera yüngül karamel, enerjili, artıq şirinliyi olmayan, 

qoz yaxud qoz-badam tonu ilə xoşagələn acı dadlıdır. Xeresdə 

duzlutəhər – acı və fəallaşdırıcı kəskin dadla harmonik madera 

tonu cəmlənir. Tokay tipli şərablar üçün dolğun, harmonik, təzə 

çovdar qabığı çalarları ilə kişmiş-bal dadı olması səciyyəvidir. 

Krım tokay şərabları şəkərin və ekstrakt maddələrinin yüksək 

miqdarı ilə macar tokaylarından fərqlənir. Marsala Madera ilə 

oxşar olsa da daha şirin olması və mumtəhər dadı ilə fərqlənir.  

Malaqa – dolğun, şirin şərab olub, karamelləşmiş şirənin 

acıtəhər tamı ilədir. Kaqorun dadı məlahətli, dolğun, meyvə-

şokalad çalarlıdır. Portveyn enerjili, mötədil-şirin, meyvə yaxud 

meyvə-konyak tonu ilə dada malik olub, yüngül madera çalarına 

yol verilir. 

Ümumi tipiklik – sortu, yeri və şərabın hazırlanma üsulunu 

səciyyələndirən orqanoleptik xüsusiyyətləri əks etdirən – xarici 

görünüş, ətir və dad əlamətlərinin məcmusunun uyğunluğudur.  

Ümumi məcmuu, yaxud harmoniya - şərabın ölçü daxilində 

olması, keyfiyyət elementlərinin qarşılıqlı uyğunluğudur. Ümumi 

məcmunun və tipikliyin yekun qiyməti şərabın xarakterizəsi və 

identifikasiya məslələrində vacib əhəmiyyət kəsb edə bilər.  

Ümumi məcmusuna görə şərabların bir neçə əsas tiplərini 

ayırma olar: 
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 Yüngül - əsasən natural turş, kəmturş və kəmşirin şərablar 
açıq rəngləri, təmiz şərab-üzüm ətri, təzə cavan dadı ilə fərqlənir. 

Bu qrup üçün spirt və ekstarkt maddələrin mötədil miqdarı 

səciyyəvidir. 

 Zərif, nəcib – yüksək keyfiyyətli yetişdirilən şərablar olub, 

zərifliyi, buket və dadı, ümumilikdə bu və ya digər dərəcədə 

təkmilləşmiş olması ilə fərqlənir; 

 Tünd, enerjili – yüksək spirtli natural və xüsusi şərablar 
olub, onlar üçün parlaq, inkişaf etmiş buket, güclü fəallaşdırıcı və 

tonuslaşdırıcı dad səciyyəvidir; 

 Desert – dad kifayət qədər dolğun, yumşaq, yüksək miq-
darda şəkərlidir. Buketdə yetişdirmə tonu fonunda sort əlamətləri 

üstünlük daşıyır; 

 Ağır – natural və xüsusi şərablar qrupu olub, artıq spirt və 
ektrakta malik olmaqla, mötədil yaxud aşağı turşuluqla və bir 

qədər zəifləmiş ətirlidir. 

Tipdən asılı olmayaraq şərabın məcmuusu belə səciyyən-

dirilir: 

  Harmonik – düzgün mütanasiblik, şərabın keyfiyyət 

elementlərinin uzlaşması, rəng, ətir və dad tipə sorta və şərabın 

yaşına uyğundur; 

  Canlı – gücün, rəng parlaqlığının, ətir və dadın saxlanması 
ilə əks olunur; 

  Sadə, ordinar – orta keyfiyyətli şərab, təmiz, qüsursuz və 
xüsusi keyfiyyətsiz, nəzərə çarpmayan; 

  Yorğun, gücdən düşmüş – parlaqlığını, ətir təzəliyini və 

dadını itirmiş, onun şərab xarakteri nəzərə çarpacaq dərəcədə 

zəifləmişdir; 

  Qeyri harmonik – rəng, ətir və dad intensivlik və 
keyfiyyətlə uzlaşmır; 

  Parçalanmış – keyfiyyət elementlərinin güclü balans 
pozğunluğu, şərab xarakterinin itməsi müşahidə olunur. 

Şərabı yoxladıqdan sonra dequstator onun keyfiyyətini balla 
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qiymətləndirir. Dequstasiya balının obyektivliyi şərabın qiymət-

ləndirilməsinə vahid yanaşmanın tətbiqindən asılıdır.  

 

2.1.8.3. Dequstasiya və onun aparılma qaydaları 
 

Dequstasiya latın sözü olub, degustatio - dadmaq, dadına 

baxmaq deməkdir. O, şəraba obyektiv (kimyəvi, fiziki-kimyəvi və 

mikrobioloji) qiymət verilməsini əvəz etmir, ona əlavə edir, 

tamamlayır. Çünki, bu üsullarla şərabda cuzi miqdarda olan, lakin 

şərabın buket və dadına əsaslı təsir göstərən maddələri təyin etmək 

mümkün deyildir. 

Dequstasiya müxtəlif məqsədlərlə aparıla bilər. Xarkterinə 

görə elmi, istehsalat, təcrübi, tədris nümayiş etdirmə və s. kimi 

dequstasiyalar fərqləndirilir. Elmi dequstasiya aparılan təcrübədə 

orqanoleptik dəyişkənlikləri vaxtaşırı müəyyən etmək məqsədi 

daşıyır. Istehsalat dequstasiyası hər bir şərab növünə onun satışa 

göndərilməsidən qabaq qiymət vermək üçün, tədris dequstasiyası 

isə gələcək şərabçıları öyrətmək məqsədi ilə aparılır. Şərablarla 

alıcıları və digər maraqlanan şəxsləri tanış etmək məqsədilə nüma-

yiş etdirmə dequstasiyası keçirilir. Bunlardan başqa, məhkəmə 

proseslərində, sərgilərdə, müsabiqələrdə və s. dequstasiya aparıla 

bilər. 

Ümumiyyətlə, dequstasiya açıq və qapalı olmaqla, iki qrupa 

bölünür. Əgər dequstasiya vaxtı dequstatora şərab haqqında bütün 

məlumatlar verilərsə (istehsal olunduğu yer, istehsal ili, sortu, 

analitik göstəriciləri və s.), belə dequstasiya açıq heç bir məlumat 

verilmirsə, qapalı dequstasiya adlanır. Məsələn, bəzi hallarda elmi 

və ekspertiza məqsədi daşıyan dequstasiyalar qapalı keçirilir.  

Hər bir şərabçı yaxşı dequstator olmalıdır. Bunun üçün onun 

sağlam orqanizmə malik olması əsas şərtdir. Çünki, bu halda onun 

orqanoleptik orqanları normal inkişaf etmiş olur. Dequstatorun bu 

sahədə çox təcrübəli olması da vacibdir. Dequstasiyada görmə 

(göz), iyləmə (burun), dadma (ağız) orqanlarından başqa, bəzi 
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hallarda eşitmə (qulaq) orqanları da iştirak edir.  

Dequstasiya keçirilən otaq işıqlı, havası təmiz və istiliyi 150C-

yə yaxın olmalıdır. Otağın təmiz olması və orada kənar iylərin 

olmaması xüsusilə vacibdir. Yaxın vaxtda yağlı rəng çəkilmiş 

otaqda dequstasiya keçirilməsi düzgün deyildir. Çünki dequstator 

rəngin iyi ilə şərabın iyini qarışdırıb, şəraba düzgün olmayan 

qiymət verə bilər. Şərabın dequstasiyası çox vaxt dequstasiya 

otaqları adlanan xüsusi otaqlarda keçirilir. Dequstasiya üçün 

xüsusi dequstasiya qədəhlərindən istifadə olunur. Bu qədəhlər 

təmiz ağ şüşədən hazırlanaraq, konusşəkilli və yaxud 

yumurtaşəkilli olur. hazırda Beynəlxalq Üzüm və Şərab Təşkilatı 

(OİV) dequstasiya qədəhinin strandart formasını təsdiq etmişdir 

(şəkil 2.17). 

 
Şəkil 2.17. Dequstasiya qədəhinin standart forması 

 

Qədəhin yuxarı sıxılmış hissəsi şərab buğlarının səthdə 

toplanmasına imkan verərək ətir və buketi tam təyin etməyə imkan 

yaradır. 

Şərabın keyfiyyəti səhər tezdən, dad üzvləri kəskin və ətirli 

maddələrlə kütləşməmişdən təyin olunmalıdır. Dequstasiyadan 

əvvəl şirin, turş və yağlı xörək yemək və papiros çəkmək olmaz. 
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Çünki onlar dad hissiyatına təsir etməklə, düzgün qiymət 

verilməsini çətinləşdirir. Dadı təmizləmək üçün dili suya çəkmək 

və bir tikə ağ çörək (turş olmamalıdır) yemək lazımdır. Dequstator 

şəraba düzgün qiymət vermək üçün qəti fikirli olmalı, dequstasiya 

otağında tam sakitlik hökm sürməli, kənar söhbətlər aparılmama-

lıdır. Dequstasiyanın düzgünlüyünə nümunələrin götürülməsi təsir 

göstərir. Nümunələr qabın müxtəlif dərinliklərindən götürülməli-

dir. Qabın üst hissəsindən götürülmüş nümunə düzgün nəticə verə 

bilməz, çünki oradakı şərab oksigenlə daha çox doymuş olur. 

Şərablar xassə və keyfiyyətindən asılı olaraq, müəyyən 

ardıcıllıqla dequstasiyaya verilməlidir: turş şərablar şirinlərdən, 

yüngül şərablar tündlərdən, az ekstraktlılar çox ekstraktlılardan, ağ 

şərablar qırmızılardan, az ətirlilər çox ətirlilərdən, cavan şərablar 

köhnələrdən əvvəl dequstasiya olunmalıdır. 

Oynaq şərablar və konyaklar ayrıca və yaxud müəyyən 

fasilədən sonra dequstasiya olunmalıdır. Bu qayda ətirləşdirilmiş 

şərablara da aiddir. 

Oynaq şərablar dequstasiyaya şəkərliliyin yüksəlməsi sırası ilə 

verilir. Belə ki, bryut, tam turş, turş, kəmturş və s. Oynaq muskat 

şərablar dequstasiyaya axırda verilir. 

Konyaklar dequstasiyaya yetişdirmə müddətinin artması 

ardıcıllığı ilə verilir. Ümumiyyətlə, dequstasiya prosesində 

baxılan nümunələrin sayı 16-dan çox olmamalıdır. 

Dequstasiya zamanı şərabın keyfiyyəti aşağıdakı qaydada 

yoxlanır. Şərab qədəhin 1/3 hissəsinə qədər doldurulur. Əvvəlcə 

işıq mənbəyi qarşısında baxmaqla onun şəffaflığı və rəngi təyin 

olunur. Ətir və buketə qiymət verməzdən əvvəl, uçucu maddələrin 

şərabdan buxarlanması üçün şərab qədəhdə fırladılır. 

Dadı qiymətləndirmək üçün dequstator ağzına bir qurtum 

şərab alır və başını aşağı əyməklə, əvvəl ağzının qabaq hissəsində, 

sonra isə başını qaldırmaqla arxa hissəsində yoxlama aparır. Dadı 

yoxladıqdan sonra, bir az içir, nəfəs alır və şərabın buketini təyin 

edir, şərabın dad və buketi yoxlandıqdan sonra dequstastor 

ağzındakı şərabı uda bilər, yaxud tullayar. Qeyd etmək lazımdır ki, 
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şərab udulduqda daha düzgün nəticə əldə olunur.  

Şərabın ağızda yoxlanması zamanı çeynəmə hərəkəti edilməsi 

məsləhətdir. Çünki, bu halda dad məməcikləri ilə iybilmə hücey-

rələri oyanır. Şərabı ağızda çox saxlamaq məsləhət deyildir. 

Çunki, bu, dadbilmə orqanlarını kütləşdirir. Müəyyən olunmuşdur 

ki, dad və buketi qiymətləndirmək üçün 30 saniyə kifayətdir. 

İnsan dili, bütünlükdə dörd əsas dadı fərqləndirmək xüsusiy-

yətinə malikdir: şirin, duzlu, turş və acı (şəkil 2.18).  

Məlumdur ki, tanıma prosesi dad məməcikləri ilə bilinir və 

onlar dilin müxtəlif hissələrində yerləşir. 

 

 
Şəkil 2.18. Dildə dad reseptorlarının yerləşmə sxemi 

 

Şərabı daddan heç də az əks etdirməyən başqa göstərici onun 

ətridir. Şərabın ətirləri ola bilir: meyvə, çiçək, bitki, karamel və 

hətta mikrobioloji, həmçinin tüstü, oduncaq, mineral və s. dadlar 

da vardır. İnsanın hiss duyğuları 4000-ə qədər iyi ayıra bilmək 

xüsusiyyətlidir. Beləliklə, şərabın ətrini iyləyərək öz fantaziyanıza 

güc verməkdən qorxmayın. 

Görmə orqanının köməyi ilə şərabın rəngi, şəffaflığı və 

bulanıqlığı təhlil olunur.  

 

turşuluq 

 
şirinlik 

duzluluq duzluluq 

acılıq 

turşuluq 
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2.1.8.4. Şərabın qiymətləndirmə şkalaları 
 

5 ballı qiymətləndirmə. Şərabların balla qiymətləndirilməsi-

nin bir neçə sistemi mövcuddur ki, onların da hər birinin üstünlük 

və çatışmazlıqları vardır. Hal-hazırda da alimlər yeni metodlar 

üzərində işləyirlər. İtaliyada Roma Universitetinin alimləri kom-

pyuter sisteminin köməkliyi ilə şərabların keyfiyyətinin bəzi mü-

hüm göstəricilərini müəyyən etmək üçün “elektron burun”adlanan 

metod təklif etmişlər. Buna bənzər metodlardan müxtəlif qida 

məhsullarının keyfiyyətinə nəzarət etmək üçün istifadə edilir. 

Lakin onun şərabçılıqda tətbiqi cihaz və analiz metodlarının 

texniki imkanlarının qeyri mükəmməl olmasına görə ləngiyir. 

Yeni cihazda quraşdırılmış xüsusi sensor vasitələri əvvəllər yalnız 

orqanoleptik metodların köməkliyi ilə yerinə yetirilə bilən üç tipdə 

analiz yerinə yetirə bilir. “Elektron burun” yüksək dərəcədə 

dəqiqliklə müxtəlif adlı qırmızı şərabların tipini fərqləndirir, məh-

sulun ilindən asılı olaraq eyni addan olan şərabları bir-birindən 

ayırır, eyni addan və məhsuldan olan, lakin müxtəlif regionlarda 

becərilən üzümdən alınan şərabları fərqləndirir. Əlbəttə ki, “elek-

tron burun” insan duyğuları ilə rəqabət apara bilməz. Lakin eks-

press analizdə şərabın bir sıra spesifik parametrlərini təyin etmək 

üçün istifadə oluna bilər.  

Fransanın Şərabçılar İttifaqı şərab müsabiqələrində şərabların 

qiymətləndirilməsində ballardan istifadə etmirlər. Dequstator de-

qustasiya vərəqinə hər keyfiyyət kateqoriyası üzrə təsviri xarak-

teristikanı qeyd edir. Müsabiqənin katibi bütün dequstatorların 

fikirlərini ümumiləşdirir və hər şərab üçün orta təsviri xarak-

teristikanı müəyyən edir və bunun da əsasında mükafat təyin edilir.  

Ayrı-ayrı ölkələrdə şərabların balla qiymətləndirilməsi üçün 

müxtəlif ballı şkalalardan istifadə olunur. Almaniyada 5 ballıq 

“hedoni şkaladan”, MDB ölkələrinin əksriyyətində 10 ballıq, 

Almaniya, İspaniya, Avstriya və digər ölkələrdə 20 ballıq, İta-

liyada 30 ballıq, Fransada 35 ballıq, Azərbaycanda və Beynəlxalq 

Üzümçülük və Şərabçılıq Təşkilatında isə 100 ballıq şkala tətbiq 
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edilir.  

Son vaxtlar Avropada şox sadəliyinə görə 5 ballı “hedoni 

şkaladan” istifadə edilir (cədvəl 2.10).  

Almaniyada əsasən ölkədaxili müsabiqələrdə bu sistemdən 

istifadə olunur. Bu zaman 3 bal alan şəraba – iştirakçı diplomu, 3,5 

bal alana bürünc medal, 4,0 bal alana gümüş medal, 4,5 bal alana 

isə qızıl medal verilir. 

Cədvəl 2.10 

5 ballı hedonu şkala göstəriciləri 
Keyfiyyətin təsviri interval Bal 

Çox gözəl 4,50-5,00 5 

Çox yaxşı 3,50-4,49 4 

Yaxşı 2,50-3,49 3 

Qənaətbəxş 1,50-2,49 2 

Qeyri-qənaətbəxş 0,5-1,49 1 

 

10 ballı qiymətləndirmə. 10 ballı qiymətləndirmə şkalası 

mütəxəssislər tərəfindən ən çox tətbiq edilən şkaladır. Lakin, onun 

bir sıra çatışmazlıqları mövcuddur. Bunun əsasını praktik olaraq 2 

baldan (7,5-9,5) ibarət dar işçi diapazonu təşkil edir. Bu şərait 

şərabın keyfiyyət müxtəlifliklərini kifayət dərəcədə ayırmağa 

imkan vermir. Misal olaraq aşağı keyfiyyətli şərabların dadını əks 

etdirən 3,6-4,1 bal, yüksək keyfiyyətli şərabların dadını ifadə edən 

4,0-4,5 baldan az fərqləndiyini göstərmək olar. 

Burada maksimum olaraq dad – 5 bal; buket -3 bal; tipiklik 

(dad, ətir və qoxunun qiymətləndirilməsi əsasında) – 1 bal; 

şəffaflıq – 0,5 bal; və rəng -0,5 bal qiymətləndirilir. Ən yüksək 

keyfiyyətli şərabla müqayisədə göstəricilərin pisləşməsindən asılı 

olaraq balların müvafiq azaldılması aparılır. Dad keyfiyyətinin 

azaldığı halda balların salınması tam vahidlərlə aparılır: harmonik 

zərif dad 5 bal, harmonik – 4 bal; şərab tipinə az müvafiq olan dad 

– 3 bal; harmonik olmayan, kənar tamlarsız – 2,5 bal; yüngül kənar 

tamla – 2 bal; açıq-aşkar kənar tam – 1 bal.  

Şərabın ətrinin qiymətinin azaldığı halda 0,5:1,0; 2,0 bal, 

şəffaflıq və rəng üzrə 0,1-dən 0,4 baladək aşağı salınır. Ən yüksək 
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keyfiyyətli şərab 10 bal, yüksək keyfiyyətli – 9; yaxşı – 8; kafi – 7 

bal qiymətləndirilir. 7 baldan aşağı qiymətləndirilən şərab satışa 

buraxılmır. 

Şərabların orqanoleptik qiymətləndirilməsi zamanı ayrı-ayrı 

göstəricilər üzrə ballar aşağıdakı 2.11 saylı cədvəldə göstərildiyi 

kimi verilir: 

10 ballı şkalada şərabların keyfiyyət göstəriciləri aşağıdakı 

kimdir:  

Ümumiyyətlə şərablar bütövlükdə aşağıdakı kimi qiymət-

ləndirilir: 

10 – tam yüksək keyfiyyətli markalı şərab, dadına və digər 

keyfiyyət göstəricilərinə görə etalon nümunədən daha yüksək 

duran; 

9 – zərif, buket və dadı daha yüksək olan, yüksək keyfiyyətli 

saxlanılmış şərab; 

8,5 bal – tipinə uyğun, yüksək buketə malik, harmonik, 

keyfiyyətli saxlanılmış şərab; 

8 – yüksək keyfiyyətli ordinar şərab saxlanılma hesabına 

yaxşı şəraba çevrilmə xüsusiyyətli; 

7 – saxlanılmış zəif keyfiyyətli şərab və ya ordinar yaxşı 

keyfiyyətli şərab; 

6 – çatışmazlığı olan saxlanılmış şərab və ya ordinar 

qənaətbəxş şərab. 
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Cədvəl 2.11 

Şərabların ayrı-ayrı göstəricilərinin balla qiymətləndirilmə 

qaydası 
Göstəricilər Xarakteristikası Ballar  

Şəffaflığı Kristal təmiz və parlaqdır 

Təmizdir, lakin parlaq deyil 

Bir qədər tutqundur 

Çox tutqundur 

Bulanıqdır  

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

Rəngi Tipinə və yaşına tam uyğundur 

Tip və yaşından bir qədər fərqlənmələr var 

Rəngindən hiss ediləcək qədər fərqlənmələr var 

Rənginə uyğun gəlmir 

Rəng tam qarışıqdır (çirklidir) 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

Dadı Tipinə və yaşına uyğun olub, zərif və 

harmonikdir 

Tipinə uyğun və harmonikdir 

Tipinə bir qədər (az) uyğun və harmonikdir 

Harmonik deyil, lakin kənar tamsız 

Kənar ordinar dada malikdir 

Kənar dada malikdir 

5,0 

4.0 

3,0 

2,5 

2,0 

1,0 

Tipikliyi Tipə tam uyğundur 

Tipindən çox cuzi kənarlaşmalar var 

Tipik deyil 

Xaraktersiz və tpikik olmayan 

Oynaq şərablar üçün 

Bokalda güclü dayanıqlı köpük yananır, uzun 

müddət intensiv xırda CO2 qabarcıqları çıxır 

Az dayanıqlı köpüyün altından xırda qaz 

qabarcıqları oynayır 

Böyük qaz qabarcıqlar az miqdarda çıxır 

Böyük qabarcıqları orta miqdarda çıxır 

Qabarcılar qısa müddətdə ani itir 

1,0 

0,8 

0,5 

0,3 

 

 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

Ətri, buketi  Çox zərif, tam yetişmiş, tipin və yaşına uyğun 

Zərifliyi olmayan, lakin tipinə və yaşına uyğun 

Tipinə uyğundur, lakin az yetişmişdir 

Tipinə uyğun deyil 

Kənar iylərə malikdir  

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

 

 



205 

Cədvəl 2.12 

Keyfiyyət elementləri üzrə maksimum balların paylanması 

Göstəricilər  Xarakterizəsi  
Qiymət 

balla 

Əla keyfiyyətli şərab (ümumi qiyməti 8,6-10 bal) 

Şəffaflıq  Eyibsiz, kristal təmiz, şərab qədəhdə parıldayır 0,5 

Rəng Gözəl, təmiz, parlaq, sorta və hazırlanma üsuluna uyğun 0,5 

Buket 
Təmiz, zərif, parlaq, inkişaf etmiş, sorta, yerinə, yaşına və 

hazırlanma üsuluna tamamilə uyğun 
2,5-3,0 

Dad  
Harmonik, formalaşmış, sorta, yerinə, yaşına və hazırlanma 

üsuluna tamamilə uyğun 
4,2-5,0 

Tipiklik  
Şərab harmonik, hərtərəfli, sorta, yerə və hazırlanma üsuluna 

uyğun 
0,9-1,0 

Yaxşı keyfiyyətli şərab (ümumi qiyməti 7,8-9,1 bal) 

Şəffaflıq  Şərab təmiz, şəffaf, lakin parıltısız 0,4-0,5 

Rəng Təmiz, sorta, hazırlanma üsuluna uyğun 0,4-0,5 

Buket 
Təmiz, inkişaf etmiş, sorta, yaşına və hazırlanma üsuluna 

uyğun 
2,3-2,7 

Dad  Təmiz, harmonik, sorta, yaşına və hazırlanma üsuluna uyğun 4,0-4,5 

Tipiklik  Şərab harmonik, sorta və hazırlanma üsuluna uyğun 0,8-0,9 

Kafi keyfiyyətli şərab (ümumi qiyməti 7,4-8,8 bal) 

Şəffaflıq  Şəffaf, lakin parıltısız 0,4-0,5 

Rəng Təmiz, az parlaq, lakin sorta, hazırlanma üsuluna uyğun 0,4-0,5 

Buket Kifayət qədər inkişaf etməmiş, lakin təmiz, tipə uyğun 2,1-2,6 

Dad  
Təmiz, bir qədər sadə, kifayət qədər harmonik olmayan, tipə 

uyğun 
3,8-4,4 

Tipiklik  
Sadəvari şərab, məcmuusunda az qüsurlu, lakin ümumilikdə 

tipə uyğun 
0,7-0,8 

Aşağı keyfiyyətli şərab (ümumi qiyməti 7,0-8,4 bal) 

Şəffaflıq  Lopalı 0,3-0,4 

Rəng 
Rəng intensivliyi və təmizliyinə görə normaldan kənara 

çıxmalarla 
0,3-0,4 

Buket Zəif inkişaf etmiş, sadə şərabin tipinə az uyğundur 1,8-2,4 

Dad  Sadə, az harmonik, şərabın tipindən kənara çıxmalar bilinməklə 3,6-4,1 

Tipiklik  
Sadə şərab, kifayət qədər harmonik olmayan, sorta və 

hazırlanma üsuluna az uyğundur 
0,6-0,7 

Qeyri-kafi keyfiyyətli şərab (ümumi qiyməti 6,0-8,0 bal) 

Şəffaflıq  Şərab bulanıqvari yaxud bulanıqdır 0,1-0,3 

Rəng 
Rəng intensivliyi və təmizliyinə görə xeyli kənara çıxmalarla, 

tipə uyğun deyildir 
0,1-0,3 

Buket Zəif inkişaf etmiş, qeyri-təmiz, tipə uyğun olmayan 1,5-2,1 

Dad  Qeyri-harmonik, kobud, şərabın tipinə uyğun deyil 2,9-3,8 

Tipiklik  
Şərab qeyri-harmonikdir, xaraktersiz, sorta və hazırlanma 

üsuluna uyğun deyildir 
0,4-0,6 
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Gənc şərab materiallarının balla qiymətləndirilməsi 10 ballıq 

şkala sisteminin 8 ballıq kəsiyində aparılır. Şərabın hər bir 

elementinin yüksək səviyyəsi belədir: şəffaflıq – 0,4 bal; rəngi – 

0,4 bal; buketi – 2,4 bal; dadı – 4,0 bal; tipikliyi – 0,8 bal. Təzə 

adla buraxılacaq şərabların aşağıdakı qiymətləndirmə balları ilə 

satışa buraxılması daha məqsəduyğundur: 

- Ordinar süfrə şərabları – 8,2 baldan az olmayaraq; 

- Şampan şərabları – 8,6 baldan az olmayaraq; 

- Markalı süfrə şərabları – 8,8 baldan az olmayaraq. 

Ümumiyyətlə, satışa 7,3 baldan az bal toplayan ordinar süfrə 

şərabları, 8,0 baldan az bal toplayan şampan şərabları buraxılmır. 

Balla qiymətləndirmədə dequstator gəldiyi qənaətləri aşağı-

dakı dequstasiya vərəqində qeyd edir (şəkil 2.19).  

Keyfiyyət kateqoriyalarına görə şərabları bir-birindən dəqiq 

fərqləndirmək, şərabçılıq məhsullarının standartlaşdırılmasında 

vacib şərtdir. Hal-hazırda Ukraynada 5 şərti keyfiyyət kateqoriyası 

qəbul edilmişdir: əla, yaxşı, kafi, zəif və pis. Şərab məhsullarının 

praktiki balla qiymətləndirilməsi tərs ardıcıllıqla aparılır. Yalnız 

çox təcrübəli dequstaror dequstasiya elementlərinin balları 

əsasında ümumi balları hesablayaraq deyə bilər. Belə ki, 

dequstaror ilkin olaraq dequstasiyanın ümumi balla qiymətini 

söyləyir, sonra isə şərabın dequstasiya elementləri üzrə xarak-

tersitikasını açaraq balları əsaslandırır. Şərabların açıq dequsta-

siyada balla qiymətlkədirilməsi sxemi belədir. Əgər şərab qapalı 

dequstasiya olunarsa, onda ekspert-dequstaror qabaqcadan ümumi 

bala fikrini cəmləyir. 

Ukraynada qəbul edilmiş müxtəlif keyfiyyət kateqoriyalı 

şərab məhsulları üçün ümumi balın qiymətləndirilmə dərəcəsi 

aşağıdakı cədvəl 2.13-də göstərilmişdir.  
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Cədvəl 2.13 
Şərab qrupları KEYFİYYƏT KATEQORİYASI 

əla yaxşı kafı Zəif pis 

Sakit ordinar 

Sakit markalı 

8,6-9,5 

9,2-10 

7,8-8,59 

8,9-9,19 

7,4-7,79 

8,5-8,89 

7,0-7,39 

8,0-8,49 

7,0-dən az 

8,0-dən az 

Oynaq rezervuar 

Oynaq butulka üsulu 

8,8-9,6 

9,0-10 

8,3-8,79 

8,6-8,99 

8,0-8,29 

8,2-8,59 

7,5-7,99 

7,8-8,19 

7,5-dən az 

7,8-dən az 

Ordinar konyaklar 

Markalı konyaklar 

8,9-9,5 

9,3-10 

7,9-8,89 

8,9-9,29 

7,4-7,89 

8,5-8,89 

7,0-7,39 

8,0-8,49 

7,0-dən az 

8,0-dən az 

Şərab materialları 7,8-8,0 7,5-7,79 7,3-7,49 6,2-7,29 6,2-dən az 

 

Kolleksiya şərabları 9,4 baldan aşağı qiymət almamalıdır. 

 

20 ballı qiymətləndirilmə. Avropada almanların 20 ballı 

sistemi ilə şərabların qiymətləndirilməsi şkalası geniş yayılmışdır. 

Bu şkala cədvəl 2.14-də göstərilmişdir. 

Cəvdəl 2.14 

Şərabların 20 ballı sistemdə qiymətləndirilməsi 
Keyfiy-

yət 

elementi 

Çəki 

əmsalı 

 bal 

1 2 3 4 

Rəngi 0,4 

Yaşımtıl-sarı, çəhrayı, yaqutu-qırmızı, şərabların 

tipinə və sortuna tam uyğundur 

Sarımtıl şərab, bozumtul-çəhrayı, şərabın tipinə və 

sortuna tam uyğundur 

Sarımtıl şərab, qırmızı, çəhrayı, bir qədər tünd və ya 

açıq, olmasına baxmayaraq tip və sortuna uyğundur 

Açıq, tünd, qəhvəyi, sortuna və tipinə oxşar deyil 

Şərab rəngi deyil, bulanıqdır 

 

5 

 

4 

 

3 

2 

0 

Şəffaflığ

ı 
0,4 

Patıltılı şəffaf 

Şəffaf, ayrı-ayrı asılqan hissəciklər 

Təmiz, ayrı-ayrı asılqan hissəciklər və şərab daşları 

Bulanıqtəhər, çoxlu asılqan hissəciklər və şərab daşları 

Bulanlıq, mayalı 

Çox bulanlıq, çöküntülü 

5 

4 

3 

2 

1 

0 
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Cəvdəl 2.14-ün davamı 

 

Bu sistem özündə keyfiyyətin dörd elementini xarakterizə 

edir: rəng, şəffaflıq, ətir və dad. Bu elementlərin hər birinin gös-

təriciləri təkmilləşmə səviyyəsindən asılı olaraq hedoni şkalada 0, 

1, 2, 3, 4, 5 balla qiymətləndirilir. Sistemin prinsipi şərabın 

keyfiyyətinin təsviri xarakteristikasının (üstünlüyü və çatışma-

mazlığı) keyfiyyətin uyğun kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi ilə 

uyğunlaşdırılmasıdır.  

20 ballı qiymətləndirmə sistemləri çoxdur. Bunlara misal 

olaraq “Jancis Robinson” (12-20), UC Davis (0-20), Oz Clark və 

“Office İnternational du Vin” şkalalarını göstərmək olar.  

 

30 ballı qiymətləndirmə. 30 ballı qiymətləndirmə sisteminin 

“Sernadjitto-İŞB” (İtaliya Şərabçılar Birliyi) yaratmış və hal-

hazırda istifadə edir. Bu şkala aşağıdakı kimidir (cədvəl 2.15). 

1 2 3 4 

ətri 1,2 

Təmiz, şərab, harmonik, sortuna və tipinə tam uyğun  

Təmiz, şərab, bir qədər az harmonik, sort və tipinə 

uyğundur 

Tam təmiz deyil, zəif şərab, azharmonik, zəif şərablı-

süd tonu, sulfit turşusu hiss olunur, sort və tipinə uyğun 

deyil 

Zəif şərab, harmonik deyil, təmiz deyil, sort və tipinə 

uyğun deyil 

Kobuddur, təmiz deyil, xəstədir 

Xarab olmuşdur 

5 

 

4 

 

3 

2 

1 

0 

Dadı 2,0 

Tam, harmonik, təmiz, yetişmiş, sort və tipinə uyğun 

Təmiz, şərab, nisbətən harmonik, sort və tipinə uyğun 

Zəif şərab, azətirli, harmonik deyil, tam təmiz deyil. 

Az şərab, təmiz deyil, boş, acıtəhər, tipinə və sortuna 

uyğun deyil 

Kobud, təmiz deyil, xəstə 

Xarab olmuşdur 

5 

4 

3 

 

2 

1 

0 
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Cədvəl 2.15 

30 ballı iymətləndirmə sistemi 
Keyfiyyət 

elementləri 

Xarakteristika balı Çəki 

əmsalı 

Göstəricinin 

qiyməti 5 

bal 

4 

bal 

3 

bal 

2 

bal 

1 

bal 

Xarici görünüşu 1,0 5,0 

Şəffaflığı 

Axıcılığı 

Rəngi 

Intensivliyi 

     0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

1,25 

1,25 

1,25 

1,25 

Buket  1,0 5,0 

Zərif 

Intensiv 

Harmonik 

Təmiz 

     0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

1,25 

1,25 

1,25 

1,25 

Dadı  1,0 5,0 

Ekstraktiv  

Spirtlilik 

Harmoniklik 

Intensivlik  

     0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

1,25 

1,25 

1,25 

1,25 

Dadmadan 

sonrakı tam 

     1,0 5,0 

Tipiklik      1,0 5,0 

Ümumi 

təəsürat 

     1,0 5,0 

 

Şərab xarici görünüşünə, buketinə, dadına, dadmadan sonrakı 

tamına, tipik olmasına, ümumi təəsürata görə yəni, altı əsas 

keyfiyyət elementi üzrə qiymətləndirilir. Birinci üç elementin özü 

də dörd yarım elementlərə bölünür. Ümumiyyətlə, götürüldükdə 

İtalyan sistemində 15 keyfiyyət göstəricisi qiymətləndirilir. 

Hər bir göstəricinin təkmillik dərəcəsi hedoni şkala əsasında 

əla (5), yaxşı (4), qəbuledilən (3), kafi (2), qeyriqənaətbəxş (1) 

qiymətləndirilir.  
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35 ballı qiymətləndirmə. Fransada müxtəlif ballı şkalalardan 

istifadə edilir ki, onlardan biri də 35 ballı qiymətlədirmə şkalasıdır. 

Bu şkalada şərab şəffaflığına, rənginə, buketinə və dadına görə 

dörd əsas keyfiyyət göstəricisi ilə qiymətləndirilir. Bu sistemdə 

müsbət və mənfi əlamətlər təsvir edilir. Bununla birlikdə şərabın 

buket və dad göstəricilərinin xarakteristikası tam detallarına qədər 

verilmişdir. Bu sistemin çatışmayan cəhəti təsviri qiymətləndirmə 

ilə balla qiymətləndirmə arasında determinant əlaqənin olma-

masıdır (cədvəl 2.16). 

Cədvəl 2.16 

35 ballı qiymətləndirmə sistemi 
Keyfiyyət elementləri Balla qiymətləndirmə 

Şəffaflıq 0-3 bal 

Rəng 0-2 bal 

Buket ilkin təəsürat 

 Xarakteristika 

 Buket, ümumi keyfiyyət 

 Dominantlıq əlaməti 

0-10 bal 

Dad ağızda dad 

 yetişkənlik 

 doğunluq 

 şirinlik 

 turşuluq 

 harmonik 

 dadmadan sonra tam 

0-20 bal 

 

 100 ballı qiymətləndirmə. Markalı şərabların keyfiyyəti və 

konkret istehlak dəyərini rəqəmlərlə obyektiv qiymətləndirmək 

üçün fransa-italiya şərabçılıq komissiyası 100 ballı - hedoni sistem 

işləyib hazırlamşdır (cədvəl 2.17). Hedoni şkala (yunanca hedone 

– ləzzət almaq) “xoşagələnlə-xoşagəlməyən” arasındakı vəziyyət-

ləri əks etdirir. 

Sistem şərabın dörd əsas keyfiyyət göstəricilərinin qiymətlən-

dirilməsini nəzərdə tutur. Bunlar xarici görünüş, ətir-buket, dad və 

tipiklikdir.  
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Cədvəl 2.17 

100 ballı hedoni sistem  

Keyfiyyət elementləri 
Çəki 

əmsalı 

Qiymət 

Çox 

yaxşı 
yaxşı 

Qəbul 

edilən 
sıradan 

Qəbul 

edilməz 

Xarici görünüş (rəng 

şəffaflıq) 
4 4 3 2 1 0 

Ətir-buket (məcmusu, 

intensivliyi) 
6 4 3 2 1 0 

Dadı (məcmusu, 

intensivliyi) 
9 4 3 2 1 0 

Tipikliyi (sortun 

səciyyəsi, mənşəyi) 
6 4 3 2 1 0 

 

Ayrı-ayrı qiymətlərin çəki əmsallarına vurulması ilə ümumi 

bal təyin edilir. Məsələn, bu aşağıdakı qaydada həyata keçirilir: 

Xarici görünüş  çox yaxşı  4x4=16 

Ətir    yaxşı   6x3=18 

Dad     çox yaxşı  9x4=36 

Tipiklik    çox yaxşı  6x4=24 

Ümumi bal     =94 

“Qəbul edilən” qiyməti şərabın həmin qrupa, kateqoriyaya 

uyğun olması meyarıdır. “Sıradan” qiyməti şərabda çatışmazlıq-

ların olduğunu göstərir və bunları texnoloji işlənmələrin köməyilə 

aradan qaldırmaq olar. “Qəbul edilməyən” qiymət isə şərabdakı 

qüsurların düzəldilmə imkanlarının olmadığını göstərir. Görün-

düyü kimi bu sistemdə rəngindən, yaşından, karbon qazı ilə 

doymasından və mənşəyindən asılı olmayaraq istənilən kateqoriya 

və sinif şərablar qiymətləndirilir. 

Sakit şərablar, həmçinin oynaq və qazlı şərablar üçün 

dequstasiya vərəqlərinin formaları 2 və 3-cü şəkillərdə verilir. 

Göründüyü kimi birinci halda 10, ikincidə 11 keyfiyyət elementi 4 

keyfiyyət göstəricisində qruplaşmışdır. Hər 2 formada keyfiyyət 

elementləri fərqlənsə də, keyfiyyət göstəriciləri eynidir. Bunlar 

xarici görünüş, buket, dad və harmoniklikdir. 
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Keyfiyyət elementləri üzrə balların paylanması formalarında 

əksini tapmışdır (şəkil 2.20, 2.21). 

Hər bir şərab, yaxud konyak nümunəsi üçün ekspertlərə ayrıca 

dequstasiya vərəqi verilir ki, orada dequstasiya balları şkalası əks 

olunmuş olur. 

Dequstasiya vərəqində əks olunan bal qiymətləndirmə sistemi 

1993-cü ildə BÜ və ŞT (OİV) tərəfindən işlənilmişdir. Ümumi 

balların cəmindən asılı olaraq hər kateqoriya üzrə şərabçılıq 

məhsullarının keyfiyyəti aşağıdakı kimi qiymətləndirilir: 

- Çox yüksək (əla) – 100 bal; 

- Çox yaxşı – 86 bal, 86-99 arasında; 

- Yaxşı – 72 bal, 85-71 bal arasında; 

- Kafi – 56 bal, 70-56 bal arasında; 

- Qeyri-kafi – 40 bal, 55-40 bal arasında. 

Şərabçılıq məhsulları nümunələrinin orqanoleptik qiymətlən-

dirilməsi zamanı ekspert-dequstator yalnız seçilən 4 keyfiyyət 

göstəricisi üzrə yuvalaq işarələr qoyur. Dequstasiyanın katibliyin-

də dequstasiya ballarına yekun vurulur. Xüsusi komputer proq-

ramının köməyilə 100 ballı qiymətləndirmə sistemində dequs-

tatorların obyektivliyinə qiymət vermək mümkün olur və onların 

səhvləri müəyyən edilir. 

Beynəlxalq müsabiqələrdə şərabçılıq məhsullarının mükafat-

landırılma meyarları müəyyən olunmuşdur (cədvəl 2.18).  

Şərabların 100 balla qiymətləndirmə sistemi aşağıdakı 

təhlilləri əhatə edir: 

 Vizual (baxmaqla) təhlil; 

 Duyğu üzvləri ilə təhlil; 

 Dad – duyğu üzvləri ilə təhlil; 

 Yekun təhlil. 
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Cədvəl 2.18 

Şərab və konyakların müasir bəynəlxalq 100 ballı sistemə 

uyğun mükafatlandırma meyarları 
Mükafatlar Sakit şərablar, 

ordinar və 

qazlaşdırılmış 

şərab 

Sakit 

şərablar, 

markalı və 

oynaq 

şərablar 

Kolleksiya 

şərabları 

Qran pri - >97 >98 

Qızıl medal >88 92-96 96-97 

Gümüş medal 82-87 86-91 93-95 

Bürünc medal 75-80 79-85 90-92 

Iştirakçı medal 70-74 75-78 85-89 

Mükafatlar Konyaklar 10 

ilədək, brendi və 

araq 

Konyaklar 

10-20 illik >20 il 

Qran pri - - >98 

Qızıl medal >87 >93 96-97 

Gümüş medal 80-86 87-92 92-93 

Bürünc medal 70-79 80-86 90-92 

Iştirakçı 

diplomu 

65-69 75-79 85-89 

 

Vizual təhlil. Dequstatorun ilk qiymətləndirdiyi şərabın rəngi 

və xarici görünüşüdür. Düzgün «görmək» üçün bəzi qaydalara 

əməl olunmalıdır: birinci - qədəh düzgün forma və ölçüdə olmalı; 

ikinci – qədəh qoyulan stolüstü örtük ağ olmalıdır – bu, şərabın 

rəngi və fon arasında əks olunmanı gücləndirir və içkinin xarici 

əlamətlərini düzgün qiymətləndirməyə imkan verir. 

Qırmızı, ağ, çəhrayı, şampan və s. şərablarin dequstasiya 

edilməsindən asılı olmayaraq qiymətləndirmə üçün birinci 

şəffaflıq, ikinci rəng, üçüncü konsistensiya və dördüncü 

«oynaqlıq» (yalnız oynaq şərablarda) müəyyən edilir. 

Şəffaflıq – şərab təmiz və şəffaf, asılqansız, çöküntüsüz (əgər 

o həmin şərab üçün yol verilən deyilsə), sakit qırmızı yaxud 
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yetişdirilmiş ağ şərablarda qalıq oynaqlıqsız olmalıdır. Qeyri 

şəffaf, mötədil şəffaf, şəffaf (qırmızı şərablar üçün əsas 

kateqoriya), kristal (ağ şərablar üçün parlaq işıqla), parlaq (oynaq 

şərablar üçün) kateqoriyalar fərqləndirilir. 

Rəng – qırmızı şərablar üçün rəng qamması genişdir: purpur – 

qırmızıdan demək olar ki, bənövşəyi – cavan şərablara xas, qızılı-

qırmızı, nar-qırmızıya və narıncı-qırmızı köhnələrdə olur. 

Beləliklə, rənginə görə şərabın yaşı müəyyən oluna bilir. 

Çəhrayı şərablar açıq-çəhrayı, albalı və tünd-çəhrayı olmaqla 

fərqlənir. Hər şey istehsal bölgəsindən, üzüm sortundan və istehsal 

metodlarından asılıdır. Lakin yadda saxlamaq lazımdır ki, çəhrayı 

şərabların ömrü uzun olmur. 

Ağ şərablara gəldikdə qeyd olunmalıdır ki, ilk nəzərə çarpan 

odur ki, onlar heç vaxt «ağ» olmur. Zəif yaşılvari-sarı çalarlar 

yaxud demək olar ki, rəngsizlik həmin şərabın cavan olduğunu 

göstərir. Samanı-sarı rəng çox olmayan yaşı, yaxud şərabın 

yetişdirilməsində palıd taxtasının iştirakını göstərir. Qızılı-sarı 

rəng ağ şərabların hiss olunan yaşını yaxud şirinliyini göstərir. 

Kəhraba çalarları köhnə şərablara yaxud nəcib şirinlərə xasdır. 

Konsistensiya – əgər şərabın konsistensiyasından danışılırsa, 

burada onun özülülüyü, axıcılığı, qliserin, spirti və şəkərinin 

miqdarı nəzərdə tutulur. Şərabın axımlılığı fərqli ola bilər. Əgər 

şərabı fırlatdıqda qədəhin divarlarında ləngimə olarsa və yavaş 

axırsa peşəkarlar onu «göz yaşları» effekti (Marqoni effekti) 

adlandırırlar. Konsistensiyasına görə şərablar maye, zəif, orta, 

yağlıvari və qatı kimi fərqləndirilir. 

Oynaqlıq (perlyaj) – şampan, oynaq və köpüklənən şərabların 

dequstasiyasında əsas – qabarcıqlar və onların özünü aparmasıdır. 

Burada- qabarcıqların ölçüsü – iri, orta yaxud xırda; qabarcıqların 

miqdarı – çox olmayan, orta yaxud iri; davamediciliyi (oynaqlıq) 

kiçik, orta yaxud böyük olmaqla müşahidə edilir. 

Duyğu üzvləri ilə təhlil. Ətir və dad – bu şərabın 

dequstasiyasında qiymətləndirilən əsas göstəricidir. Şərab qədəhə 

töküldükdən sonra iylənir və nə hiss olunduğu çəkinmədən qeyd 
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edilir. Öz hisslərinizi bir nöqtədə cəmləyin və anlamağa çalışın ki, 

onun ətri sizə nəyi xatırladır. Osmiya – iy haqda elmdir (osmiey – 

yunanca iy deməkdir). 

Dequstasiya prosesində üç növ ətir fərqləndirilir: ilkin – şərab 

hazırlanan üzümün ətrinə xasdır. Bu ətri hətta içkini qədəhə 

süzmədən – butulkanı açan kimi qiymətləndirmək mümkündür. 

İkinci ətir - haqqında danışanda içkinin qıcqırması zamanı 

meydana gələn ətir nəzərdə tutulur. Üçüncü ətir – şərabın 

yetişdirilməsi fazasına aiddir. Onlar birinci və ikinci əsasında 

olmaqla, yetişdirmə prosesində dəyişirlər. Şərab qədəhə tökülür, 

yüngül fırladılır və bir qədər saxlandıqdan sonra ətri iylənir. 

İntensivlik – ətrin parlaqlığı, təzyiqi və dərinliyi ilə 

səciyyələnir. Kifayət qədər intensiv olmayan, yüngül intensiv, 

mötədil intensiv, intensiv və çox intensiv olmaqla fərqləndirilir. 

Komplekslilik – burada o nəzərdə tutulur ki, bir şərabda 

çoxtərəfli müxtəlif ətirlər ailəsi, məsələn, meyvə, çiçək, ədviyyə 

və mineral ətir olur. Aşağıdakı növləri fərqləndirilir – kifayət 

qədər kompleks olmayan, zəif, mötədil, kompleks yaxud böyük 

kompleksli. 

Ətrin keyfiyyəti – burada məhsul ilinin xarakterizəsi 

şərabçının peşəkarlığı və şərabın saxlanma şəraiti haqda söhbət 

gedə bilər. Kobud, kobudvari, orta keyfiyyətli, yaxşı, əla 

keyfiyyətli kimi fərqləndirilir. 

Tərkibi: burnunuzu qədəhin dərinliyinə salın və birinci nə hiss 

etdiyinizi deyin. Bu bütün ətri hiss etməyin ən etibarlı yoludur. 

Milyon ətir mövcuddur: 

 Meyvə - banan, alma, moruq, şaftalı, ərik, favalı və s.; 

 Çiçək –qızılğül, tütün, bənövşə, jasmine və s.; 

 Bitki – təzə ot, çay, nəm yaxud quru yarpaq, saman və s.; 

 Şərab – qıcqırma ətri; 

 Ədviyyə - darçın, bibər, lavanda, reyhan, vanil və s. qeyd 
etmək olar. 

Dad – duyğu üzvləri ilə təhlil. Şərabı yoxlayaraq biz ilk 

olaraq onun dadını bilirik. Sonra onun ağırlığı və yüngüllüyü 
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bilinir. Üçüncüdə isə onun dayanıqlığı müəyyən olunur. Dad 

hissiyyatı dildə cəmlənir. 

Şərab ağıza düşdükdən 2-3 saniyə sonra şirinlik hiss olunur. 

Buna “hücum faza”sı deyilir. İkinci faza – “ağızda gəzdirmə” – 

birincidən bir qədər artıq davam edir və biz yandırıcılıq hiss edirik. 

Bu içkinin turşuluğu yaxud duzluluğudur (mineralıllığı). Üçüncü 

və son faza – “son təəsürat”dır.  

Bütün bu fazaları düzgün keçmək və anlamaq üçün kiçik 

qurtum ağızda bir qədər saxlanılır. Sonra ağızda çeynənmə 

hərəkəti kimi edilir, dodaqlar qapanaraq şərabla qarışdırılmaqla bir 

qədər nəfəs alınır. Şərab bir daha ağızda fırlandırılaraq sonra 

tədricən az-az udulur. Bu sadə əməliyyat bir neçə saniyə vaxt alır. 

Şərabın dadı yumşaqlıq (şəkər, spirt, bütövlük) və codluq 

(turşular, taninlər və mineral maddələr) göstəriciləri arasındakı 

tarazlıqdan ortaya çıxır.  

Şəkər – dərhal turş, kəmturş, kəmşirin, şirin şərabı 

daddığımıza dair anlayış verir.  

Spirt – bu ilk növbədə ağızda istilik və quruluq hissi ilə 

müşayət olunur. Onu yüngül, zəif yandırıcı, mötədil yandırıcı, 

yandırıcı yаxud spirtli kimi fərqləndirirlər.  

Bütövlük – bu, yumşaqlıq, təzəlik hissiyatı olub, qurtum 

alındıqdan dərhal sonra bilinir. Bucaqlı, zəif dairəvi, mötədil 

dairəvi, zəif dəyirmi, parçalanmış olmaqla fərqləndirilir. 

Turşular – təzəlik hissi yaradır. Yüngül təzə, mötədil təzə, təzə 

və turşulu kateqoriyaları fərqləndirilir.  

Taninlər – bu, özülülük və büzüşdürücülük hissiyyatı 

verməklə, ağızda quruluq yaradır. Zəif, artıq taninli, mötədil 

taninli, taninli yaxud büzüşdürücü kateqoriyaları fərqləndirilir. 

Mineral maddələr – mineral suları içən zaman əmələ gələn 

hissiyyat (duzluluq, soda notları) yaranır. Dadsız, az minerallı, 

mötədil minerallı, minerallı yaxud parlaq minerallı kateqoriyaları 

fərqləndirilir.  

Balans – yumşaqlıq və codluq göstəriciləri arasındakı 

tarazlığa əsasən şərabın balanslaşması müəyyən olunur. Az 
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balanslaşmış, mötədil balanslaşmış və balanslaşmış kateqoriyaları 

fərqləndirilir. 

Dad intensivliyi – dad hisslərinin parlaqlığı ilə xarakterizə 

olunur. Kifayət qədər intensiv olmayan, az intensiv, mötədil 

intensiv yaxud çox intensiv dad kateqoriyaları fərqləndirilir.  

Dadın davam etməsi – qurtum alındıqdan sonra dad 

hissiyyatının uzunluğu ilə xarakterizə olunur. Kaudalla ölçülür (1 

Kaudal – 1 saniyəyə bərabərdir). Qısa, zəif davamedən, mötədil 

davamedən yaxud uzun kateqoriyaları fərqləndirilir.  

Keyfiyyət – dadda qüsurların olması yaxud olmaması ilə 

xarakterizə olunur. Aşağı, mötədil, mötədil yaxşı, yaxşı yaxud əla 

kateqoriyaları fərqləndirilir. 

Struktur – yumşaqlıq və codluq göstəricilərinin ümumi 

təəssüratı ilə xarakterizə olunur. Kasıb, zəif, iri yaxud ağır 

kateqoriyaları fərqləndirilir. 

Yekun təhlil. İnkişaf vəziyyəti – burada şərabın real vəziyyəti 

və onun yetişdirilməyə qoyula bilməsi potensialı müəyyən olunur. 

Yetişməmiş, cavan, hazır, yetişmiş yaxud köhnə kateqoriyaları 

fərqləndirilir. 

Harmoniklik – zəif harmonik, mötədil harmonik yaxud 

harmonik kateqoriyaları fərqləndirilir.  

Azərbaycan 2013-cü ildə Beynəlxalq Üzüm və Şərab 

Təşkilatına (OİV) 45-ci üzv kimi qəbul olunmuşdur. 

Azərbaycanda şərab festivallarının keçirilməsi artıq ənənə halını 

almış, 2012-2014-cü illərdə ölkəmizin Gəncə şəhərində üç 

Beynəlxalq Şərab Festivalı keçirilmişdir. 30 sentyabr-1 oktyabr 

2014-cü il tarixlərində Gəncə şəhərində keçirilən Üçüncü 

Beynəlxalq Şərab Festivalı çərçivəsində təşkil olunmuş “I salxım” 

Beynəlxalq Dequstasiya komissiyası tərəfindən Azərbaycan 

Dövlət Aqrar Universitetinin «Qida məhsulları mühəndisliyi və 

ekspertiza» kafedrasında şərabların dequstasiyası keçirildi (şəkil 

2.22). Komissiyaya Azərbaycan, İtaliya, Rusiya və b. ölkələrdən 

18 nəfər peşəkar dequstator daxil edilmişdi.  
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Şəkil 2.22. “I salxım” Gəncə Beynəlxalq şərab 

dequstasiyasından görünüş 

 

Dequstasiyaya ölkənin ən aparıcı şərabçılıq müəssisəsindən 

34 nümunə təqdim olunmuşdu. Dequstasiyada qiymətləndirmə 

Beynəlxalq Üzüm və Şərab Təşkilatının (OİV) 1993-cü ildə işlə-

yib hazırladığı meyarlara uyğun qaydada 100 bal sistemi ilə apa-

rıldı. Qeyd etmək yerinə düşər ki, uzun illər SSRİ-də və hazırda 

MDB ölkələrində 10 ballı dequstasiya sistemindən istifadə olunsa 

da, Qərb ölkələrində və Beynəlxalq müsabiqələrdə 100 ballıq 

sistem tətbiq olunmaqdadır. Ölkəmizdə artıq bu sistem qəbul 

olunmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda belə dequs-

tasiyanın keçirilməsi ilk dəfədir və bu sahədə tarixi hadisədir. Bu 

tədbir xarici ölkə iştirakçılarına Azərbaycanın qədim üzümçülük-

şərabçılıq ənənələrinə malik olduğunu bir daha göstərmiş oldu. 

Azərbaycanın şərab nümunələrini dequstasiya edən Fransa, 

İtaliya, Moldova, Gürcüstan və b. ölkələrin nümayəndələrinin yek-

dil rəyi ondan ibarət oldu ki, indi Azərbaycan şərablarının keyfiy-

yəti xeyli yüksəlmişdir. Məsələnin ən əhəmiyyətli məqamı isə 

Azərbaycan şərablarının məhz qərb bazarlarında yüksək qiymət-

ləndirilən şərab çeşidlərinə aid olması idi. Bu şərablar istehsalında 

kənardan spirt və şəkər əlavə olunmasına icazə verilmir. Ona görə 

də həmin şərablar natural şərablar adlandırılır. 

Bir faktı xatırlatmaq yerinə düşər ki, keçmiş Sovetlər birli-

yində Azərbaycanda əsasən spirtləşdirilmiş şərablar istehsal olun-
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maqla, natural şərabların ümumi istehsalda payı 3-5%-lə məh-

dudlaşırdı. İndi isə bu nisbətin əksinə dəyişməsi müşahidə olunur 

ki, bu da tamamilə qərb istehlakçılarının tələblərinə cavab vermək-

dədir. Dequstasiyanın sonunda yerli istehsalçılar assosiasiyasının 

yaradılmasına dair ilkin razılıq əldə olunması da əsaslı 

nəticələrdəndir. 

“I salxım” Beynəlxalq dequstasiyasının nətisələrinə əsasən 

Qəbələ rayonunun “ASPİ-Aqro Savalan” müəssisəsinin istehsal 

etdiyi Viognier şərab ən yüksək mükafat – Qran Pri; Az-Granata 

MMC-nin “Rübai”, Abşeronun Fireland Vineyards müəssisəsinin 

“Yallı”, Şərq Ulduzu MMC-nin “Rkasiteli”, Göygöl Şərab ASC-

nin “Azərbaycan” Gəncə Şərab-2 ASC-nin «Sevgilim» şərabları 

qızıl medalla təltif olundu. Eyni zamanda Cəlilabad, İsmayıllı, 

Qəbələ rayonunun “Aqroinvest” müəssisələrinin məhsullarından 

da medallarla təltif edilənlər oldu. İstehsalçılara diplom və 

medalların təqdimatı xarici qonaqların iştirakı ilə yerinə yetirildi. 

Robert Parkerin yüzballıq şkalası. Robert Parkerin şkalası 

– şərabın qiymətləndirilməsi üçün dünyada ən populyar şkala 

hesab olunur. Şkala adından məlum olduğu kimi keçən əsrin 70-ci 

illərində Amerikalı şərab jernalisti R.Parker tərəfindən işlənib 

hazırlanmışdır. 

Şkala əslində yüzballı deyil, əlli ballıdır – demək olar. Belə ki, 

onda minimum qiymət – 50 bal, maksimum 100 baldır. “Parkerə 

görə” reytinq de yuri analitik hesablanır: rəng, ətir, dad və “poten-

sial ümumi səciyyə”-yə görə qiymətlərin cəmi müəyyən edilir. 

Müəllifə görə şkalada “şərabın ümumi görünüşü və rəngi” 5 bala 

qədər (əslində bu rəngin bütünlüklə deyil, şərabda qüsurların 

əlamətlərinin baxmaqla müəyyən edilməsidir). Ətrə görə şəraba 15 

bal; dad və dadmadan sonrakı tam üçün (bu Parkerdə birgə təyin 

olunur) – 20 bal verilir. Sonra “keyfiyyətin ümumi səciyyəsi yaxud 

butulkada inkişaf üçün potensial” 10 bal həddində qiymətlən-

dirilir. 

100 ballı sistemin strukturu belədir: istənilən şəraba 50 bal 

verilir, sonrakılar isə layiq olduqda üzərinə gəlinir. 
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Xarici görünüş – 5 

Ətir, buket – 15 

Dad, daddan sonrakı tam – 20 

Ümümi təəssürat və yetişdirilməyə yararlığı – 10. Əgər 

qiymətin dəyişmə ehtimalı olarsa “+” əlavə edilir. 

Rəng Ətir Dad 

Saxlanma 

yetişdirilməyə 

potensialı Cəmi 

1-5 

bal 

1-15 

bal 

1-20 

bal 

1-10 

bal 

 

50-60 – şərab ortadan aşağı, həqiqi dəyərləndiricinin diqqə-

tinə layiq olmayan; 

70-79 – şərab orta səviyyəli, kifayət qədər xoşagələn, lakin 

çox zərif və mənalı olmayan; 

80-84 – çox yaxşı şərab, şəxsi kolleksiyaya daxil edilməyə 

layiq; 

90-95 – çox gözəl (fövqəladə) şərab; 

96-100 – müstəsna şərab.  

20 və 100 bal sistemləri arasındakı əlaqəni cədvəl 2.19-da 

verilən qiymətləndirmə özündə əks etdirir. 

Şərabçılıq məhsulları nümunələri dequstasiyaya azı 3 butulka 

miqdarında və hər biri 0,5 dm3 olmaqla yaxud 2 butulka 0,75 dm3 

tutumunda və daha çox olmaqla verilir. 

Ölkə nümunələri aşağıdakı sənədlərlə müşayət olunur: 

 Hazırlayıcıdan analizin məqsədi göstərilməklə müşayət 

edici məktub; 

 Sınanılacaq məhsula fəaliyyətdə olan normativ sənəd; 

 Məsul şəxs tərəfindən imzalanan və nümunənin götürülmə 
tarixini özündə əks etdirən nümunə götürülməsinə dair akt; 

 Məhsul nümunəsi, yaxud partiyasının keyfiyyətinə dair 

vəsiqə (uyğunluq sertifikatı); 

 Məhsulun qısa əlavə səciyyəsi (kupaj ilə, texnologiyanın 
xüsusiyyətləri, reseptura və s.). 
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Yeni məhsulların dequstasiyasında nümunələrin miqdarı 

ikiqat miqdarda təqdim edilir və ona aşağıdakı sənədlər əlavə 

edilir: 

 Gigiyena sertifikatı; 

 Məhsulun xarici tərtibatının eskizləri və qablaşdırılması; 

 Texnoloji təlimatın layihəsi; 

 Texniki şərtin layihəsi (əgər həmin məhsulun texniki 
şərtinə baxılmamışsa, o halda normativ texniki sənədləşmə - 

NTS). 

Cədvəl 2.19 
Komplekslilik Balans Yetişmə 

dərəcəsi 

20 ballı şkala 100 ballı şkala 

Qapalı  Kasad  Təzə 20 klassika 95-100 əla 

sinif 

Yorğun  Balanslaşma

mış 

Cavan  19 

ekstrordinar 

90-94 yaddan 

çıxmayan 

Sadə Yetişməmiş  Yetişən  18 yaddan 

şıxmayan 

85-89 çox 

yaxşı 

Birbaşa  Bərabər 

olmayan 

Yetişmiş  17 çox yüksək 80-84 yaxşı 

Müəyyən 

olunan 

Birbloklu  Inkişaf edən 16 çox yaxşı 75-79 orta 

Çox qat Fokuslaşmış  Yandırıcı  15 yaxşı 70-74 ortadan 

aşağı 

Nüanslı  Balanslaşmış Yorğun  14 orta 65-69 bakal 

Mürəkkəb Nəcib Məhv olmaqda 

olan 

13 ortadan 

aşağı 

12 kasad 

60-64 qəbul 

edilən 

55-59 qüsurlu 

Təzyiqli Harmonik  Ölü  11 qəbul 

olunmaz 

50-54 qəbul 

edilməz 

 

2.1.8.5. Fiziki-kimyəvi göstəricilər 
 

Üzüm şərabları fiziki-kimyəvi göstəricilərinə görə 7208-93 

saylı QOST-un tələblərinə cavab verməlidir (cədvəl 2.20). 
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Cədvəl 2.20 

Üzüm şərablarının bəzi kondisiya göstəriciləri 
Şərab qrupları Etil spirtinin həcmdə 

payı, % 

Şəkərlərin kütlə payı, q/dm3 

Natural:    

Turş  9-13 3-dən çox olmamaqla 

Xüsusi turş 14-16 3-dən çox olmamaqla 

Kəmturş 9-13 5-25 

Kəmşirin 9-12 30-80 

Xüsusi:   

Turş  14-20 15-ə qədər 

Tünd 17-20 30-120 

Kəmdesert 14-16 50-120 

Desert 15-17 140-200 

Likor  12-16 210-300 

Üzüm şirəsi və ondan alınan şərabların tədqiqatlarla müəyyən 

olunan orta kimyəvi tərkibi verilir (cədvəl 2.21). 

Cədvəl 2.21 

Üzüm şirəsi və şərabının orta kimyəvi tərkibi 

Maddələr Şirə 
Turş şərab Desert şərab 

ağ qırmızı ağ qırmızı 

Kütlədə %-lə 

Su  80,3 89,4 88,4 70,0 69,6 

Mineral maddələr 0,4 0,2 0,3 0,3 0,4 

Üzvi maddələr 19,3 10,4 11,3 29,7 30,0 

O cümlədən alkoqol izi 8,8 9,6 12,9 13,0 

Həcmdə %-lə 

Etil spirti izi 11,0 12,0 16,0 16,0 

Kütlə qatılığı, q/dm3 

Ətir maddələri (400 adda) 0,15 1,0 1,2 0,6 0,8 

Ekstrakt maddələri 200 20,5 24,0 176 180 

O cümlədən karbihidratlar (20 ada 

qədər) 
194 2,5 4,0 162 163 

Üzvi turşular (35 adda) 8,0 7,0 6,0 5,5 6,0 

Fenol maddələri (60-a qədər adda) 2,3 0,3 1,5 0,6 1,5 

Azotlu maddələr (45 adda) 2,5 0,8 1,0 1,5 1,7 

Mineral maddələr (20-yə qədər adda) 4,0 1,5 2,5 3,0 3,5 

Qliserin və digər çoxatomlu spirtlər yox 8,0 9,0 2,8 3,0 

Şəkərsiz ekstrakt 26,0 18,6 22 15,7 18,5 
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Titrləşən turşuların kütlə payı (QOST 14 252-73) 3-8 q/dm3 

arasında dəyişməlidir.  

Konkret şərab üçün spirt, şəkər və titrləşən turşuların miqdarı 

texnoloji təlimatla müəyyən edilir. 

Etil spirtinin həcmdə payına görə konkret adlı şərab üçün 

normadan ±0,5%, şəkərin kütlə qatılığına görə (natural turş və 

xüsusi tir şərablar istisna olunmaqla) ±5,0 q/dm3, titrləşən 

turşuların qatılığına görə ±1,0 q/dm3 kənara çıxmalara yol verilir. 

Əgər konkret adlı şərab üçün etil spirti, şəkər və titrləşən turşuların 

miqdarına görə dəyişmə normaları müəyyən olunmuş olarsa, o 

halda göstərilən kənara çıxmalara icazə verilmir. 

Sirkə turşusuna çevrilməklə uçucu turşuların miqdarı yüksək 

olmamalıdır, q/dm3: 

a) daxili bazarda realizə olunan yetişdirilməmiş cavan şərablar 

üçün: 

1,3 – çəhrayı təbii şərablar üçün; 

1,5 – qırmızı təbii şərablar üçün; 

1,2 – digərləri üçün. 

b) daxili bazarda realizə edilən yetişdirilən, markalı, 

kolleksiya və mənşəyinə görə adlanmasına nəzarət olunan şərablar 

üçün: 

 1,2 – ağ və çəhrayı turş natural və xüsusi qırmızı şərablar 

üçün; 

 1,3 – qırmızı turş təbii şərablar üçün; 

 1,0 – digər bütün şərablar üçün. 

v) ixraca verilən butulka şərablar üçün: 

 1,2 – qırmızı təbii şərablar üçün; 

1,0 – digər bütün şərablar üçün. 

Ümumi sulfit turşusunun miqdarı şərablarda 200 mq/dm3-dan, 

o cümlədən sərbəst 20 mq/dm3-dan çox olmamalıdır. Bu kəmturş 

və kəmşirin şərablar üçün uyğun olaraq 250 və 30 mq/dm3 

miqdarında olmalıdır. 

Gətirilmiş ekstraktın kütlə payı az olmamalıdır, q/dm3: 

 16 – ağ təbii şərablar üçün; 



227 

 17 – xüsusi turş şərablar üçün; 

 18 – digər bütün şərablar üçün. 

Dəmirin miqdarı cavan şərablarda və yetişdirilməmişlərdə 3-

20 mq/dm3 arasında, yetişdirilmiş, markalı, mənşəyinə görə 

adlanmasına nəzarət olunan şərablarda və ixrac üçün nəzərdə 

tutulan bütün şərablarda 3-10 mq/dm3 arasında dəyişə bilər. 

Misin kütlə payı 5 mq/dm3, qurğuşun – 0,3 mq/dm3-dan artıq 

olmamalıdır. 

Şipuçi şərablar üçün butulkada karbon qazının təzyiqi 200C 

temperaturda 200 kPa-dan az olmamalıdır. 

2.1.8.6. Doldurma, qablaşdırma və markalanma 
 

Qazlaşdırılmış və oynaq şərablar istisna olunmaqla qalan 

bütün tip üzüm şərabları 10117-91 saylı QOST-a uyğun olaraq I, 

III, IV, Xa tipli şüşə butulkalara və 26586-85 saylı QOST-a uyğun 

VI və XII tipli butulkalara, suvenir butulkalara, bədii tərtibatlı 

qablara doldurulur. 

Şərabın doldurulması həm həcmə, həm də səviyyəyə görə 

aparıla bilər. 

Əgər şərab həcmə görə doldurularsa, o zaman 20±0,50C 

temperaturda nominal tutumdan aşağıdakı həddə kənara çıxmalara 

yol verilir, sm3: 

±6,0 tutumu 800 və 1000 sm3 olan butulkalar üçün; 

±5,0 tutumu 750 və 700 sm3 olan butulkalar üçün; 

±4,0 tutumu 500 sm3 olan butulkalar üçün; 

±2,0 tutumu 200 və 250 sm3 olan butulkalar üçün; 

±1,0 tutumu 100 sm3 olan butulkalar üçün. 

Doldurulmanın tamlığı 23943-80 saylı QOST-a əsasən 

müəyyən olunur. Şərab butulkası 55412-76 saylı QOST-a uyğun 

olaraq mantar tıxacla (markalı, yetişdirilən, mənşəyinə görə adlan-

masına nəzarət olunan, həmçinin butulka pasterizəsini keçən), III 

və IV tipli polietilen tıxaclarla (markalı, yetişdirilən, həmçinin 

butulka pasterizəsini keçmiş şərablar), «alka» tipli qalpaqla, 
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mantar tıxacla bağlana bilər. 

Qutulara yığılmazdan əvvəl kolleksiya şərabları və mənşəyinə 

görə adlanmasına nəzarət olunan şərab butulkaları kağızla yaxud 

sellafonla tam bükülərək bədii tərtibatlı suvenir qutulara yığılır. 

Onlara düzgün saxlanma və rəftara dair annotasiya əlavə edilir. 

Markalı və yetişdirilən şərab butulkaları da kolleksiya şərabları 

kimi kağız yaxud sellafonla tamamilə yaxud etiketi örtən zolaq 

şəklində bükülür. Əgər həmin şərab şəhər çərçivəsində nəql 

olunursa və yaxud onlar büzməli kardon qutulara qablanırsa, 

onları kağızla bükməyə icazə verilir. 

Şərab butulkalarını 10131-93 saylı QOST-a uyğun olaraq ağac 

qutulara, büzməli kardon qutulara (QOST 13516-86 və QOST 

22702-77), çoxqat polimer qutulara – bu halda butulkalar şaquli 

vəziyyətdə düzülür, həmçinin 11354-93 saylı QOST-a əsasən 

çoxqat ağac qutulara, 24831-81 saylı QOST-a uyğun olaraq 

konteynerlərə və tara-avadanlıqlara düzülərək qablanır. Qapalı 

qutulara qablanarkən quru qablama (yonqar, saman və s.) 

materialından (ağac kəpəyi istisna olunmaqla) və digər məsaməli 

materiallardan istifadə olunur. 

Qış dövründə şəhərlərarası daşınmalarda qutuların daxili 

hissəsi termoizoləedici materiallarla – voylok, penoplast və s. 

örtülür. Bağlı qutular kəndirlə sıxılır və onun sonu plomblanır, 

yaxud bağlayıcı polad lentlə sarınaraq sonu qıfılla qapanır. 

Büzməli kardondan qutular polad lentlə sıxılaraq, sonda qıfılla 

bərkidilir yaxud iki zolaqlı kağız lentlə yapşqanlanır. 

Hər bir şərab butulkasına bədii tərtibatlı etiket yapışdırılır. 

İstehlakı üçün məlumatlara daxil edilməlidir: 

 Məhsulun adı; 

 Hazırlayıcının, qablaşdıranın, ixracatçının, idxalçının, 
ölkənin adı və yerləşdiyi yer; 

 Tutumu, dm3; 

 Hazırlayıcının əmtəəlik nişanı (əgər varsa); 

 Etil spirtinin həcmdə payı; 

 Şəkərin kütlə payı (turş şərablardan başqa), şampan 
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şərabları üçün şəkərin miqdarına görə adlanır; 

 Doldurulma yaxud tərtibat tarixi (butulka üsulu ilə alınan 
şampan üçün) – etiketin əks yaxud üz tərəfində, digər qablama 

elementində yaxud birbaşa istehlak tarasında göstərilir; 

 Üzümün məhsul ili: markalı və kolleksiya şərabları üçün; 

 Dolduran müəssisənin adı etiketin üz yaxud əks tərəfində 
yaxud butulkanın qalpağının ottiskində göstərilir; 

 Rəngləyicilər, aromatizatorlar, şirinləşdiricilər istifadə 
olunduqda onların miqdarına dair məlumat; 

 Məhsulun hazırlandığı və identifikasiya olunduğu norma-
tiv yaxud texniki sənədin adı; 

 Sertifikatlaşdırmaya dair məlumat. 

Markalı və kolleksiya şərabları üçün butulkanın boğazına 

boyunbağı yapışdırılır (TŞ 10-24-10-89) və orada adı – «markalı», 

«yetişdirilmiş»; kolleksiya şərabları üçün əlavə olaraq «kollek-

siya» sözü yazılmış yarlıq, əlavə kimi kolleksiyada yetişdirildiyi 

ilin miqdarı, boyunbağıda şərab hazırlanan üzümün məhsul ili 

göstərilir. 

Mənşəyinə görə adlanmasına nəzarət olunan şərablar üçün 

etiketdə göstərilir: «mənşəyinə görə adlanmasına nəzarət olunan 

şərab», boyunbağısında isə şərab hazırlandığı rayonun sxemi 

üzüm sahələri adlandırılmaqla göstərilir. 

İdxal olunan avadanlıqlardan istifadə olunduqda etiketin üz 

tərəfində doldurulma tarixinin göstərilməsinə icazə verilir. 

Büzməli kardondan olan bağlı qutuların markalanması 14192-

06 saylı QOST-a uyğun aparılır və qutunun üzərində xəbərdaredici 

lövhələr asılır: «sınandır», «ehtiyatlı olun», «yuxarı», «nəmlikdən 

qoruyun». Qutularda əlavə olaraq aşağıdakı yazılar verilir: isteh-

lakçı ölkənin dövlət dilində şərabın adı, butulkanın sayı, butul-

kanın tutumu (litr). Hərflərin ölçüləri 40 mm-dən az olmamalıdır. 

Hər qutuya qablayıcı kağız döşənir və orada şərabın adı, 

butulkanın miqdarı və onların tutumu, qablayıcının soyadı (yaxud 

sayı) və qablama tarixi əks olunur. 
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2.1.8.7. Nəql olunma və saxlanma 
 

Şərab qutularda, qab-avadanlıqlarda, konteynerlərdə A tipli 

paketlərdə 23285-78 saylı QOST-a uyğun bütün nəqliyyat növ-

lərində qapalı nəqliyyat vasitələrində, şəhərdaxili daşınmalarda isə 

hətta açıq nəqliyyat vasitələrindən istifadə edilməklə daşına bilər. 

Şərab kənar iysiz havalanan binalarda aşağıdakı temperaturda 

saxlanmalıdır: xüsusi – 5-200C, təbii turş – 5-160C, kəmturş və 

kəmşirin mənfi 2-dən müsbət 80C-dək (cədvəl 2.22).  

Daxili bazara verilən şərablar üçün təminatlı saxlanma müd-

dəti onların doldurulma günündən müəyyən olunur, ayla (7208-93 

saylı QOST): 3 – təbii yetişdirilməmiş; 4 – təbii turş yetişdirilmiş 

və markalı, bütün xüsusi yetişdirilməmişlər; 5 – xüsusi yetişdiril-

miş və markalı; 6 – təbii mənşəyinə görə adlanmasına nəzarət 

olunan; 12 – xüsusi mənşəyinə görə adlanmasına nəzarət olunan. 

İxrac üçün butulkalara qablaşdırılmış şərabların təminatlı 

saxlanma müddəti – 1 il aydır. Bu müddət dövlət sərhədini keçmə 

günündən hesablanır. 

Cədvəl 2.22 

Alkoqollu içkilərin saxlanma temperaturu və müddəti 

İçki qruplar 

Saxlanma 

temperaturu, 

C 

Saxlanma 

müddəti, 

ay 

1 2 3 

Araq və xüsusi araq 
Mənfi 5 

Müsbət 25 

12 

Likor-araq məmulatları: 10-20  

Tünd likorlar və kremlər  8 

Desert likorlar, nalivkalar, punşlar, acı cövhərlər, 

acı zəif dərəcəli cövhərlər, balzamlar 

 6 

Şirin, kəmşirin, zəif dərəcəli cövhərlər, apiritivlər, 

likorar, emuliyalı, kokteyllər 

 3 
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Cədvəl 2.22-nin davamı 
1 2 3 

Desert içkilər  2 

Şərab: 5-20  

Xüsusi, tünd orijinal, kəmdesert, desert 5-16  

Natural turş, orijinal turş 
Mənfi 2 

Müsbət 8 

 

Natural kəmturş və kəmşirin, orijinal kəmturş, 

kəmşirin, şirin 

 3 

Yetişdirilməmiş natural, orjinal turş, kəmturş, 

kəmşirin, şirin 

 4 

Natural turş yetişdirilmiş və markalı bütün, 

xüsusilə yetişdirilməzsiz, orijinal tünd, kəmdesert, 

desert 

 5 

Yetişdirilmiş xüsusi və markalı  6 

Natural mənşəyinə görə adlanmasına nəzarət 

xüsusi 

 12 

Mənşəyinə görə adlanmasına nəzarət xüsusi   

Oynaq: 

rusiya şampanı 

rusiya kolleksiya şampanı 

5-20 6 

 

12 

Sovet şampanı 

Xüsusi adda sovet şampanı 

8-16 6 

12 

Qazlaşdırılmış şərab kokteylləri 5-16 1 

Şərab içkiləri:   

tündlüyü 5-13h% 

tündlüyü 13h% 

0-10 

5-25 

1 

3 

Konyak  
5-dən az 

olmamaqla 

24 

 

 

2.2. Oynaq və qazlaşdırılmış şərablar 

2.2.1. Oynaq şərabların təsnifatı 
 

Oynaq şərablara artıq miqdarda karbon qazına malik olan 

şərablar aiddir. Onları şirinləşdirilmiş turş və desert şərab mate-

rialını hermetik qablarda qıcqırtmaqla şampanlaşma metodu ilə 



232 

alırlar. Şərabda spirtin miqdarı ən azı 8,5%, şəkər 15,0-85,0q/dm3 

olur. 

Oynaq şərabların təsnifatının əsasında bir sıra əlamətlər durur; 

hazırlanma texnologiyası, rəng, şəkərin miqdarı, şampanlaşdırma-

dan sonra yetişdirmənin davam etmə müddəti. Oynaq şərablar 

alınma texnologiyasına görə bölünür: 

 Ad verilməmiş “Oynaq şərablar” 

 Ad verilmiş “Oynaq şərablar” 

 “Mirvari şərablar” 
Ad verilmiş oynaq şərablar orijinal orqanaleptik 

xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Mirvari şərablar azaldılmış miqdarda 

karbon qazına malik olmaları ilə seçilir (digər şərablarda olan 350 

kPa əvəzinə onlarda 200 kPa təzyiq olur). 

Rənginə görə şərablar ağ, cəhrayı və qırmızı olmaqla fərqlən-

dirilir. Ağ şərabların rəngi yaşıl çalarlarla, açıq samanı; qızılı 

kəhraba; çəhrayı - əsasən çəhrayı müxtəlif çalarlarla; qrmızı – 

açıqdan – tünd qırmızıyadək olur.  

Şəkərin kütlədəki qatılığından asılı olaraq oynaq şərablar 

aşağıdakı markalara bölünür; bryut-şəkəri 15 q/dm3-dan çox 

olmayan, turş 20,0-25,0 q/dm3, kəmturş 35-45 q/dm3, kəmşirin 

55,0-65,0 q/dm3, şirin 75-85 q/dm3. 

Oynaq şərablar qrupunda təbii – yalnız üzümün öz təbii 

şəkərliyindən istifadə edilməklə hazırlanan şərablar fərqləndirilir. 

Şəkər xəstələri üçün şəkər əvəzedicilərindən istifadə edilməklə də 

şərab hazırlanıır.  

Saxlanılıb yetişirilməsinə görə oynaq şərablar bölünür: 

Yetişdirilməmiş, yetişdirilmiş – şampanlaşma başa çatdıqdan 

sonra ən azı 6 ay; kolleksiya – şərabın şampanlaşma ilindən sonra 

ən azı 2 il butulkalarda yetişdirildikdən sonra realizə olunanlar. 

Şampan şərabları oynaq şərablardan ciddi müəyyən olunmuş 

üzüm sortlarından istifadə olunması və texnologiyasının xüsusiy-

yətləri ilə fərqlənir. Şampan şərablarına Sovet şampanı aiddir. 

Texnologiyanın xüsusiyyətlərindən asılı olaraq aşağıdakı adlarda 

şampan buraxılır: sovet kolleksiya şampanı, sovet şampanı xüsusi 
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adla, Rusiya şampanı ad verilməmiş və Rusiya şampanı ad 

verilməklə (şəkil 2.23). 

Rusiya şampanı yetişdirilmə müddətindən asılı olaraq fərq-

ləndirilir: yetişdirilmədən, yetişdirilmiş - ən azı altı ay müddətin-

də; kolleksiya - ən azı üç il butulkalarda yetişdirilən və etiketdə 

şampanlaşdığı il qeyd olunmaqla realizə olunurlar. Rusiya şampa-

nında spirtin həcmdə payı ən azı 10,5% təşkil etməlidir. 

 
 

Şəkil 2.23. Şampan şərablarının təsnifatı 

 

2.2.2. İstehsal texnologiyası  

2.2.2.1. İstehsal tarixi 
 

Oynaq və qazlaşdırılmış şərablar artıq karbon qazına malik 

içkilər olub, oynaqlıq xüsusiyyətli olur. Oynaq şərablarda karbon 

qazı əsasən təbii qıcqırma nəticəsində əmələ gəlir.  

Şampan şərabları. Şampan şərabları oynaq tipli şərabdır. İlk 

dəfə 300 il bundan əvvəl Fransanın Marna departamentinin 

Şampani üzümlüklərindən istehsal olunmağa başlamış və öz adını 
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da oradan götürmüşdür. Vətənində şampan şərabları əhəngli 

torpaqlarda becərilən Qara Pino, Pino və Şardone üzüm 

sortlarından hazırlanır. 

Şampan istehsalı üçün üzüm xüsusi səliqə ilə yığılmalıdır. 

Yığılmış salxımlardan zədələnmiş, xəstə gilələr kənar olunur və 

ondan sonra üzüm səbətlərdə e'mal üçün gətirilir. Bu işlə məşğul 

olan Reyms və Epers firmalarının demək olar ki, öz üzümlükləri 

yoxdur. Üzümün çox hissəsi kiçik fərdi üzümçü təsərrüfatlardan 

alınır. Şampanidə şərab materialı alınması və eləcə də butulkalarda 

şampanlaşmanın getməsi ölkəmizdə olan texnologiyadan 

fərqlənmir.  

Şampan şərabları istehsal olunduqda hermetik bağlı qablarda 

ikinci dəfə qıcqırma aparılır. Çıxan CO2 butulkadan çıxa bilməyib, 

şərabın tərkibində qalır. XVII əsrdə kimya elmi zəif inkişaf etmiş-

di. Ona görə də şəkəri gözəyarı qatırdılar, nəticədə ya şəkər artıq 

olub, butulkanı partladır, ya da az olub keyfiyyəti aşağı salırdı. 

Sonralar, elmin inkişafı şəkərin tə'yin edilmə üsullarının tapılma-

sına səbəb oldu və nəticədə şampan şərabları öz inkişafının yeni 

pilləsinə qədəm qoymuş oldu. 

XIX əsrin II yarısında Fransada şampan istehsalı yüksək 

mərhələyə çatdı. Fransanın şampan istehsalı sahəsində təcrübələri 

bir sıra ölkələrdə geniş yayıldı. Avropada, xüsusilə də İtaliya, 

İspaniya, Almaniya, sonra isə ABŞ-da şampan istehsalı inkişaf 

mərhələsinə qədəm qoydu. 

Fransada şampan butulkalarının etiketində aşağıdakı 

məlumatlar əks olunur (firma timsalında): ticarət evi; yer; əsası 

qoyulduğu il; adı və mənşəyi; kuve; spirtin miqdarı; butulkanın 

tutumu; dozalaşdırma tipi (şəkərə görə qrupu); sayı, doldurulma 

üsulu; firma, yer, ölkə; əmtəəlik nişanı və nümunəsi; məhsul ili. 

Göstərilən məlumatlardan başqa, çox vaxt etiketdə iki həriflə 

qeyd olunan nömrə əks olunur. Onlar şampanı dolduranın 

kimliyini göstərir.  

Adi firmalar şampanın bütün markalarını hazırlamayıb, 3-6 

marka ilə kifayətlənir. Ən çox yayılanı yarımturş, turş və bryutdur. 
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Fransız şampanında spirtin miqdarı 10,5-12 h.%, titrləşən turşuluq 

7-8 q/dm3 olur. 

Fransanın təcrübəsinə əsasən Rusiyada şampan şərabları 

1699-cu ildə Krımda-Sudakda hazırlanmağa başlandı və burada 

şampan istehsalı üçün birinci böyük müəssisə yaradıldı. Bir qədər 

sonra bu şərablar Krımın cənub sahillərində – Ay-Danildə və 

Aluştada da hazırlanmağa başlandı.  

Krımdan başqa keçən yüzillikdə şampan istehsalına Gürcüs-

tanda (Rusipiri kəndi, Kutaisi şəhəri) və Odessada başlanmış, lakin 

lazım olan səviyyədə inkişaf etdirilə bilməmişdir. 

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda şampan almaq üçün 

təcrübələr qoyulmuş və ilk dəfə 1935-ci ildə Bayanşirə üzüm 

sortundan təcrübi şampan partiyası hazırlanmışdır. 1936-1937ci 

illərdə Xanlar şərab zavodunda (indiki “Göygöl şərab” ASC) şam-

pan şərablarının sənaye istehsalına başlanmış və burada indi də 

butulka üsulu ilə şampan istehsal edilməkdədir. 

Oynaq şərablar şampan kimi səciyyəvi köpük əmələ gətirmə 

və oynaqlıq xüsusiyyətli olub, spesifik buket və dadı ilə fərqlənir. 

Bu isə onlar üçün istifadə olunan şərab materialının alındığı 

üzümün sort xüsusiyyətləri ilə əlaqədardır. 

Qazlaşdırılmış şərablar - şərabın qazşəkilli karbon qazı ilə 

yüksək təzyiqdə süni şəkildə doydurulması ilə alınır. 

Qazlaşdırılmış şərablar şampan və oynaq şərablarla müqayisədə 

daha az əlaqəli karbon qazına malik olur. Onlar üçün karbon 

qazının iki forması – həll olan və qazşəkilli daha səciyyəvidir. 

Odur ki, bu tip şərablarda köpük əmələ gətirmə və oynaqlıq 

xüsusiyyəti daha zəif olur.  

 

2.2.2.2. Şampan və oynaq şərablar  
 

Şampan şərabı almaq üçün butulka və rezervuar üsullarından 

istifadə olunur. Rezervuar üsulu ilə şampanın alınması da öz növ-
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bəsində iki yerə bölunur: rezervuarlarda fasiləli üsulla şampan-

laşma; rezervuarlarda fasiləsiz üsulla şampanlaşma. Son vaxtlar 

butulka-filtrasiya üsulu ilə şampanlaşdırma da fərqləndirilir. 

Butulkada şampan istehsalı klassik üsul olmaqla, yuksək 

keyfiyyətli şampan şərabları alınmasını tə'min edir. Bu üsulla, 

əvvəlçə şampan şərab materialı, sonra tiraj likoru, maya məhlulu, 

tiraj qarışığı hazırlanır.  

Tiraj likorunun hazırlanması. Şampanlaşmaya hazırlanmış 

şərab materialından göturub, adi temperaturda (zirzəmi şəraitində) 

opaya kristal rafinad şəkəri əlavə olunur. Likorda şəkərin miqdarı 

50 %-dən aşağı olmamalıdır. Şəkər şərab materialında yaxşi həll 

edilir. Sonra tiraj likoru süzgəcdən keçirilir və butlarda 

(sisternlərdə) 15 gundən az olmayaraq saxlanılır. 

Maya məhlulunun hazırlanması. Təmiz maya məhlulları 

laboratoriyada hazırlanmaga başlayır. Qida mühiti kimi sterilizə 

olunmuş, işlənmiş (emal olunmuş) şampan şərab materialından və 

likordan istifadə olunur. Maya əvvəlcə sınaq şuşəsinə - 10 ml-lik 

qida mühitinə köçürülür. Burada çoxaldıqdan sonra 100 ml-lik 

muhitə köçürülür. Sonra 500 ml-ə və nəhayət, 1700 ml-lik mühitə 

köçürülür. Buradan alınan maya məhlulu isə maya aparatlarına 

verilir. Alınan maya məhlulundan tiraj qarışıqı hazırlamaq üçün 

istifadə olunur (3-5%-li). 

Tiraj qarışıqının hazırlanması. Tiraj qarışıqı, qarışdırıcı ilə 

tə'min olunmuş, tiraj rezervuarlarında hazırlanır. Rezervuar 

əvvəlcə karbon qazı ilə doldurulur və orada kupaj olunub, işlənmiş 

şərab materialı (ş/m-ı) vurulur. Ş/m-ı mikrobioloji baxımdan təmiz 

olmalıdır. Üzərinə 22 q/dm3 şəkər yapatmaq hesabı ilə (5 atm. 

təzyiq) tiraj likoru, yapışqan maddələri (balıq yapışqanı 1,25 

q/hektolitr və tanin 1q/dm3) və 4%-ə qədər maya məhlulu əlavə 

olunur. 20-30 mq/dm3 hesabı ilə sulfit anhidridi vurulur. 

Turşuluğu,lazım gələrsə, limon turşusundan istifadə etməklə 1 

q/dm3-ə qədər artırmaq olar.  

Tiraj qarışırı aşağıdakı kondinsiyada hazırlanır: spirt 10-11 

h.%, şəkər 2,2% və titrləşən turşuluq 7-8 q/dm3. 
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Tiraj qarışıqı komponentləri rezervuara fasiləsiz qarışdırıl-

maqla əlavə olunur. Butun komponentlər əlavə olunduqdan sonra 

tiraj qarışıqı 30 dəqiqə qarışdırılır və kimyəvi tərkibi (spirt, şəkər 

və titrləşən turşuluq) təyin olunaraq butulkaya doldurmaq üçün 

göndərilir.  

Tirajdan sonra yetişdirmə. Tirajdan sonra qarışıq ikinci 

qıcqırmanın normal getməsi üçün 15°C-yə qədər temperaturda 

(optimum 12-13°C) yetişdirilməlidir. Bu halda birləşmiş karbon 

qazının miqdarı yüksəlmiş olur. Bu məqsədlə soyuğa davamlı, 

axıra qədər qıcqırma aparan maya irqlərindən istifadə olunmalıdır. 

Manometrdən istifadə edərək hər 5 gündən bir butulkada yapanmış 

təzyiq ölçülməlidir. 

Qıcqırma qurtardıqdan sonra hər tiraj butunun butulkasından 

biri açılır və aşağıdakı göstəricilər təyinolunur: a) təzyiqi, b) 

spirtin miqdarı, v) şəkər qalığı, q) titrləşən turşuluq, d) uçucu 

turşuların miqdarı və s. Qıcqırma qurtarana qədər butulkalar 3 il 

müddətində ştabellərdə saxlanılır. Ştabellərdə üfuqi vəziyyətdə 

üst-üstə yığılmış butulkalar, birinci il 2 dəfə, sonrakı illər 1 dəfə 

çalxanıb, çevrilir. Bu müddətdə şəraba məxsus buket yaranmaqla, 

o, harmonik dada və tam şəffaflığa malik olur. Əgər butulkaların 

vəziyyəti dəyişilməzsə (onlar çevrilməzsə), onların divarlarında 

möhkəm çökuntu və «maska» yapanır. Çöküntu və maska-normal 

olmayan hal hesab olunur. 

Son zamanlar, tirajdan sonra yetişdirmə dövrundə aparılan 

əsas əməliyyatlardan biri şampan şərab materialının soyuqla işlən-

məsidir. Bu əməlliyyatı yetişdirmənin ikinci ili aparmaq məqsədə 

uyğundur. Soyuqla işləmə şampan dadının yaranmasına, çöküntü-

nün formalaşmasına və şərabın durulmasına səbəb olur. 

Tirajdan sonra yetişdirmə dövrundə aparılan sonuncu əməliy-

yat çöküntünün tıxaca yığılması (remyuaj) əməliyyatıdır. Bu işin 

muvəffəqiyyəti, həddindən artıq çətinlik və incəlik tələb etməklə 

təmiz maya kulturasının irqindən, tirajın aparılma rejimindən, 

uzun müddətli yetişdirmə şəraitindən və s. amillərdən asılıdır. 

Remyuajda yaxşı nəticə o vaxt alına bilər ki, çöküntü bircinsli, 
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ağır, yaxşı formalaşan olsun. 

Maya çöküntüsünün tıxaca yığılması (pemyuaj). Çökün-

tünün butulkanın divarlarından tıxaca yığılması pyupitrlərdə 

aparılır. Pyupitrlərdə butulkalar ağzı aşağı 45°-li buçaq altında 

düzülür. Çöküntünün xarakterindən asılı olaraq, onların yığılması 

bir aydan 2 aya qədər davam edə bilər. 

Bu vəziyyətdə butulka yeni əməliyyat, çöküntüdən ayırmanı 

gözləyir.  

Maya çöküntüsundən ayırma (deqorjaj). Remyuajdan sonra 

butulka deqorjaj otağına aparılır. Burada usta deqorjer butulkanı 

cəld açır. Bu zaman butulkada olan təzyuq, çöküntünu vurub 

çıxarır. Deqorjer butulkanı turniketə qoyur. Burada butulka 

axırıncı əməliyyata dayanır. Butulkaya ekspedisiya likoru vurulur 

və ağzına ekspedisiya tıxacı taxılır.  

Ekspedisiya likorunun hazırlanması. Frolov-Baqreyevin 

fikrincə, şampanın keyfiyyati likorun, əsasən də, ekspedisiya liko-

runun keyfiyyətindən asılıdır. Bunun üçün yetişmiş şərabdan 

istifadə olunur. Həmin şərab yetişdirmək məqsədilə but, rezervuar 

və s. saxlanıla bilər. Yetişdirilmiş şəraba qənd, yetişib köhnəlmiş 

konyak spirti və limon turşusu əlavə olunur. Ekspedisiya likorunda 

70-75% şəkər olmalıdır. Likora konyak spirti və limon turşusu əla-

və etdikdə şampan şərablarının spirtlik dərəcəsi və turşluğu 

nəzərdə saxlanmalıdır. Likorun spirtlik və turşuluğu, əlavə 

olunduğu şərabın spirtlik və turşluğu ilə eyni olmalıdır. 

Ekspedisiya likoru sərin yerdə, hazırlandıqdan sonra ən azı 3 ay 

saxlanmalıdır. Har bir litrinə 200-300 mq SO2 vurulmalıdır. 

Likorun vurulması, qeyd etdiyimiz kimi, likor vuran 

maşınlarda həyata keçirilir. Likorun dozasından asılı olaraq, 

şampan şərablarının şəkərliyi muxtəlif olur. 

Hazırda butulka üsulu ilə aşağıdakı kondisiyalarda (şəkərə 

görə) şampan şərabları istehsal olunur. 

1.Bryut-0,3%-ə qədər; 2.Tam turş-0,8%; 3.Turş-3%;  

4.Yarımturş-5%. 

Spirtlik bütün markalarda 10,5-12,5 h.% arasında dəyişir. 
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Tıxac vurulması. Hazırda ekspedisiya likoru əlavə 

olunduqda, butulkaya həm də polietilen tıxacı vurulur. Şampan 

polietilen tıxacla bağlanarsa adi, aşağı keyfiyyətli; mantar tıxacla 

bağlanarsa, yüksak keyfiyyətli hecab olunur. Tıxac vurulması 

tıxac vuran avtomatlarla həyata keçirilir. 

Məftil geyindirilməsi. Butulkada olan təzyiq tıxacı atmasın 

deyə, tıxacın uzərindən məftil (birləşdirici) geydirilir. O, tıxacı 

butulkaya sıxmaqla, onun atılmasının qarşısını alır. Birləşdiriçi 

məftil 0,7-0,8 mm qalınlığında yumşaq dəmirdən hazırlanır və 

xususi maşının köməyi ilə geydirilir  

Hazırda dünyanın 52 ölkəsində butulka üsulu ilə oynaq 

şərablar istehsal edilir. İspaniyada oynaq şərablar (“Cava”) yalnız 

butulka üsulu ilə istehsal olunur.  

Fasiləli üsulla rezervuarlarda şampanlaşdırma. 

Rezervuarlarda fasiləli üsulla şampan şərabları alınmasının 

texnologiyasını və aparatını Rus alimi Frolov-Baqreev işləyib 

hazırlamışdır. Buna görə Frolov-Baqreyev 1942-ci ildə Dövlət 

mükafatına layiq görulmuşdur. 

Butulka üsulu ilə şampan istehsal etmək üçün 3 illik müddət 

və böyük istehsalat binaları tələb olunur. Bundan fərqli olaraq, 

rezervuar üsulu uzun müddətli texnoloji rejim tələb etmir. 

Təqribən bütün proseslərin getməsi üçün, (şampan materialından 

hazır məhsul alınana qədər) 2 ay kifayət edir. Tələb olunan 

istehsalat meydançasının həcmi də əhəmiyyətli dərəcədə azalmış 

olur. 

Butulka üsulu ilə şampanlaşmadan fərqli olaraq, bu üsulda 

qıcqırma, butulkalarda deyil, həcmi 500, 700 və 1000 dal olan 

metal rezervuar-akrotoforda gedir. Əvvəlcədən şampan şərab 

materialı, rezervuar likoru və mayaların təmiz məhlulu kupaj 

olunaraq, qıcqırma qarışığı hazırlanır. 

Frolov-Baqreevin işləyib hazırladığı texnologiyanın 

spesifikliyi ondan ibarətdir ki, şampanlaşma üçün lazım olan tiraj 

likoru və hazır şampana lazım olan ekspedisiya likoru eyni vaxtda 

vurulur. 
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Akrotofor qarışıqı 10-11 h.% spirtə, 7 q/dm3 titrləşən 

turşuluğa və şampanın markasından asılı olaraq şəkərə malik olur: 

bryut üçün 22, tam turş 30, turş 52, kəmturş 72, kəmşirin 102 və 

şirin 122qr/dm3. Qıcqırtma qarışığına 1qr/dm3-dək limon turşusu 

və 20 mq/dm3-dək sulfit anhidridi vurmağa icazə verilir.  

Akrotofor özünü paslanmayan poladdan hazırlanan ən azı 500 

kPa daxili işçi təzyiqə davamlığa hesablanmış vertikal silindir 

şəkilli rezervuar kimi göstərilir (şəkil 5). O, qıcqırma tempe-

raturunun nizamlanması üçün köynəklər və ilanvari borular 

sistemi ilə, termometr üçün termogilzlə, qıcqırma zamanı daxili 

təzyiqi qeyd edən manometrlə, lüklə, şərab ötürücüləri ilə və 

bağlayıcı armaturla təchiz olunmuşdur.  

Fasiləsiz axında şampanlaşma. Fasiləsiz axında şampan-

laşma üsulu keçmiş SSRİ-nin şərab zavodlarında 1954-1959-cu 

illərdə tətbiq olunmuş və indi də MDB-də şampan istehsalının 

əsasını təşkil edir. Bu üsulla 3 həftə müddətinə yüksək keyfiyyətli 

butulka üsulu ilə alınan şampanın keyfiyətinə yaxın şampan almaq 

olur. Üsulun işlənib hazırlanmasına və avtomatlaşdırılmasına görə 

muəlliflər 1961-ci ildə Lenin mükafatına layiq 

görülmüşlər.Hazırda Rusiyada şampanın çoxu bu üsulla alınır. 

Dünyanın bir çox ölkələrinə, ocümlədən Yunanıstan, İtaliya, ABŞ, 

Fransa, İsveçrə, Almaniya, Argentina və b. bu üsulla şampan 

istehsalı üçün lisenziya verilmişdir. 

Fasiləsiz şampanlaşmada yüksək keyfiyyət və tipiklik, tətbiq 

olunan kompleks tədbirlər nəticəsində formalaşır. Bu tədbirlər, 

burada gedən biokimyəvi prosesləri surətləndirir. Fasiləsiz üsulla 

şampan istehsalını şərti olaraq, əsas və iki köməkçi olmaqla, üç 

axına bölmək olar. 

Əsas axına, şərab materiallarının qəbulu, hazırlanması, emalı, 

kupajın yetişdirilməsi bioloji oksigensizləşdirilməsi; şampan-

laşma (ikinci qıcqırma), biogenerasiya, soyutma, soyudulmuş 

şampan şərabının yetişdirilməsi; süzülmə, ekspedisiya likorunun 

vurulması, butulkaya doldurulmazdan əvvəl yetişdirmə və 

doldurma aiddir. 



241 

Zavoda daxil olan şampan şərab materialı axında sortlar üzrə 

işlənir, sulfitləşdirilir və lazım olarsa (tərkibində 

mikroorqanizmlər çox olarsa), pasterizasiya olunur. Sonra hər bir 

rezervuara şərabı metalsızlaşdırmaq üçün lazım olan miqdarda sarı 

qan duzu əlavə olunur. İşlənmə batareya şəklində qruplaşmış və 

bir sort şərab materialını qəbul etmək üçün olan, rezervuarlarda 

gedir. Məsələn, birinci batareya-Rislinq, ikinci-Silvaner, üçüncu-

Aliqote, dördüncü-Pino qrup şərab materialını qəbul edan 

rezervuarlardan ibarətdir. Batareyanın butun rezervuarları bir-biri 

ilə paralel birləşmiş və qarışdırıcı ilə təmin edilmişdir. Sort şərab 

materialı möhkəm qarışdırıldıqdan sonra kupaj hazırlanması və 

onun sonuncu işlənməsi üçün birləşdirilmiş ümumi axına 

istiqamətləndirilir. Kupajın tərkibində muxtəlif şərab 

materiallarının miqdarı dequstasiya komissiyasının verdiyi 

orqanoleptiki qiymət və onların kimyəvi tərkibi və fiziki-kimyəvi 

xassələri əsasında müəyyən olunur. 

Butulka – filtrasiya üsulu (transfaza, transfer üsulu) ilə 

şampan və oynaq şərablar istehsali. Üsul İtaliyada A.Marron 

tərəfindən təklif edilmiş və yerli firma Çinzano tərəfindən işə 

buraxılmışdır.  

Texnologiya, ikinci qıcqırmada şərabın azot inert qazının əks 

təzyiqi altında butulkadan-butulkaya keçirilməsi zamanı süzül-

məsinə (filtrasiyasına) əsaslanır. Bu halda butulkada şampanlaşdı-

rılan şərab mayalarla soyudulur, butulkalardan qəbuledici rezer-

vaurlara keçirilir, sonra təzyiq altında filtrlərdə süzülür, lazım olan 

miqdarda ekspedisiya likoru vurularaq qəbuledici rezervuara, ora-

dan isə təmiz butulkaya doldurulur. Oynaq (şampan) şərabların 

köçürülməsi inert qazlarla (azot, karbon qazı və b.) aparılır. 

İtaliyada butulka – filtrasiya üsuluna şampan üsulunun şəkil 

dəyişmələrindən biri kimi baxılır. Bunun əsas mahiyyəti ondan 

ibarətdir ki, maya çöküntüsünün ayrılmasında remyuaj və 

deqorjajın əvəzinə filtrasiyadan istifadə olunur. İkinci 

qıcqırmadan sonra ciddi filtrasiyanın tətbiqi və maya 

çöküntüsündə uzun müddətli saxlanma tiraja qədər kupajın 
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işlənmələrinin sayının məhdudlaşdırılmasını mümkün edir ki, bu 

da şərab materialının itkisini və ağır əməyi azaldır. Bu zaman 

yüksək stabillik təmin olunur. Tədqiqatçılara görə alınan hazır 

məhsul klassik şampan üsulu ilə hazırlanan məhsuldan fərqlənmir.  

Transfaza üsulunun tətbiqi bir sıra ölkələrdə paralel şəkildə 

aparılır. Keçmiş SSRİ-də bu üsul K.S.Popov tərəfindən 1940-cı 

illərin sonlarında Sevestapolun “İnkerman” şərab zavodunda 

tətbiq olunmuşdur. K.S.Popov azotu karbon qazı ilə əvəz etməyi 

və əsas əməliyyatları (götürmə, başın doldurulması və butulkalara 

doldurma) bir aqreqatda birləşdirməyi təklif etmişdi. Bu sxemə 

görə oynaq şərablar 12-48 saat müddətində mənfi 50C 

temperaturda soyudulmaya məruz qoyulurdu. Butulkadan şərabın 

götürülməsi karbon qazının əks təzyiqində aparılırdı. İşə 

başlanmazdan əvvəl bütün aparat və sistemlərdən hava karbon 

qazı ilə çıxarılır və onlar izolə edilir. İkinci qıcqırmada əmələ 

gələn karbon qazından istifadə edilməsi tövsiyə olunur. 

Qarışdırılma rezervuarından oynaq şərablar təzyiq altında işləyən 

filtrdə süzülməyə yönəldilir. Süzülmüş oynaq şərablar 00C-dən 

yüksək olmayan temperaturda əvvəlcədən soyudulmuş və karbon 

qazı ilə doldurulmuş butulkalara keçirilir. Aparatda 100C 

temperaturda təzyiq 2,5-3 atm (250-300 kPa), hazır şərabda azı 3 

atm (300 kPa) tənzimlənir. Bu yolla alınan şərabların keyfiyyəti 

yüksək qiymətləndirimişdir. 

A.M.Filippov və E.P.Şols tərəfindən 3 illik butulka kuvesini 

və butulkada bulanıqlaşmış oynaq şərabların izobarik (təzyiq 

altında) filtrasiyası üçün qurğu işlənib hazırlanmışdır. Həmin 

aparat-texnoloji sxemə görə (şəkil 6) kuve butulkada yaxud şərab 

kazye (butulkanın ağzı aşağı vəziyyəti) vəziyyətində -2-30C 

temperatura qədər soyudulur.  

Bir sıra üstünlüklərinə baxmayaraq keçmiş sovetlər birliyində 

bu üsulun istifadəsi 1966-cı ildə dayandırılmışdı. Yalnız 2006-cı 

ildə Ukraynada transfaza üsulu ilə “stolıçnıy” Kiyev şampan 

şərabları zavodunda bu üsulla şampan şərabları buraxılışına 

başlanılmışdır.  
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ABŞ-da 1950-ci ildən tətbiq olunan bu üsulda adətən iki 

rezervuardan istifadə olunur: butulkalarda qıcqırdılmış oynaq 

şərabların qarışdırılması üçün – böyük olmayan tutum və filtrasiya 

olunmuş oynaq şərabların qəbulu, həmçinin ekpedisiya likoru 

dozalaşdırmağa xidmət edən qarışdırıcılı iri rezervuar. Əks təzyiq 

azotla yaradılır və 600 kPa səviyyədə nizamlanır. 

Transfaza üsulu İtaliyada da yayılmışdır. Oynaq şərabların 

qarışdırılamasının təklif olunan təkmilləşdirilmiş sistemində əks 

təzyiq üçün istifadə olunan karbon qazı yaxud azot, ikinci 

qıcqırmada karbon qazı ilə doydurulmuş şərabdan keçmir. Şərab 

qarışdırıldıqdan sonra qaz xüsusi qurğunun köməyi ilə butulkadan 

qarışdırılan şəraba buraxılmayıb, sıxılaraq saxlanmağa yönəldilir. 

Bu halda rezervuarlarda lazımı əks təzyiq və birinci qəbuledici 

rezervuarda sabit səviyyə tənzimləmək vacibdir. Doldurulan şərab 

kifayət qədər soyudulmalı və realizə olunanadək bir neçə ay 

yetişdirilməlidir.  

Avstraliya, Macarıstan, Almaniya və b. ölkələrdədə bu üsulla 

şərab hazırlanmaqdadır. Göründüyü kimi, butulka – filtrasiya 

üsulu diqqətəlayiq olmaqla müəyyən texniki yeniləşdirmədən 

sonra gələcəkdə daha geniş tətbiqini tapacaqdır. Lakin bu üsul 

butulka üsulu ilə şampanlaşmanın əvəzedicisi kimi deyil, fərqli 

tərkib və xüsusiyyətlərə malik şampan və oynaq şərablar 

istehsalına imkan verən orijinal üsul kimi tətbiqini tapacaqdır.  

Qırmızı və çəhrayı oynaq şərablar. Bu şərablarağlardan 

xarici görünüşünə, kimyəvi tərkibinə, orqanoleptiki və texnoloji 

keyfiyyətinə görə fərqlənir. 

Hazırlanma texnologiyasına görə qırmızı oynaq şərablar 3 

qrupa bölünür: 1)qırmızı turş şərab materialına tiraj və ekspedisiya 

likoru vurub, butulka üsulu ilə şampanlaşdırılanlar; 2)Qırmızı turş 

şərab materialına tiraj və ekspedisiya likoru vurub, rezervuar üsulu 

ilə şampanlaşdırılanlar; 3)Qıcqırmamış şəkər qalığı olan şərab 

materialı ilə turş və desert tünd şərab materiallarının kupajından 

alınan şərablar. 
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Birinci üsulla, Ukraynada (Artemovskoe iqristoe) və Moldo-

vada (Krikovskoe iqristoe); ikinci üsulla Rusiyada (Krasno-

darskoe iqristoe və Donskoe iqristoe); üçünçu üsulla Ukraynada 

(Sevastopolskoe iqristoe) və Azərbaycanda (Azərbaycan 

mirvarisi) qırmızı oynaq şərablar hazırlanır. 

Qırmızı şərablarda ikinci qıcqırma, başqa sözlə şampanlaşma 

ağların şampanlaşmasından fərqlənir və daha ləng getməsi ilə ilə 

seçilir. Qırmizi oynaq şərablar və şampan istehsalında şampanlaş-

manın optimal texnoloji rejim parametrləri də fərqlidir.  

Qırmızı və çəhrayı oynaq şərabların ümumi markaları yetiş-

dirildiyi rayondan asılı olmayaraq, əsas qırmızı üzüm sortlarından 

alınır. Üzüm ən azı 17% şəkərlik 5-9 q/dm3 titirləşən turşuluqda 

qırmızı turş şərab materialı almaq üçün mövcud olan texnoloji 

təlimata uyğun emal olunur. Bu məqsədlə 1 ton üzümdən 60 dal-

dan çox olmayan şirə çıxımından istifadə olunur.  

Sortlar üzrə iri bircinsli partiyalarla birləşdirilən şərab materi-

alları lazım gələrsə sarı qan duzu ilə (heksasiano-II-ferrato kalium) 

işlənir. 20 günlük dincə qoymadan sonra şərab materialları kupaj 

olunur. Əgər qırmızı şərab materiallının rəng intensivliyi yüksək 

olarsa kupaja 30% işlənmiş ağ şampan şərab materialı vurulmasına 

icazə verilir. Çəhrayı oynaq şərablar çəhrayı şərab materialların-

dan, yaxud qırmızıya 50%-ə qədər ağ şampan şərab materialı əlavə 

etməklə hazırlanır.  

Kupaj duruldulur və lazım gələrsə təkrar jelatinlə işlənir, 

çöküntüdən ayrılır, filtrdən keçrilir və 25-30 gün dincə qoyulur. 

Əgər kupaj kifayət qədər doldurulmağa davamlı olmazsa onu 

soyuq və isti ilə işləyirlər.  

İşlənmiş kuapajı fasiləli rezervuar üsulu ilə şampanlaşdırırlar. 

İkinci qıcqırma akrotoforda 200C-dən yüksək olmayan tempera-

turda ən azı 12 gün müddətində, doldurmadan əvvəl sakit 

saxlanma da daxil olmaqla, aparılır. Bu halda şərabın akrotofarda 

qalmasının davametmə müddəti 14-15 gün təşkil edir. Akrotoforda 

təzyiqin gündəlik artımı 80 kPa-dan başlayaraq, 50 kPa-ı 

keçməməlidir.  
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Xüsusi markalı qırmızı və çəhrayı oynaq şərablar yüksək 

keyfiyyətli, dad və buketin orijinal vəhdəti və yaxşı istifadə olunan 

tipik xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. 

Qeyd olunan texnoloji üsullar qırmızı «Azərbaycan mirvarisi» 

və çəhrayı «Bravo» oynaq şərablarının texnologiyasının işlənib 

hazırlanmasında istifadə edilmişdir.  

Qırmızı oynaq şərabların etalonu Rusiyada buraxılan Kazak 

Similyan oynaq şərabıdır. Don kazakları tərəfindən XVIII əsrdən 

Similyan kəndində saxaroza əlavə etmədən, şampan butulkala-

rında yerli qırmızı şərabların ikinci qıcqırması yolu ilə alınmışdır. 

Şərab, qıcqırma gedən butulkada, maya çöküntüsü ilə birlikdə 

satışa verilir. 

Hazırda Similyan oynaq şərablarının texnologiyası xeyli dəyi-

şikliyə məruz qalmış, bununla belə, şərabın orijinal Don xarakteri 

saxlanılmışdır. 

«Azərbaycan mirvarisi» adlı qırmızı oynaq şərabı 1980-ci 

ildən Bakı şampan şərabları zavodunda buraxılır. Şərab materialını 

hazırlamaq üçün Şamaxı rayonunda becərilən Mədrəsə üzüm 

sortundan istifadə olunur. Üzüm gilədə 17 %-dən çox şəkər 

topladınqda yığılır. Şərab materialı, şirəni əzintidə qıcqırtmaqla 

hazırlanır. Kupaja 30%-ə qədər qırmızı və ağ şampan şərab 

materialı daxil edilir. Alınmış kupaj emal olunur və 20-50 gün 

dincə qoyulur. Qıçqıran qarışıq kupajdan, rezervuar likoru və 

maya məhlulundan ibarətdir. Onu akratoforda qıcqırdır və şərab 

təbii qıcqırmadan alınan karbon qazı ilə doydurulur. Hazır şərab 5 

gündən az olmamaq şərtilə nəzarət yetişdirilməsinə qoyulur. 

Şərabın spirtliyi 11,5-13,5h.%, şəkəri 6-8q/100ml, titrləşən 

turşuluğu 5-7q/dm3 təşkil edir. Şərab qırmızı rəngə və zərif buketə 

malikdir. 

Fransa, İtaliya, ABŞ, Bolqarıstan, Macarıstan, Çexiya və 

Slovakiyada da qırmızı oynaq şərablar hazırlanır. Adətən bu 

şərablar butulka üsulu ilə hazırlanır və 9 aydan (Fransanın 

Burqund qırmızı oynaq şərabları), 3 ilə (Macarıstan) qədər 

yetişdirilir. 
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Uzaq xaricdə qırmızı və çəhrayı oynaq şərablar ağlara nis-

bətən az buraxılır. Fransada butulka üsulu ilə hazırlanan yüksək 

keyfiyyətli «oynaq Burqund» şərabı yüksək dəyərləndirilir. 

Butulkalarda saxlanma müddəti azı 9 aydır. Kuvenin (birinci növ 

şirə) tərkibinə azı 30% – Kotd¸Or rayonundan Şardone, Pino; 

Yonna rayonundan Şardone, Sessar, Tresso; Bojole-Makone 

rayonundan Şardone, Pino, Qamedən alınan şərab materialı daxil 

olmalıdır. Qalan 70%-i Burqund qrand ordinar şərab materialı 

təşkil edir.  

İtaliyada bir neçə markada qırmızı və çəhrayı oynaq şərablar 

buraxılır. Onlar şəkərin kütlədəki payına görə fərqlənir: Bryut (1,5 

q/100 sm3), turş (1,7-3,5 q/100 sm3), kəmturş (3,3-5 q/100 sm3). 

Daha məşhuru qırmızı və çəhrayı Lambruskodur.  

ABŞ-da qırmızı və çəhrayı oynaq şərablar butulka və 

rezervuar üsulu ilə hazırlanır. «Kaliforniya çəhrayı şampanı», 

«Kaliforniya Burqundu», «oynaq Burqund», «qırmızı Şampan» 

şərabında şəkərin kütlədə payı 1,5-dən 4 q/100 sm3-dək, titrləşən 

turqşuluq azı 6,5 q/100 sm3 təşkil edir.  

Bolqarıstanda «İskra» və digər qırmızı oynaq şərab Mavrud, 

Qımza, Kaberne-Sovinyon üzüm sortlarından istehsal olunur. 

Kupajda 20% yetişdirilmiş şərab materialından istifadə olunur. 

Rəng intensiv olduqda kupaja ağ şərab materialı məsələn, 

Rkasiteli əlavə olunur. 

Macarıstanda butulka üsulu ilə çəhrayı oynaq şərab «çəhrayı 

Kremet» və «çəhrayı Panonia» və qırmızı turş oynaq «Panonia 

Vereş» hazırlanır. Xüsusilə, keyfiyyətli şərablar qrupuna aid 

edilən «Ersvezer Vereş» qırmızı oynaq şərabı butulkada 3 il 

müddətində yetişdirilməklə hazırlanır.  

Çexiya və Slovakiyada butulka-filtrasiya üsulu ilə «Qubert» 

və fasiləli rezervuar üsulu ilə «Qubert klub» qırmızı oynaq 

şərabları hazırlanır.  

Muskat oynaq şərablar. Hazırlandığı üzüm sortlarına xas 

olan ətir və dada malik olur. Bu şərablarda orijinal və yüksək 

keyfiyyətli oynaq şərabların səciyyəvi xüsusiyyətləri özünü yaxşı 
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biruzə verir. Muskat üzüm sortları geniş yayılmış və şampan 

istehsalı yaxşı inkişaf etmiş İtaliya, Fransa, MDB və s. ölkələrdə 

kütləvi istehsal olunur.  

Muskat oynaq şərablar saxaroza əlavə etmədən hazırlanır. 

Onların əsasını ağ Muskat, çəhrayı Muskat, macar Muskatı, 

İsgəndəriyyə Muskatı, Aleatiko və s. üzüm sortalarından alınan 

ətirli şirin şirə təşkil edir. Şəkərliyi bərabərləşdirmək və daha yaxşı 

oynaqlıq xüsusiyyəti vermək üçün kupaja 40%-ə qədər Pino, 

Rislinq və Aliqote sortlarından alınan emal olunmuş şampan şərab 

materialı əlavə olunur.  

Oynaq şərablar üçün muskat şərab materiallarının, ikinci 

qıcqırmaya 5-8 gün qaldıqda kupaja verilməsi tövsiyə edilir.  

Şampanlaşmaya işlənmiş kupajdan və maya məhlulundan 

ibarət olan qıcqırtma qarışığı verilir. İkinci qıcqırma fasiləli 

rezervuar üsulu ilə akrotoforda 180C-yə qədər temperaturda azı 12 

gün müddətində və gündəlik təzyiqin 50 kPa artırılması ilə yerinə 

yetirilir. Şampanlaşma prosesinin akrotoforda ümumi davam 

etməsi 14-15 gündür.  

Xüsusi markalı muskat oynaq şərablar az miqdarda istehsal 

olunur. Hazırda bu orijinal şərabların buraxılışının artırılması və 

əlverişli torpaq iqlim şəraitində yeni markaların alınması üçün 

işlər aparılır.  

Hazır şərab butulkalara izobarik doldurulmadan sonra termo-

kamerada istiliklə, yaxud butulka pasterizatorunda mötədil tempe-

ratur rejimində (40-450C) bir neçə saat müddətində işlənə bilər. 

Bu, şərabın müxtəlif növ bulanmalara uzunmüddətli təminatlı 

davamlılığını təmin edir.  

Muskat şərab materialları ilə kupajda Aliqote, ağ Fetyaska, 

Silvaner, reyn Rislinqi və başqa üzüm sortlarından alınan şampan 

şərab materiallarından istifadə olunur.  

Don oynaq muskatı Rostov vilayətində becərilən ağ Muskat 

və macar Muskatı üzüm sortlarından alınan tündləşdirilmiş şirədən 

(mistel) hazırlanır. Lazım gələrsə kupaja tələb olunan kondisiyanı 

təmin etmək məqsədi ilə 40% emal olunmuş şampan şərab 
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materialı vurulur. Şampanlaşma fasiləli rezervuar üsulu ilə 

aşağıdakı rejimdə aparılır: ikinci qıcqırmada temperatur 180C-yə 

qədər, təzyiqin gündəlik artımı 50 kPa-dək, qıcqırma və doldur-

madan əvvəl sakit saxlama müddəti azı 12 gün, prosesin ümumi 

davametmə müddəti 14-15 gündür.  

Muskat oynaq şərablar Fransa, ABŞ, Bolqarıstan, Macarıstan, 

Ukrayna, Qazaxıstan və digər bir çox ölkələrdə istehsal olunur.  

Şirədən oynaq şərablar istehsalı. Şirədən hazırlanan oynaq 

şərablar natural oynaq şərablar adlandırılır. Bu texnologiyanın 

üstünlüyü ondan ibarətdir ki, – şərab materialının hazırlanması və 

karbon qazı ilə doydurmaq üçün qıcqırmadan ibarət olan iki 

mərhələ əvəzinə bir qıcqırma aparılır və şirədən dərhal oynaq 

şərab alınır. Bu halda karbon qazının yüksək miqdarının mayaları 

məhv etmək xüsusiyyətindən qıcqırmanın gedişini tənzimləmək 

üçün istifadə edirlər.  

Adətən qıcqırma 180C-də və 500 kPa təzyiqdə aparılır. Bu hal-

da qıcqırma 20-30 gün davam edir və şərabda çoxlu miqdarda 

əlaqəli karbon qazı toplanır. Şərab ən yaxşı oynaqlıq və köpük 

əmələ gətirmə xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Əgər oynaq şərab üzüm 

şirəsindən ilk qıcqırmada alınırsa, belə şərabda «oynaqlığın» 

davam etməsi 1,5-2 dəfə yüksəlir. «Oynaq»lığın ləngliyi və qaz 

ayrılmasının bərabər ölçüdə olması və böyük intensivliyi ilə 

fərqlənir.  

Hazırda şirədən oynaq şərablar hazırlanmasının bir neçə üsulu 

mövcuddur. Kəmşirin oynaq şərablar istehsalında üzüm şirəsinin 

axında təzyiq altında qıcqırdılması yolu böyük maraq kəsb edir. 

Bu halda konservant rolunu qıcqırmada əmələ gələn karbon qazı 

oynayır. Şirənin sabit yüksələn təzyiq şəraitində qıcqırdılması 

oynaq şərabların çeşidini artırmağa imkan verir. Bu halda 

qıcqırma prosesi aşağı OR (oksidləşmə-reduksiya) potensialında 

gedir və alınan oynaq şərab təcrübi olaraq üzümün sort 

əlamətlərini tamamilə saxlayır. Bu üsulla Gürcüstanda «Atenuri», 

Bolqarıstanda «ağ Simfoniya» adlı natural oynaq şərablar 

hazırlanır. Çexiya və Slovakiyada soyudulan binalarda saxlanan 
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üzüm şirəsindən natural oynaq şərablar istehsal edilir. Belə 

şərablarda spirtin miqdarı 7-8 h.% olur.  

Şirədən oynaq şərablar istehsalı üsulunun çatışmazlığı şirənin 

saxlanmasında enerji xərclərinin yüksək olmasıdır. 

 

2.2.2.3. Qazlaşdırılmış (şipuçi) şərablar 
 

Qazlaşdırılmış şərablar 9-12 h.% spirtə və 5-7 q/dm3 şəkərə 

malik ağ, çəhrayı, qırmızı Muskat ordinar turş şərab materialları 

əsasında hazırlanır. Bütün texnoloji işlənmələri keçərək yaxşı 

şəffaflığa və stabilliyə malik olan turş şərab materiallarına, kupajı 

hazır oynaq şərab kondisiyasına çatdırmaq üçün filtrdən keçirilmiş 

şəkər şərbəti (likoru) əlavə olunur. İşlənmiş kupaj karbon qazı ilə 

o hesabla doydurulur ki, doldurulmadan və tıxac vurulmadan 

sonra butulkada əlavə təzyiq 100C-də azı 100 kPa olur.  

Qazlaşdırılmış şərablar istehsalında ardıcıllıqla 3 əsas 

texnoloji əməliyyat aparılır: kupaj materialının hazırlanması, 

kupajın tərtibi və işlənməsi; şərabın karbon qazı ilə doydurulması, 

qazlaşdırılmış şərabın duruldulması (lazım gələrsə) və butulkaya 

doldurma. 

Kupaj turş şərab materialından və şəkər şərbətindən hazır-

lanır. Şərab materialı əvvəlcədən turş təbii şərablar istehsalında 

qəbul edilən tam texnoloji işlənmələri keçir. Bu işlənmələr şərabın 

fiziki-kimyəvi və biokimyəvi təbiətli bulanmalara davamlı 

şəffaflığını və stabilliyini təmin etməlidir.  

Şəkər şərbəti, xüsusi tutumlarda şəkər tozu, yaxud şəkər 

rafinadın şərab materialında həll edilməsi yolu ilə hazırlanır. 

Lazım gələrsə şərbətə titrləşən turşuluğu normaya çatdırmaq üçün 

limon turşusu, şərabı artıq oksidləşmədən qorumaq üçün askorbin 

turşusu, orqanoleptiki keyfiyyəti və oynaqlıq xüsusiyyətini 

yaxşılaşdırmaq üçün 2- feniletil spirti, bioloji bulanmalara 

davamlığı yüksəltmək üçün sorbin turşusu və digər icazə verilən 

komponentlər əlavə olunur.  
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Kupaj qarışdırıcılı iri rezervauarlarda bircinsli kütlə alınana 

qədər intensiv qarışdırılmaqla hazırlanır. Qıcqırmanın və sonrakı 

işlənmələrdə kondisiyanın dəyişməsinin qarşısını almaq üçün 

kupajın tərkibinə nəzarət olunduqdan sonra onu 2-30C-yə qədər 

soyudurlar. Soyudulmuş kupaj bentonit yaxud digər durulducu 

materiallarla işlənir və çöküntüdən ayrıldıqdan sonra filtrdən 

keçirilir. Şərabın stabilliyini təmin etmək üçün kupaj soyuq yaxud 

isti ilə işlənə bilər. İşlənmiş kupaj aşağı temperaturda saxlanır və 

sonra istilik izoləedici ilə təchiz olunmuş təzyiq tutumuna verilir, 

oradan isə qazlaşdırılmaya daxil olur. Kupaja ikinci qıcqırmada və 

şampanlaşmış şərabı mayada yetişdirdikdə əmələ gələn maddələr 

əlavə etməklə qazlaşdırılmış şərabların orqanoleptiki keyfiyyətini 

və tipik xüsusiyyətlərini xeyli yaxşılaşdırmaq olar. Belə maddələrə 

mayaların avtoliz məhsulları və onların sonrakı çevrilmələri 

aiddir. Bu maddələr qazlaşdırılmış şərabların dad və ətrinə oynaq 

şərablara xas olan səciyyəvi ton verir, oynaqlıq və köpük 

əmələgətirmə keyfiyyətini yaxşılaşdırır.  

Qazlaşdırılmış şərabların doldurulması -20C-dən yüksək 

olmayan temperaturda tutumu 0,8 litr olan şampan butulkalarına 

aparılır. Doldurmadan sonra butulkada şərabın səviyyəsi 200C-də 

butulkanın ağzından mayenin səthinədək 8±1 sm təşkil etməlidir. 

Qazlaşdırılmış şərab butulkaları yaxşı havalanan binalarda -

2+80C temperaturda saxlanır.  

Oynaq şərablar bütün nəqliyyat növləri ilə yüklərin daşınma 

qaydalarına uyğun şəkildə 5-200C temperaturda nəql oluna bilər. 

Mantar tıxacla bağlanan butulkalar üfüqi vəziyyətdə saxlanır. 

Təminatlı saxlanma müddəti hazırlandığı gündən hesablanmaqla 

azı 6 ay; kolleksiya şərabları üçün 1 ildir.  

İxrac üçün oynaq şərablar mantar tıxacla 2 il, polietilen tıxacla 

1 il saxlana bilər.  
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2.2.3. Eyniləşdirmə və ekspertiza  

2.2.3.1. Orqanoleptik qiymətləndirmə 
 

CO2 ilə doydurulmuş şərabların dequstasiya qiymətləndiril-

məsi üzüm şərablarında olduğu kimi olsa da, özünəməxsus 

xüsusiyyətləri də vardır.  

Orqanoleptik göstəricilərinə görə (QOSTR 51158-98) və 

“Rusiya” (“Sovet”) şampanı uyğun olaraq cədvəllərdə qoyulan 

tələblərə (QOSTR 51158-98, QOST 13918-88 uyğun) cavab 

verməlidir (cədvəl 2.23). 

Cədvəl 2.23 

Oynaq şərabların orqanoleptik göstəriciləri 
Göstəricilər Xarakterizəsi 

Şəffaflıq Şəffaf, çöküntüsüz və kənar qarışıqsız 

Ağ Açıq-samanı yaşılvari, qızılı kəhraba, çalarlarla 

Çəhrayı  
Əsasən çəhrayı müxtəlif intensivlikdə, çəhrayıya yaxın 

xarakterik çalarlarla 

Qırmızı 
Açıqdan tünd qırmızıyadək konkret çalarlarla (albalı, 

nar, tünd) 

Buket 

İnkişaf etmiş, hormonik, istifadə olunan üzümün sortu 

nəzərə alınmaqla həmin ad şərab üçün səciyyəvi, 

həmçinin onun yaşına və istehsal üsuluna tamamilə 

uyğun 

Dad 

Dolğun, buketlə harmoniya təşkil edən, kənar tamsız, 

şərab hazırlamaq üçün istifadə olunan ampeleqrafik 

üzüm sortuna yaşına və istehsal üsuluna uyğun 

 

Oynaq şərabları, o cümlədən şampanı qədəhə süzdükdə 

onların oynaqlıq və köpük əmələ gətirmə xüsusiyyəti meydana 

çıxır. Oynaqlıq xüsusiyyəti şərabdan qazın çıxma rejimi ilə 

xarakteizə olunur. “Oynaq”lığı qiymətləndirmək dedikdə çıxan 

karbon qazının böyüklüyü (xırda, orta, iri), onun miqdarı 

(“oynama” güclüdür, intensiv, orta, zəif, çox zəif, şərab demək 

olar ki, oynaq deyil) və qaz çıxmasının davam etməsi (“oynama” 

davamlıdır, tez keçəndir, qədəhə süzülən kimi dərhal itəndir) kimi 

göstəriciləri qiymətləndirmək anlaşılır (cədəvl 2.24).  
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Köpük əmələ gətirmə xüsusiyyəti köpüyün əmələ gəlməsi, 

onun xarici görünüşü və dağılma prosesi ilə müəyyən olunur. 

Köpük əmələ gətirmə xüsusiyyəti xarakteizə edildikdə köpüyün 

quruluşuna (xırda, orta, iri yumurtavari), onun dəyişimə sürətinə 

(“canlı” normal, “ölü”) və qədəhdə şərabın səthini örtməsinə 

(köpük başdan başadır, həlqəvaridir, adavari, yoxdur) diqqət 

yetirilir. Qədəhə süzdükdə böyük olmayan xırda yumurtavari sıx 

köpük qatı əmələ gəlməli, fasiləsiz qaydada uzun müddətli böyük 

miqdarda xırda CO2 qabarcıqları çıxmalıdır.  

Cədvəl 2.24 

Sovet (Rusiya) şampanının orqonoleptik göstəriciləri 
Göstəricilər Xarakterizəsi 

Şəffaflıq Şaffaf, çöküntüsüz və knar qarışıqlarsız 

Rəng Açıq-samanı yaşılvaridən qızılıyadək çalarlarla 

xüsusi adla buraxılan “Sovet şampanı”nda çəhrayı 

çalarlara yol verilir 

Buket İnkişaf etmiş, hormonik, yetişdirmənin davam 

etmə müddətinə uyğun 

Dad Şampan şərablarına uyğun, kifayət qədər dolğun, 

buketlə harmoniyalı, oksidləşmə tonu olmadan 

 

Dequstasiyadan ən azı 2 saat qabaq oynaq və sipuçi şarablar 

spesifik xüsusiyyətlərini biruzə vermələri üçün 8-100C-ə qədər 

soyudulmalıdır. Otaq temperaturu şəraiti CO2-nin olduqca şiddətli 

çıxmasına və bununla da çoxlu asan uçucu dəyərli ətirli birləş-

mələrin itkisinə səbəb olur. Şərabın həddindən artıq soyudulması 

da yol verilməzdir, çünkü bu halda onun ətrinin qiymətləndiril-

məsi çətinləşir və yoxlandıqda xoşaglməz soyuqluq hiss olunur. 

Dequstasiyaya qədər oynaq şərab butulkaları üfüqi vəziyyətdə 

saxlanmalıdır. Dequstasiya prosesində butulka səssiz, yəni 

“partlayış”sız, tıxac əldə saxlanılmaqla açılmalıdır. “Partlayış” 

analitiklərin diqqətini yayındırır, CO2-nın əlaqəli formasının 

vaxtından əvvəl dağılmasına, qazın şiddətli çıxmasına, “ounaq”lı-

ğın tez sönməsinə səbəb olur. CO2 ilə doydurulmuş şərab 

butulkasını birbaşa dequstasiyadan əvvəl açırlar. Digər şərablarda 
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olduğu kimi bu şərabların dequstasiyasında da standart qədəh 

formalarından istifadə olunur. Qədəhlərin təmizliyinə xüsusi 

diqqət yetirmək lazımdır.  

Çünki qədəhin hər hansı bir yerində çirk olması CO2-nın şid-

dətli çıxmasına və beləliklə də şərabın düzgün olmayan qiymət-

ləndirilməsinə səbəb olur. Qədəhə şərabı ehtiyatla, şərab axınını 

qədəhin divarlarına yönəltməklə tökmək lazımdır. Bunun üçün 

qədəh butulkaya doğru meyilləndirilir. Belə üsul karbon qazı 

itkisini azaldır və oynaq şərabların keyfiyyətini saxlamış olur.  

CO2 ilə doydurulmuş şərablar 10 bal sistemi ilə, sakit 

şərablarda olduğu göstəricilərə görə qiymətləndirilir. Şampan və 

digər oynaq şərabların dequstasiyasında tipiklik göstəricisi 

əvəzinə muss (başqa sözlə bu şərablar üçün keyfiyyətin tipikliyi 

məcmusu: köpük əmələ gətirmə, oynaqlıq, karbon qazı olə 

doydurulma, butulkada təzyiq) istifadə olunmaqla aşağıdakı bal 

ədədləri ilə qiymətləndirilir: qədəhdə güclü köpüklənmə və xırda 

qabarcıqların uzun müddətli çıxması – 1,0; şərab xırda 

qabarcıqlarla zəif köpüklənməklə - 0,8; iri qabarcıqlar və uzun 

“oynama” – 0,6; iri qabarcıqlar və zəif “oynama” - 0,3; tez itən 

“oynama” – 0,2. CO2 ilə doydurulmuş şərabların dequstasiyaya 

verilmə ardıcıllığı – şirinliyin artmasına görədir: əvvəlcə “bryut” 

markasından (ən turş şərab) başlamalı və “şirin” markası ilə 

dequstasiyanı başa çatdırmaq lazımdır.  

Nümunələrin sayı 12-15-dən artıq olmamalıdır. CO2 ilə 

doydurulmuş şərabı qiymətləndirdikdə dequstatorlar aşağıdakı 

anları nəzərdə saxlamalıdır. Belə ki, şərabın temperaturu otaq 

temperaturundan aşağı olduğundan qədəhdən ətirli maddələrin 

buxarlanması çətinləşir. Ona görə də şərabın buketinin qiymətlən-

dirilməsində xususilə də diqqətli olmaq tələb olunur. Nümunəni 

udduqdan sonra üzərindən alınan nəfəslər ətirlər haqda geniş 

məlumat əlkdə etməyə imkan verir.  

“Rusiya” (“Sovet”) şampanını qiymətləndirildikdə yadda 

saxlamaq lazımdır ki, bu şərablar üçün oksdiləşmə böyük qüsur 

hesab olunub, onun meydana çıxması yalnız buketdə, dadda deyil 
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hətta rəngdə də yol verilməzidir. Eyni zamanda qeyd etmək 

lazımdır ki, oksdiləşmə çalarlarını qırmızı üzüm sortlarından ağ 

üsulla alınmış şərab materialı daxil edilmiş kupajdan alınan kifayət 

qədər intensiv qızılı şampan rəngindən fərqləndirmək lazımdır. 

“Rusiya” (“Sovet”) şampanında istehsal üsulundan və üzümün 

becərildiyi rayondan asılı olaraq buket və dadda bəzən parlaq 

çalarlar, məsələn, günəbaxan, pendir-süd və s. qeyd olunur. Əgər 

həmin ətir və dad xoşagələn olub şərabın ümumi buketi ilə yaxşı 

harmoniya təşkil edərsə və həmin rayon yaxud zavod üçün sabit 

xarakter kəsb edərsə, onu şərabın ləyaqəti kimi qiymətləndirir və 

daha yüksək qiymət verirlər. Müxtəlif markalı oynaq şərabları 

qiymətləndirdikdə həmin ada məxsus olan yüksək xüsusiyyətləri 

rəngi, buketi və dadı bilmək və ayırmağı bacarmaq lazımdır. 

 

2.2.3.2. Fiziki-kimyəvi analiz 
 

Fiziki-kimyəvi göstəricilərinə görə “Rusiya” (QOST 51165-

98) və “Sovet” (QOST 13918-88) şampan və oynaq şərabları 

(QOSTR 51158-98) cədvəl 2.25 və cədvəl 2.26-da göstərilən 

tələblərə cavab verməlidir. 

Cədvəl 2.25 

Rusiya və sovet şampanının fiziki-kimyəvi tərkib göstəriciləri 

Göstəriciləri 
Qiymətləri 

“Rusiya” “Sovet” 

1 2 3 

Etil spirtinin həcmdə payı, %0 10,5 10,5-12,5 

Şəkərin kütlə payı, q/dm3:    

Bryut  15,0 15,0 

Turş 20,0-25,0 20,0-25,0 

kəmturş 35,0-45,0 40,0-45,0 

Şirin 55,0-65,0 60,0-65,0 

Xüsusi adla 75,0-85,0 80,0-85,0 

Titrləşən turşuluğun kütlə payı (şərab tuşusuna 

çevrilməklə), q/dm3 
5,5-8,0 5,5-8,0 
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Cədvəl 2.25-in davamı 
1 2 3 

Uçucu turşuların kütlə payı (sirkə turşusuna 

çevrilməklə), mq/dm3 
- 1,0 

Ümumi sulfid turşusunn kütlə payı, mq/dm3 200 200 

Dəmirin kütlə qatılığı, mq/dm3 10 10 

200C-də butulkada karbon qazının təzyiqi, kPa 350 350 

 

Etil spirtinin həcmdə payı, şəkər və titrləşən turşuluğun kütlə 

qatılığı hər hansı oynaq şərab adı üçün konkret texnoloji təlimatla 

müəyyən olunmalıdır.  

 

Cədvəl 2.26 

Oynaq şərabların fiziki-kimyəvi göstəriciləri 
Göstəricilər Qiyməti 

Etil spirtinin həcmdə payı, %-lə: mirvarilər üçün 8,5 

Qalanlar üçün 10,0 

Şəkərlərin kütlə payı, q/dm3  

Bryut  15,0 

Turş  20,0-25,0 

Kəmturş 35,0-45,0 

Kəmşirin 55,0-65,0 

Şirin  75,0-85,0 

Gətirilmiş ekstraktın kütlə payı, q/dm3  

Ağ və çəhrayılar üçün 16,0 

Qırmızılar üçün 18,0 

Titrləşən turşuluğun kütlə payı (şərab turşusuna 

çevirilməklə), q/dm3 
5,0-8,0 

Ümumi sulfit turşusunun kütl payı, mq/dm3 200 

Dəmirin kütlə payı, mq/dm3  

Ağlar  10 

Çəhrayı və qırmızılar 15 

200C temperaturda butulkada CO2-nın təzyiqi, kPa  

Mirvarilər üçün  200 

Qalanlar üçün 350 
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Təqdim olunmuş adlanma ilə oynaq şərabları konkret şərab 

üçün fərdi qaydada markası göstərilmədən şirinliyinə görə 0-dan 

100 q/dm3 arasında qatılıqda emal etmək olar. Şəkər xəstələri üçün 

şirinləşdiricilər istifadə olunan şərablarda şəkərlərin kütlə payı 

normalaşdırılmır və nəzarətdə saxlanmır. 

Oynaq şərabların konkret adları üçün müəyyən olunmuş 

normadan kənara çıxmalara yol verilir: etil spirtinin həcmdə payı 

- ±1,0%, şəkərlərin kütlədə qatılığı - ±5,0 q/dm3 (naturallar üçün 

±10,0 q/dm3); titrləşən turşuların kütlə payı ±1,0q/dm3. 

Əgər texnoloji təlimatda konkret adlı şərablar üçün etil 

spirtinin həcmdə payı, şəkərlərin və titrləşən turşuların kütlə 

qatılığının qiymətlər həddi müyyənləşdirilmişsə, o halda həmin 

hədlərdən kənara çıxmalara yol verilmir.  

Qiymətlər həddi arasındakı fərq etil spirtinin həcm payında 

2,0% şəkərlərin kütlə qatılığında 10,0 q/dm3 (naturallar üçün 

20,0q/dm3), titrləşən turşuluğun kütlə payında 2,0 q/dm3- dan artıq 

olmamalıdır. 

2.2.3.3. Doldurma, qablaşdırma və markalanma  
 

Oynaq şərablar və “Rusiya” (“Sovet”) şampanı 10117-91 saylı 

QOST-a uyğun olaraq II tipli və 26586-85 saylı QOST-a uyğun 

VII tip təzə butulkalara doldurulur. Butulkalara doldurulma 

səviyyəyə görə aparılır. Bu halda (butulkanın boğaz həlqəsinin 

yuxarı həddi nəzərə alınmaqla) 200C temperaturda mayenin 

səviyyəsi 8±1sm olmalıdır. Adi butulkalar – poletilen, kolleksiya 

şərabları – mantar tıxacla bağlanır. Tıxaca məftil (myuzle) 

geyindirilir. O, tıxacı butulkanın boğazına bərkidir (sıxır). Tıxacla 

məftil arasında metal qalpaq olmalıdır. Butulkanın boğazı və tıxac 

metal folqa ilə 745-99 saylı QOST-a uyğun tərtib olunur, yaxud 

xüsusi qalpaq taxılır.  

Folqanın aşağı hissəsi boyunbağı ilə bağlanır (TŞ 9571-

01611624078-97). 

Boyunbağıda aşağıdakılar göstərilir: 
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 “Rusiya” (“Sovet”) şampanı; 

 Kolleksiya (kolleksiya şampanı üçün) şampanı; 

 Xüsusi adla “Rusiya” (“Sovet”) şampanı. 
Oynaq şərablar üçün də boyunbağına həmin məlumatlar əks 

etdirilir. Etiket butulkanın silindrik hissəsinə yapışdırılır. Etiketdə 

“Rusiya” (“Sovet”) şampan və oynaq şərablar üçün aşağıdakılar 

göstərilir.  

 Adı və markası; 

 Hazırlayan müəssisənin adı; 

 Əmtəəlik nişanı; 

 Standartın ifadəsi, digər normativ sənədlər; 

 Butulkanın tutumu, litr və s. 
Etiketin əks tərəfinə şampan (oynaq şərablar) partiyasının 

nömrəsi (sayı) və buraxılış tarixi yazılır. Butulkanın əks tərəfinə 

kontretiket (əks etiket) yapışdırılmasına yol verilir. 

 Əlavə olaraq göstərilir: 

 Məhsul partiyasının nömrəsi; 

 Şampanlaşma yaxud tiraj ili (kolleksiya şərabları üçün); 

 Saxlanma şəraiti; 

 Şirinləşdiricilər istifadə olunuqda “şəkər xəstələri üçün” 

yazılmalı. 

Göstərilməsinə yol verilir: 

 Hazırlayan-müəssisə haqqında qısa məlumat; 

 Şampan şərab materialının mənşəyi; 

 Kupaj tərkibinin xüsusiyyətləri; 

 Məhsulun ştrix kodu; 

 Məhsulun fərqli orqanoleptiki keyfiyyətləri; 

 Istehlakına tövsiyələr. 
“Rusiya” (“Sovet”) şampanı və oynaq şərab butulkaları 

13516-86 və 22702-77 saylı QOST-a uyğun büzməli kardon 

qutulara, 10-16-92 saylı QOST-a uyğun butulkalar üçün çoxqat 

plasmas qutulara, 24831-81 saylı QOST-a uyğun qab-avadanlığa, 

normativ-texniki sənədləşməyə uyğun konteynerlərə, 25951-83 
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saylı QOST-a uyğun kardon içlikli termo davamlı pərdələrə, həm-

çinin bədii tərtibatlı suvenir qutulara qablanır. Qab-avadanlığa və 

konteynerlərə yığılan butulkalar tamamilə, yaxud etiketi örtən 

zolaq şəkildə kağızla bükülür. “Rusiya” (“Sovet”) şampanı və 

oynaq şərablar büzməli kardon, yaxud suvenir qutulara qablanır.  

Büzməli kardon qutuların nəql olunma markalanması 14192-

96 saylı QOST-a uyğun həyata keçirilməklə, üzərində “Ehtiyatlı 

olun, qırılandır”, “Yuxarı”, “Nəmlikdən qorumalı”, “Temperatur 

məhdudlaşdırılmalı”, “Tərəcələşməyə məhdudiyyət”, “Tempe-

ratur intervalına əməl olunmalı” xəbardar edici nişanlar olmalıdır.  

Oynaq şərabların qablanması və markalanması şampan və 

digər içkilərdə olduğu kimidir. Doldurulma həm təzə, həm də 

işlənmiş butulkalara aparılır. Etiket və boyunbağında oynaq 

şərabların adı göstərilir. Etiketdə əlavə olaraq etil spirtinin həcmdə 

payı, %; şəkərin miqdarı (turş şərabdan başqa), q/dm3; standartın 

ifadəsi, digər normativ sənədlər qeyd olunur. 

Nəql olunma və saxlanma. “Rusiya” (“Sovet”) şampanı və 

oynaq şərablar 5-200C temperaturda bütün nəqliyyat növləri ilə 

həmin nəqliyyat növü üçün keçərli olan yükdaşınma qaydalarına 

uyğun nəql olunur. “Sovet” şampanı qab avadanlıqda və kontey-

nerlərdə avtomobil nəqliyyatında nəql olunur. Avtonəqledicilərdə 

nəql olunma qapalı nəqliyyat vasitələrində həyata keçirilir.  

Şərab butulkaları 5-200C temperaturda qapalı binalarda 

saxlanır. Onlar birbaşa düşən şüalardan qorunmalıdır.  

Mantar tıxaclarla bağlanan butulkalar üfüqi vəziyyətdə 

saxlanır. Hazırlayan müəssisə tərəfindən hazırlandığı gündən 

“Rusiya” (“Sovet”) şampanı və oynaq şərablar üçün təminatlı 

saxlanma müddəti – azı 6 ay; kolleksiya şərabları üçün texnoloji 

proseslər başa çatdığı gündən – azı 1 ildir.  

İxrac üçün mantar tıxacla bağlanan oynaq şərablar – 2 il, 

polietilen tıxacla – 1 il (dövlət sərhədini keçdiyi gündən 

hesablanır) saxlanır.  
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2.2.4. Orijinal üzüm şərabları 
 

Bu tip şərablar təzə üzüm şirəsi, əzintisi yaxud qatı şirənin tam 

yaxud yarımçıq qıcqırdılması, qida dad-ətir əlavələrinin tətbiqi 

yaxud onlarsız alınırlar. Təbii qıcqırma nəticəsində alınan spirtin 

miqdarını yüksəltmək üçün təzə şirəyə 30,0 q/dm3 –dan çox 

olamamaqla şəkər yaxud qatı şirə əlavə etməyə icazə verilir. Tələb 

olunan miqdarda şəkərə nail olmaq üçün şərab materialının 

kupajında istifadə etməyə icazə verilir: təzə şirə, qatılaşdırılmış 

üzüm şirəsi, şəkər tozu, şəkər rafinad. 

İstehsal üsulundan, etil spirtinin həcmdə payından və şəkərin 

kütlə qatılığından asılı olaraq şərablar aşağıdakı kimi təsnifata 

bölünür:  

Turş, kəmturş, kəmşirin və şirin-natural, qazlaşdırılmış ola 

bilər; 

Tünd, kəmdesert və desert. 

Bütün qeyd olunan şərab qrupları ətirləşdirilmiş buraxıla 

bilər. Orqanoleptik səciyyəsinə görə şərab doldurulmaya davamlı, 

şəffaf, çöküntüsüz və kənar qarışıqlarsız olmalıdır.  

Rəng, ətir və dad konkret şərab adları üçün texnoloji təlimatda 

verilmişdir. 

Şərab kimyəvi tərkibinə görə aşağıdakı cədvəldə verilən 

göstəricilərə uyğun olmalıdır (cədvəl 2.27).  

Bütün şərab qrupları üçün titrləşən turşuların kütlə qatılığı 

şərab turşusuna çevrilməklə 4,0-8.0q/dm3 arasında dəyişməlidir. 

Etil spirtinin həcmdə payına görə aşağıdakı kənara çıxmalara 

yol verilir: 

±0,5%- tünd, kəmdesert və desert şərablar. 

±1,0-turş, kəmturş, kəmşirin və şirin şərablar. 

Etil spirtinin faktiki həcmdə payı 9,0% -dən az olmamalıdır.  

Şəkərlərin kütlə qatılığı normasından kənara çıxmalar (turş 

şərablardan başqa) şərablarda ±5 q/dm3; titrləşən turşuların kütlə 

qatılığı - ±1,0 q/dm3 təşkil edir. 
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Cədvəl 2.27 

Şərab qrupları Etil spirtinin 

həcmdə payı, % 

Şəkərlətin kütlə 

qatılığı, q/dm3 

Turş 9,0-13,0 3,0-qədər  

Kəmturş 9,0-13,0 5,0-25.0 

Kəmşirin 9,0-12,0 30,0-55,0 

Şirin  9,0-12,0 60-80 

Tünd  17,0-20.0 15,0-120 

Kəmdesert 14,0-16,0 50,0-120 

Desert  15,0-17,0 140-200 

 

Uçucu turşuların kütlə qatılığı sirkə turşusuna çevrilməklə 

yüksək olmamalıdır: 

1,3q/dm3 – çəhrayı turş, kəmturş, kəmşirin, şirin şərablar 

üçün; 

1,5 q/dm3 – qırmızı turş, kəmturş, kəmşirin, şirin; 

1,2 q/dm3 – digər şərablar üçün.  

Original üzüm şərablarının qəbulu, nümunənin götürülməsi, 

analiz metodları, qablama, markalanma, nəql olunma və 

saxtalaşdırılması üzüm şərablarında olduğu kimidir.  

Şərabların saxlanma müddəti doldurulduğu gündən hesablanr: 

Azı 3 ay – turş, kəmturş, kəmşirin və şirinlər; 

Azı 4 ay – tünd, kəmdesert və deserlər saxlanılmalıdır.  

 

2.2.5. Qazlaşdırılmış şərab kokteylləri 
 

Qazlaşdırılmış şərab kokteylləri üzüm yaxud meyvə şərab 

materiallarının və ya onların konsentrantlarının spirt, su ilə qida 

dad-ətirləşdiriciləri əlavə edilməklə, həmçinin əlavə etmədən, 

rəngləyicilərlə, yaxud onlarsız qarışdırılması və karbon qazı ilə 

doydurulması yolu ilə alınır.  

Içkidə şərab materialının miqdarı azı 15 %, yaxud şərab 

konsentratı – azı 2% olmalıdır.  
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Orqanoleptik göstəricilərinə görə kokteyllər şəffaf, 

çöküntüsüz və kənar qarışıqlarsız olmalıdır. Qədəhə süzdükdə 

qazlaşdırılmış içkilər üçün səciyyəvi olan köpük və karbon qazı 

qabarcıqlarının çıxması müşahidə olunmalıdır. 

Qazlaşdırılmış şərab kokteylləri kimyəvi və fiziki-kimyəvi 

göstəricilərinə görə aşağıdakı cədvəldə göstərilən tələblərə uyğun 

olmalıdır (cədvəl 2.28). 

Cədvəl 2.28 

Göstəricilər Qiyməti 

Etil spirtinin həcmdə payı, % 2,0-12 

Şəkərlərin kütlə qatılığı, q/dm3 20,0-120,0 

Titrləşən turşuların kütlə qatılığı (şərab 

turşusuna çevrilməklə), q/dm3 

1,5-6.0 

Sulfit turşusunun kütlə qatılığı, mq/dm3 

 Ümumi 

 Sərbəst 

 

250 

10-40 

Dəmirin kütlə qatılığı, mq/dm3  

Palıd ekstraktı əlavə olunmaqla hazırlanan 

kokteyllərdə 

10 

2 

Butulkada karbon qazının təzyiqi  

Kokteyllə - 200C temperaturda karbon qazı ilə 

doydurulmuş, kПa 

 

150 

Karbon qazının kütlə payı, % 0,30 

 

Təzə hazırlanmış şərab kokteylində sulfit turşusunun kütlə 

qatılığı 40 mq/dm3 təşkil edir.  

Diabetlər üçün qazlaşdırılmış şərab kokteylləri şəkər əvəz 

ediciləri əlavə olunmaqla hazırlanır. Bu halda şəkərlərin kütlə 

qatılığı normallaşdırılmır və yoxlanılmır. 

Normadan aşağıdakı kənara çıxmalara yol verilir: 

Etil spirtinin həcmdə payına görə ±0,5%; 

Şəkərlərin kütlə qatılığına görə ±5,0 q/dm3; 

Titrləşən turşuların kütlə qatılığına görə ±0,5 q/dm3. 

Hazır məhsulun təhlükəsizlik meyarlarına tələblər qəbul və 
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nümunələrin götürülməsi qaydası, qablama və markalanma, nəql 

olunma şərablar həmçinin spirtsiz içkilər üçün olduğu kimidir. 

Qazlaşdırılmış şərab kokteyllərinin saxlanma müddəti 

doldurulmadan sonra 5-160C temperaturda azı 1 aydır.    

 

2.3. Meyvə-giləmeyvə şərabları 

2.3.1. Təsnifatı 
 

Təzə meyvə və giləmeyvə şirəsi, yaxud əzintisindən spirt 

qıcqırması yolu ilə şəkər, həmçinin də spirt əlavə etməklə alınan 

məhsula meyvə-giləmeyvə şərabları deyilir. 

Bütün meyvə-giləmeyvə şərabları sort və kupaj şərabları 

olmaqla iki yerə bölünür. Sort şərabları keyfiyyətli olub, bir, yaxud 

eyni növə daxil olan bir neçə pomoloji meyvə və giləmeyvə 

sortlarından hazırlanır. 

Kupaj şərabları, müxtəlif növ meyvə və giləmeyvələrdən alın-

mış şirələr qarışığından hazırlanır. Bu bölgüdən əlavə şərablar: 

sakit-karbon qazına malik olmayan; oynaq və şipuçi (qazlaşdı-

rılmış) karbon qazı ilə doydurulmuş qruplar kimi fərqlənirlər. 

Meyvə-giləmeyvə şərabları hazırlanma texnologiyasına və 

tərkibinə görə aşağıdakı qruplara bölünür: 

1. Oynaq. Karbon qazı ilə xususi hermetik rezervuarlarda 

gedən təbii qıcqırma nəticəsində doydurulur. Spirtin miqdarı 11,5 

h.%, şəkər 5 r/100ml olmalıdır.Şərab butulkasında karbon qazının 

təzyiqi 0,15Mpa-dan az olmamalıdır. 

2. Şipuçi (qazlaşdırılmış), birincidən fərqli olaraq, şəkərləşdi-

rilmiş şirənin qıcqırması və lazımi həddə qədər karbon qazı ilə suni 

doydurulması yolu ilə alınır. Spirtin miqdarı 10-11 h.%, şəkər 7-

10 q/100 ml-dir. Butulkada karbon qazının təzyiqi 0,1 Mpa-dan az 

olmamalıdır. 

3. Təbii (turş, kəmturş və kəmşirin). Şəkərləşdirilmiş |meyvə-

giləmeyvə şirələrinin tam qıçqırdılması yolu ilə hazırlanır. 

Kəmturş və kəmşirin şərablar şəkərin tam qıçqırdılmaması, yaxud 
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turş təbii şəraba şəkər əlavə olunması nəticəsində alınır. Titirləşən 

turşuluq bütün təbii şərablarda 6-7 q/dm3 təşkil edir.  

Turş şərabların çoxunda spirtin miqdarı 10-12 h.%, bəzi 

numunələrində isə 13, h.%-ə qədər olur. Şəkərin miqdarı turş 

şərablarda 0,3%-ə qədər, kəmturş 0,6-3,0%, kəmşirin -7% olur. 

4. Tündləşdirilməmiş (şirin və likor). Şəkər vurulmuş meyvə-

giləmeyvə şirələrinin qıçqırdılması (təbii konservləşmə yaranana 

qədər), sonra həmin materiala şirin şərab üçün 100 ml-ə 10-16 

qram, likor üçün 25 qramadək şəkər əlavə etməklə alınır. Bu 

şərablara natural şərablar deyilir. 

5. Tündləşdirilmiş (tünd, şirin və likor). Şəkər vurulmuş 

meyvə-giləmeyvə şirələrinin qıcqırması, yaxud qıçqırıb 

spirtləşdirilmiş şərab materialına spirt və şəkər əlavə olunması 

yolu ilə alınır. Tünd, 16-18 h.%-ə qədər spirt və 7-10%-ə qədər 

şəkərə; şirin 14-16 h.% spirt və 10-18% şəkərə; likor 13-16 

h.%spirt və 20 -30% şəkərə malik olur. Bunlardan başqa 

yaxşılaşdırılmış keyfiyyətdə təbii qıcqırma nəticəsində hazır 

şərabda azı 10-12 h% spirtə malik olan şərablar da vardır. Belə 

şərabların ümumi tündlüyü 18 h% olur.  

6. Ballaşdırılmış (şirin və likor). Bu, şəkər əlavə olunmuş, 

meyvə-giləmeyvə şirələrinin qıçqırdılması, yaxud qıçqırıb 

spirtləşdirilmiş şərab materialına son mərhələdə arı balı və spirt 

əlavə olunmaqla hazırlanır. Şirin-12-16 h% spirt və 16-20% 

şəkərə; likor 14 h % spirt və 30% şəkərə malik olmalıdır. 

7. Ətirləşdirilmiş (tünd, şirin, likor). Beş və altıncı qrup 

şərablardan fərqli olaraq, ətirləşdirilmiş şərablara, ətirli bitkilərin 

muxtəlif hissələrindən alınmış su-spirt cövhəri əlavə olunur. Bu 

bitkilərin siyahısı səhiyyə nazirliyinin razılığı ilə təsdiq olunur. 

Tund ətirləşdirilmiş şərablar 16-18h.% spirtə, 7-10% şəkərə; şirin 

16h.% spirtə, 14-16% şəkərə, likor 16 h.% spirtə, 20% şəkərə 

malik olur. 

Bu qruplardan əlavə meyvə-giləmeyvə şərabları: rənginə görə 

ağ, çəhrayı və qırmızı olmaqla tiplərə bölünür. Keyfiyyətinə görə 

isə onlar ordinar və markalı ola bilir. 
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2.3.2. İstehsal texnologiyası 

2.3.2.1. Ümumi səciyyəsi 
 

Meyvə-giləmeyvə şərabçılığı nisbətən qısa tarixə malikdir. 

Belə ki, üzümdən şərab istehsalı çox qədimlərə gedib çıxırsa, 

meyvə-giləmeyvə şərabçılığının tarixi 100-150 il bundan əvvələ 

təsadüf edir. Bunun əsas səbəblərindən biri meyvə-giləmeyvə 

şərabları istehsalının çox mürəkkəbliyi olub, hər şeydən əvvəl 

xammalın (meyvə, giləmeyvələrin) tərkibində şəkərin az, 

turşuluğun yüksək olması ilə əlaqədardır. 

Əvvəllər bəzi ölkələrdə meyvə-giləmeyvə şərablarına üzüm 

şərablarının saxtalaşdırılması kimi baxılırdı.  

Rusiyada meyvə-giləmeyvə şərabçılığı XIX əsrin ikinci 

yarısında, XX əsrin əvvəllərində inkişaf etdirilməyə başlanmışdır. 

F.V.Serevitinov meyvə-giləmeyvə şərabçılığının elmi əsaslarını 

işləyib hazırladı və həmin vaxtdan, bu şərabların sənaye 

istehsalına başlandı.  

Meyvə-giləmeyvə şərabları da qida cəhətdən olduqca 

yararlıdır. Bu xüsusiyyət onlarda müxtəlif birləşmələrin-ətir, aşı 

və rəng, üzvi turşular, vitaminlər və s. olması ilə əlaqədardır. 

Düzgün hazırlanmış meyvə-giləmeyvə şərablarında şirənin 

vitaminləri tamamilə saxlanır.  

Meyvə-giləmeyvə şirə və şərablarında çoxlu miqdarda asan 

mənimsənilən birləşmələr şəklində olan mikroelementlər vardır. 

Alma və böyürtkən şirəsi qanın arterial təzyiqini aşağı salmaqla, 

mədə yarası xəstəliklərinin sağalmasına kömək edir. Qaragilə 

(mərcani) şirəsi, mədə-bağırsaq xəstəliklərində, göz yorulduqda 

məsləhət görülür. Mərsin şirəsi antiseptik xassəyə malik olub, rev-

matizm və digər xəstəliklərin mualicəsində tətbiq olunur. Moruq 

və çiyələk şirəsi isə həddindən artıq antiseptik xassəyə malik olub, 

geniş istifadə edilir. 

Meyvə və giləmeyvələrin bir çox qiymətli mualicəvi xassəsi 

şərabda da saxlanır. Bununla əlaqədar olaraq şərabçılar qarşısında 
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olduqca məsuliyyətli vəzifə-əhaliyə tund spirtli içkiləri əvəz edə 

bilən yüksək keyfiyyətli üzüm və meyvə-giləmeyvə şərabları 

vermək vəzifəsi durur. Bu vəzifənin həllində yüksək keyfiyyətli 

meyvə-giləmeyvə şərablarının buraxılışının artırılması da 

muəyyən rol oynamalıdır. 

MDB və Baltikyanı respublikaları meyvə-giləmeyvə 

bitkilərinin əkin sahəsinə görə dünyada qabaqcıl mövqe tuturlar. 

Meyvə-giləmeyvə şərabçılığı Türkmənistan çıxılmaqla qalan 

bütün keçmiş Sovet respublikalarda inkişaf etdirilir. Bağların 

sahəsinə görə qabaqcıl respublikalar Rusiya və Ukraynadır. 

İstehsal olunan şərabların muxtəlif çeşidliyinə görə Belorus, 

Ukrayna və Litva xüsusilə fərqlənir. Ümumiyyətlə, MDB və Balti-

kyanı ölkələrində 176 adda meyvə-giləmeyvə şərabları istehsal 

olunur ki, onların spirtliyi 10-18 h %, şəkərliyi isə 0,3-30 q/100ml 

arasında dəyişir. 

Respublikamızda heyva, nar, alma, armud, gavalı və albalıdan 

keyfiyyətli tündləşdirilmiş şirin şərablar hazırlanır. 

2.3.2.2. İstehsalın texnoloji mərhələləri 
 

Meyvə-giləmeyvə şərabları hazırlamaq üçün təzə meyvə-gilə-

meyvə şirələri, qıcqırdılıb-spirtləşdirilmiş şirələr, spirtləşdirilmiş 

şirələr, meyvə-giləmeyvə ekstraktları, həmçinin etil spirti, 

saxaroza (toz yaxud rafinad şəkər), təbii bal, içməli su, meyvə və 

bitkilərin müxtəlif hissələrinin cövhəri, limon turşusundan 

(yeyinti) istifadə edilir.  

Qıcqırdılıb – spirtləşdirilmiş şirələr təzə şirələrin 5h%-ə, 

yüksək turşuluların isə 8h%-ə qədər qıcqırdılaraq tündlüyünün 

16h%-ə qədər çatdırılması ilə alınır.  

Spirtləşdirilmiş şirələr təzə şirələrin 16h%-ə qədər spirtləş-

dirilməsi ilə alınır. Onlardan kupajda şərab hazırlamaq üçün 

nəzərdə tutulan şirənin ümumi həcminin 25%-dən çox olmamaqla 

istifadə etməyə icazə verilir. 

Meyvə-giləmeyvə ekstraktları sıxılmış əzintinin 
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sulfitləşdirilmiş su ilə (150-200mq/dm3 SO2) ektraksiyasından 

hazırlanır.  

Rektifikasiya olunmuş etil spirti və rektifikasiya olunmuş 

meyvə spirti qıcqırdılıb – spirtlənmiş şirələr, həmçinin şərabların 

hazırlanmasında istifadə olunur.  

Saxaroza (şəkər tozu və rafinad) quru vəziyyətdə yaxud şərbət 

şəklində (75-80%-li məhlulu) qıcqırmadan əvvəl şirələrin şirinləş-

dirilməsi həmçinin şəkərliyə görə kondisiya almaq məqsədilə 

istifadə olunur. 

Ballı şərablar hazırlanmasında onlara ətir və dad vermək, 

şəkərliyə görə kondisiyaya çatdırmaq, həmçinin bəzi xüsusi tip 

şərablar istehsal etmək üçün təbii baldan istifadə olunur.  

İçməli su əzintinin ekstraksiyası zamanı ikinci fraksiya şirənin 

alınmasında, həmçinin qıcqırmayadək şirənin duruldulmasında və 

qıcqırdılıb-spirtləşdirilmiş şirələrdən şərab hazırlandıqda 

turşuluğu aşağı salmaq üçün kupajda tətbiq olunur. 

Meyvə və bitkilərin müxtəlif hissələrinin su-spirt cövhəri ətir-

ləşdirilmiş şərabların, həmçinin bəzi xüsusi tip şərabların 

hazırlanmasında tətbiq olunur. 

Meyvə və giləmeyvələrin emalı. Meyvə və giləmeyvələr tex-

niki yetişkənlikdə yığılır. Yetişməmiş meyvələrdən şirə çıxımı, 

ekstrakt maddələrinin, həmçinin ətirli maddələrin miqdarı az olur. 

Yetişib ötmüş meyvələrdə isə həll olan pektin maddələrinin miq-

darı çox olduğundan şirənin özülülüyü artır və sonrakı durultmada 

onun ayrılması çətin olur. Yığım vaxtı meyvələr sortlaşdırılır və 

emal üçün yaramayanları kənar edilir. Tumlu meyvələr müəssi-

sələrə qabsız – açıq şəkildə tökülərək, həmçinin konteynerlərdə 

gətirilir. Giləmeyvə və çəyirdəklilərin nəql edilməsi onların 

keyfiyyətini saxlayan qutularda, səbətlərdə, çəllək yaxud başqa 

qablarda aparılır. 

Meyvə-giləmeyvələrin qəbulu və keyfiyyətinin qiymətləndi-

rilməsi üzümdə olduğu kimi aparılır. Emala qədər meyvə-giləmey-

vələrin saxlanmasının xüsusi soyudulan anbarlarda aparılması 

məqsədəuyğundur. Uzun müddətli saxlanma üçün optimal 
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temperatur təmin edən (0-10C) xüsusi soyuduculardan istifadə 

olunmalıdır. Əgər belə şərait olmazsa təzə meyvə-giləmeyvələri 

əvvəlcədən 1-2%-li sulfit turşusu məhlulu ilə 1 kq xammala 1 q 

SO2 hesabı ilə işləyirlər.  

Emala daxil edilən meyvə-giləmeyvələr möhkəm yuyularaq, 

mexaniki çirklərdən və mikroorqanizmlərdən təmizlənir (şəkil 

2.24). Yuyulmuş xammal yoxlanır və dərhal emal olunur. Onu 

sonrakı günə saxlamaq olmaz. Xammalın növündən və mexaniki 

xüsusiyyətlərindən asılı olaraq müxtəlif yuma rejimləri tətbiq 

olunur. Məsələn, saxlanmaya davamsız giləmeyvələr – çiyələk, 

moruq və başqaları dərhal emala daxil edilir və əgər lazım gələrsə 

(çirkləndikdə) yumşaq rejimdə yuyulur. Tumlu və çəyirdəkli 

meyvələrin yuyulması daha ciddi rejimdə müxtəlif tipli yuyucu 

maşınlarda (baraban, ventilyator və b). aparılır. Onlar fırçalarla və 

bərk çirklənmiş meyvələr üçün daha möhkəm vasitələrlə təchiz 

olunur.  

Yoxlama yumadan sonra aparılaraq. Bu halda çürümüş və 

zədələnmiş meyvələr, həmçinin yad cisimlər (yarpaq, zoğ, ot və 

s.) kənar edilir. Son vaxtlar yoxlamadan sonra xammalın təkrar 

çəkilməsi aparılır ki, bu da emala daxil olan xammalın və şirə 

çıxımının hesabatının daha dəqiq aparılmasına imkan verir.  

Bütöv meyvə və giləmeyvələrin əvvəlcədən isti və soyuqla 

işlənməsi şirə çıxımını artırmaq və onun duruldulmasını asanlaş-

dırmaq məqsədilə aparılır. İsti ilə işlənmə çox qaynar buğla 400-

500 kPa təzyiq altında xüsusi aparatlarda qızdırmaqla (pörtmə) 

yerinə yetirilir. Meyvələr kəskin buğla 3-4 dəqiqə, giləmeyvələr 

20-30 saniyə işlənir. Pörtmə şirə çıxımını xeyli artırmaqla, xam-

malın səthində olan arzuolunmaz mikroorqanizmləri də məhv edir. 
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Şəkil 2.24. Meyvə giləmeyvə şirələri hazırlanmasının 

texnoloji sxemi 

 

Soyuqla işləndikdə (dondurmada) əmələ gələn buz kristalları 

hüceyrə qılafının mexaniki zədələnməsinə və protoplazmanın 

pıxtalaşmasına səbəb olur. Meyvə-giləmeyvələrin dondurulması 

dondurma kameralarında yaxud xüsusi dondurucu aparatlarda -180 

və -300C temperaturda həyata keçirilir. Çəyirdəkli meyvələr və 

giləmeyvələrin sürətli dondurulması sonrakı tərləmə ilə onların 

rəngi, dadı və ətrində dəyişikliklər yaratmır. Bununla belə, yüksək 

miqdarda fenol maddələrinə malik bir sıra alma sortlarında 

dondurulmadan sonra fenol maddələrinin oksidləşməsi hesabına 
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qonurlaşma və dadın pisləşməsi müşahidə olunur. Ona görə də 

dondurmanı tərkibində fenol maddələrinin miqdarı az olan alma 

sortlarında aparmaq tövsiyə olunur.  

Doğrama meyvə və giləmeyvələrin bütövlüyünü pozmaq və 

şirə ayrılmasını asanlaşdırmaq məqsədi ilə aparılır. Bu zaman 

xammalın xırdalanma dərəcəsi şirə çıxımına xeyli təsir göstərir. 

Bərk toxumalı tumlu meyvələrin əzintisində iriliyi 2-5 mm olan 

hissəciklərin miqdarı ən azı 70% olmalıdır. Çəyirdəkli meyvə və 

giləmeyvələr, həmçinin boşalmış və yumşaq lətli yetişib ötmüş 

meyvələr 6-10 mm böyüklükdə hissəciklərə xırdalanır. Püreşəkilli 

formaya qədər intensiv əzilmə tövsiyə olunmur. Çünki bu halda 

şirə çıxımı azalır və mayenin durulması çətinləşir.  

Doğrama moruq, yetişmiş çiyələk istisna olunmaqla demək 

olar ki, bütün meyvə və giləmeyvələrdə aparılır.  

Meyvə-giləmeyvələrin doğranması üçün üzüm əzilməsində 

olan vallı əzicilərdən istifadə edilir. Əzilmədən sonra 

oksidləşmədən və zərərli mikroorqanizmlərdən qorumaq üçün 

əzintiyə hər kiloqrama 100 mq hesabı ilə SO2 vurulur.  

Əzintinin əvvəlcədən işlənməsi bütöv meyvələrin işlənməsi 

ilə eyni məqsəd daşıyır. Əzintinin qıcqırdılmaqla saxlanmasının 

rezervuarlarda, ən yaxşısı isə qapalı şəraitdə aparılmasıdır. Bu, 

sirkə turşu bakteriyaları ilə yoluxma ehtimalını aradan qaldırır. 

Yüklənmədən sonra rezervuara 3%-li təmiz maya məhlulu 

vurularaq əzinti qarışdırılır və 24-48 saat saxlanır. Qıcqırmada 

əmələ gələn etil spirti bitki toxumalarını məhv edir, hüceyrə 

qılafının keçiriciliyini və şirə çıxımını yüksəldir.  

Meyvə-giləmeyvələrdə yüksək miqdarda pektin maddələri 

olduğuna görə üzümə nisbətən onların pektolitik ferment prepa-

ratları ilə işlənməsi daha yaxşı nəticə verir. Bu halda şirə çıxımı 5-

15%, onun filtrasiyası 2-3 dəfə yüksəlir. Bu məqsədlə Pektava-

morin P10X və Q10X (əzinti kütləsinə 0,03% dozada) və Pek-

tofoetilen P10X və Q10X istifadə olunur. Bu prosesi qızdırılma və 

əvvəlcədən SO2 vurulması ilə birgə həyata keçirdikdə daha yaxşı 

nəticə alınır. Tumlu meyvələr timsalında əzinti 40-450C 
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temperaturda 10 dəq müddətində qızdırılır və həmin şəraitdə 3-4 

saat yetişdirilir. Giləmeyvələrin əzintisi həmin temperaturda 

saxlanır. Lakin isti ilə işlənmə daha tez (5 dəq müddətində), 

yetişdirilmə isə 4-6 saata qədər uzun müddətə gedir. 

İsti ilə işlənmə nəticəsində meyvə toxumasının dağılması, 

hüceyrə protoplazmasının keçiriciliyinin və şirə çıxımının 

yüksəlməsi müşühidə olunur. İsti işləmə şirənin özülülüyünü, 

onda olan asılqan hissəciklərinin miqdarını aşağı salır, şirəyə ətir 

və rəng maddələrinin nüfuz etməsini artırır, şirənin orqanoleptik 

keyfiyyətini yüksəldir. Əzintinin qızdırılma rejimi meyvə və 

giləmeyvənin növü ilə müəyyən olunur. Tünd rəngli xammal 

timsalında əzintinin qızdırılması 60-700C temperaturda 10 dəq; 

alça, gavalı, tkemalidə 80-850-də 15-20 dəqiqə davam edir.  

Əzilmədən sonra meyvə-giləmeyvə xammalından şirənin ay-

rılması sıxılma ilə aparılır. İtaliya, Fransa, Almaniya və s. ölkələr-

də şirəni diffuziya üsulu ilə çıxarırlar. Lakin bu halda 2-2,5 dəfə 

duruldulması aparıldığından şirənin keyfiyyəti aşağı düşmüş olur.  

Üzüm emalında istifadə olunan preslər meyvə-giləmeyvə 

istehsalatında da yararlıdır.  

Meyvə-giləmevələrdən müxtəlif üsullarla alınmış şirələr, 

müəyyən üsullarla (kobud süzülmə, sentrifuqadan keçirməklə və 

s.) bərk qarışıqlardan təmizlənir. Əgər təbii şirə istehsal 

olunmalıdırsa, həmin şirələrdəki bulanıqlıq yaradan maddələr, 

muxtəlif durulducu vasitələrlə (yapışqanlama, zərif süzülmə və s.) 

şirədən kənar edilir. 

Meyvə-giləmeyvə şərabları hazırlamaq üçün, yuxarıdakı 

qaydada alınmış və duruldulmuş şirələrdən istifadə olunur. Məhsul 

yığımı dövrundə zavodun ən gərgin vaxtı olduğundan emal 

olunmuş şirənin hamısından şərab hazırlamaq mümkün olmur. 

Ona görə də alınan şirə muxtəlif üsullarla konservləşdirilib 

saxlanır və zavodda iş azaldıqda ondan şərab hazırlanır və ya 

muxtəlif məqsədlər üçün istifadə edilir. 

Məlumdur ki, meyvə-giləmeyvələrin çoxunda şəkərin miqdarı 

yüksək olmayıb, 5-10% arasında dəyişir. Ona görə də üzümdən 
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fərqli olaraq, meyvə-giləmeyvədən alınmış şirə və şəraba saxaroza 

əlavə edilməsinə icazə verilir. Bundan əlavə, meyvə-gilə-

meyvədən alınmış qatı şirə və bəzi şirələr yüksək turşuluğa malik 

olur. Bunu nəzərə alıb qıcqırmaya qədər, həmin şirələri su ilə 

durulaşdırırlar. Əkər şirənin turşuluğu kondisiyadan aşağıdırsa, 

limon turşusu əlavə etməklə onu kondisiyaya çatdırırlar. 

Meyvə-giləmeyvə şərabları təzə şirədən, yaxud spirtləşdi-

rilmiş materiallardan-spirtləşdirilmiş və qıcqırdılıb spirtləşdirilmiş 

şirədən hazırlanır. 

Təzə alınmış şirənin spirtləşdirilərək, sonrakı işləmələrə 

məruz qoyulmasından alınan material spirtləşdirilmiş şirə adlanır. 

Spirtləşdirilmiş şirə hazırlandıqda texnoloji prosesin ümumi 

davametmə müddəti 6-19 gündür. 

Şirəni tamamilə qıcqırdıb durultduqdan və çöküntüdən 

ayırdıqdan sonra spirtləşdirilməsindən alınan material - qıçqırdılıb 

spirtləşdirilmiş şirə adlanır. Tex-noloji prosesin ümumi 

davametmə dövrü 18-35 gün arasında dəyişir. 

Ağturş təbii şərabı hazırlamaq üçün xammaldan asılı olaraq, 1 

və bə'zən II və III fraksiya şirələrdən istifadə olunur. Turşuluğu 

nizamlamaq üçün turşuluğu az və yüksək olan materialları kupaj 

edirlər. Bəzən turşuluğu azaltmaq üçün şirəni su ilə duruldurlar. 

Alınan şirəyə şəkər əlavə olunur. Onun miqdarı elə nizamlanır ki, 

təbii qıcqırmadan sonra şərabda 10-12 h.% spirt yaransın. 

Qırmızı şərablar hazırladıqda qıcqırma əzintidə aparılır və ya 

əzinti qızdırılır. 

Ağ təbii şərablar hazırladıqda qıcqırma qapalı qablarda 30-45 

gün davam etməklə aşağıdakı əməliyyatlarla tamamlanır. Qıc-

qırmadan sonra şərab duruldulur, çöküntüdən ayrılır və sonrakı 

texnoloji işləmələrə məruz qoyulur.  
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 Davam etmə müddəti, günlə 

Şirənin qıcqırması 

Durultma 

Çöküntüdən ayırma 

Şərab materialının işlənməsi 

Dincə qoyma 

Süzülmə və doldurma 

30-45 

3-7 

1 

5-18 

10 

1 

Prosesin ümumi davam etməsi 50-82 gün təşkil edir. 

 

Kəmturş və kəmşirin təbii şərabları turş təbii şərab 

materialından, yaxud təzə şirədən hazırlanır. 

Turş təbii şərab materialından kəmturş və ya kəmşirin şərablar 

hazırlamaq üçün, onun şəkərliyi hazır şərabda tələb olunan səviy-

yəyə çatdırılır və dincə qoyulur. Sonra süzülür və doldurulur. 

Tünd şərablar - təzə, yaxud qıçqırdılıb spirtləşdirilmiş 

şirədən hazırlanır. Əvvəlcə qıcqırdılıb spirtləşdirilmiş şirə 

hazırlanır. Bu zaman təbii qıcqırma hesabına yaranan spirt 5h.%-

dən çox olmalıdır. Texnoloji prosesin ümumi davam etmə müddəti 

29-46 gün təşkil edir. 

Ballı şərablar – tünd şərablar kimi təzə və qıcqırdılıb 

spirtləşdirilmiş şirədən hazırlanır. Fərqi ondan ibarətdir ki, bu 

şərablarda şəkərə görə lazımi kondisiya təmin etmək üçün kupaja 

təbii çiçək balı əlavə olunur. Adətən bu şərablar alma şirəsindən 

hazırlanır, 20 %-ə qədər digər şirələr əlavə etməyə icazə verilir. 

 

2.3.3. Eyniləşdirmə və ekspertiza 
 

Meyvə şərabları və sidrlərin qəbulu və nümunə götürülməsi 

üzüm şərablarına oxşar qaydada aparılır. 

Meyvə şərabları texnoloji təlimatın tələblərinə uyğun qaydada 

doldurulmağa dayanıqlı, şəffaf, çöküntüsüz və kənar qarışıqlarsız 

olmaqla, dad və ətri konkret şərab adına məxsus olmalıdır. 

Fiziki-kimyəvi göstəriciləri. Fiziki-kimyəvi tərkibinə görə 
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meyvə şərabları cədvəldə göstərilən tələblərə uyğun olmalıdır 

(cədvəl 2.29). 

Konkret şərab markası üçün müəyyən olunmuş normadan 

aşağıdakı kənara çıxmalara yol verilir: etil spirtinin həcmdə payı 

0,5…+0,3%; şəkərlərin kütlə payı (turş şərablar istisna olunmaqla) 

±3 q/dm3; titrləşən turşuluğun kütlə payı ±1 q/dm3; uçucu 

turşuların kütlə payı sirkə turşusuna çevirməklə şirin şərablarda 

±1,4 q/dm3; bütün qalan şərablarda ±1,3 q/dm3 keçməməlidir. 

Ümumi sulfit turşusunun kütlə payı 200 mq/dm3, o cümlədən 

sərbəst 20 mq/dm3-dan çox olmamalıdır, kəmturş və kəmşirin 

şərablarda uyğun olaraq 250 və 30 mq/dm3. Dəmirin kütlə payı 20 

mq/dm3, mis – 5 mq/dm3, qurğuşun – 0,3 mq/dm3, digər toksiki 

elementlərin miqdarı təlimata uyğun olmalıdır. Butulkalarda 

karbon qazının miqdarı 200-də azı 200 kPa olmalıdır. 

 

Cədvəl 2.29 

Meyvə şərablarının fiziki-kimyəvi tərkib göstəriciləri 

Şərabın qrupları 

Etil spirtinin 

həcmdə payı, 

% 

İnvert şəkərə 

çevirməklə 

şəkərlərin kütlə 

payı, q/dm3 

Alma turşusuna 

çevirməklə 

titrləşən turşuların 

kütlə payı, q/dm3 

Turş 10-12 3 5-7 

Kəmturş 10-12 10-20 5-7 

Kəmşirin 10-12 30-50 5-7 

Şirin 13-14 140-150 5-7 

Desert 15-17 70-160 5-7 

Xüsusi texnologiya ilə 16-19 5-80 5-7 

Qazlaşdırılmış 10-12 5-80 5-7 

Oynaq 11-13 5-80 5-7 

 

Meyvə şərablarının analiz metodları üzüm şərablarında 

olduğu kimidir. 

Fiziki-kimyəvi göstəricilərinə görə sidrlər cədvəldə (cədvəl 

2.30) verilən tələblərə uyğun olmalıdır. 
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Cədvəl 2.30 

Sidrlərin fiziki-kimyəvi göstəriciləri 

Sidr 

qrupları 

Etil spirtinin 

həcmdə payı, 

% 

İnvert şəkərə 

çevirməklə 

şəkərlərin kütlə 

payı, q/dm3 

Alma turşusuna 

çevirməklə titrləşən 

turşuların kütlə 

qatılığı, q/dm3 

Turş 5,0-9,0 3,0 4,0-8,0 

Kəmturş 5,0-9,0 15,0-25,0 4,0-8,0 

Kəmşirin 5,0-9,0 30,0-55,0 4,0-8,0 

Şirin 5,0-9,0 60,0-80,0 4,0-8,0 

 

Bütün bu göstəricilər konkret sidr adı üçün təsdiq olunmuş 

texnoloji təlimata uyğun müəyyən olunur. 

Konkret sidr adı üçün müəyyən olunmuş normalardan 

aşağıdakı kənara çıxmalara yol verilir: etil spirtinin həcmdə payına 

görə ±1,0%, şəkərlərin kütlə payı (turş sidrlər istisna olmaqla) ±5,0 

q/dm3, titrləşən turşuların kütlə qatılığı ±1,0 q/dm3. 

Uçucu turşuların kütlə payı sirkə turşusuna çevirməklə 1,3 

q/dm3-u keçməməlidir. 

Sorbin turşusu və onun duzlarının (sorbinə çevirməklə) və 

natrium benzoatın kütlə payı (benzoy turşusuna çevirməklə) 200 

mq/dm3-u keçməməlidir. 

Sulfit turşusu, dəmirin qatılığı və qazlaşdırılmış sidrlərdə 

karbon qazının təzyiqi butulkalarda meyvə şərablarının analoji 

göstəricilərinə uyğun gəlir. 

Qablama və markalanma turş, kəmturş, kəmşirin desert şərab-

lar və xüsusi texnologiya ilə alınan şərablar, həmçinin «sakit» 

sidrlərdə 51149-98 saylı QOST-a, oynaq və şipuçi şərablarda isə 

51158-98, 51074-97 saylı QOST-a uyğun aparılır. Qazlaşdırılmış 

sidrlər 51272-99 saylı QOST-a uyğun qablanır. 

Meyvə şərablarının nəql olunma və saxlanması 51149-98 say-

lı QOST-a, sidrlərinki isə 51272-99 saylı QOST-a uyğun aparılır. 

Meyvə şərabları və sidrlərin təminatlı saxlanma müddəti 

onların doldurulma günündən müəyyən olunur: 1 ay – kəmşturş və 

kəmşirin şərablar üçün; 2 ay – turş və şipuçi şərablar üçün; 3 ay – 
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oynaq şərablar üçün; 4 ay – qalan qruplar üçün. 

Orqanoleptik səciyyəsinə görə kalvados şəffaf olmalı, rəngi 

qızılı çalarla açıq-qızılıdan kəhrabayadək; buketi – cilalanmış; 

kənar iysiz, uzun müddətli yetişdirilən xarakterik kalvados tonu 

ilə; dadı – harmonik, yüngül yandırıcı, kənar tamsız, 

yetişdirilənlərdə - uzun müddətli yetişdirilmə tonlu. 

MDB ölkələrində buraxılan kalvadoslar fiziki-kimyəvi 

göstəricilərinə görə cədvəldə verilən tələblərə cavab verməlilir 

(cədvəl 2.31). 

Kalvadosun konkret adı üçün etil spirtinin həcmdə payı və 

şəkərlərin kütlə payı təsdiq olunmuş texnoloji təlimatlara uyğun 

müəyyən olunur. 

Kalvadoslarda normadan aşağıdakı kənara çıxmalara yol 

verilir: etil spirtinin həcmdə payına görə ±0,3%; şəkərlərin kütlə 

payına görə ±2 q/dm3. 

Cədvəl 2.31 

Kalvadosların fiziki-kimyəvi göstəriciləri 
Göstəricilər Norma 

Etil spirtinin həcmdə payı, % 38,0-40,0 

İnvert şəkərə çevrilməklə şəkərlərin kütlə 

payı, q/dm3 7,0-15,0 

Dəmirin kütlə payı, mq/dm3 1,5 

Metil spirtinin kütlə payı, q/dm3 1,0 

Kalvadosların analiz metodları konyakda olduğu kimidir. 

Qablanma və markalanması – araqlarda olduğu kimidir. Kal-

vados butulkasının boğazına boyunbağı yapışdırılır və orada 

spirtin orta yaşı göstərilir. 

Nəqlolunma və saxlanması konyakla oxşardır. 

2.3.4. Dünyanın meyvə-giləmeyvə içkiləri  
 

Rusiyada almadan turş süfrə - Predqornoe; kəmturş - Alma 

kəmturşu (şəkəri 3%, spirti 10 h.%); tünd - Solneçnoe (şəkəri 8%, 

spirti 16h.%), Zolotistoe (şəkəri 7%, spirti 17 h.%) və b. adda 

şərablar buraxılır. 



276 

Ukraynada, Mirqorod kəmşirini (şəkəri 3%, spirti 13 %), 

Mirqorod şipuçisi, Alma şipuçisi və b. şöhrət tapmışdır. 

Belorusda əsasən tünd şərablar (şəkəri 10%, spirti 18 h.%) 

istehsal olunur. Bunlara misal olaraq, Minsk tündü, Nesterka, 

Belorus tündü və b. göstərmək olar. Burada ətirləşdirilmiş şərab-

lardan Kupalinka, Oressa (şəkəri 3%, spirti 16h.%), Payız buketi 

(şəkəri 8%, spirti 18 h.%) buraxılır. 

Baltikyanı respublikalarında meyvə-giləmeyvə şərabları alma, 

albalı, üvəz, qarağat, quşüzümü və başqa meyvələrdən hazırlan-

maqla öz populyarlığı ilə seçilir. 

Orta Asiya respublikalarında almadan süfrə, tünd və həmçinin 

ətirləşdirilmiş şərablar istehsal olunur. 

Azərbaycanda heyva və nardan yüksək keyfiyyətli şirin 

şərablar hazırlanır. 

Fransada alma və armuddan sidr və puare adlandırılan içkilər 

buraxılır. 

Mövcud qanunvericilik onları şərab adlandırmağı qadağan edir. 

Sidr və puare bir çox rayonlarda istehsal olunsa da, başlıca 

istehsalçı qərb əyalətləri – Bertan, Normandiya və Mendirdir. 

Fransada emal olunan sidrin təqribən 90%-i bu bölgələrdə 

hazırlanır. Puare istehsalı əsasən Normandiyada cəmlənmişdir. 

Armud bağlarının sahəsi alma ilə müqayisədə xeyli azdır. 

Armudun nəqliyyata davamlılığı, saxlanma xüsusiyyətinin yüksək 

olması, turşuluğu və taninliyi puarenin az istehsal olunmasına 

gətirib çıxarır. Armud şirəsinin bir hissəsi spirt, qatı şirə, həmçinin 

turşuluğu artırmaq üçün alma şirəsi ilə kupajda istifadə olunur.  

Sidr hazırlamaq üçün alma tam yetişkənlik mərhələsində 10-

16% şəkərlikdə yığılır. Alma emal olunduqda əzilmədən alınan 

əzinti qarışdırılmadan tam doldurulmuş rezervuarlarda 6-15 saat 

saxlanır və sonra preslənir. Alınan şirə sakit saxlanma ilə 

duruldulur. Bu zaman pektolitik fermentlərin təsiri altında almanın 

pektin maddələri hidroliz olunur. Kalsium duzu şəklində əmələ 

gələn pektin tuşusu çökür. Sakit saxlanmada çökən pektin və 
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azotlu maddələr maya və bakteriyaları adsorbsiya edərək çökdür-

düyündən şirənin mikrobioloji təmizlənməsi, başqa sözlə təbii 

yapışqanlama baş verir. Azotlu maddələrin az miqdarda olması 

qıcqırmanın yavaş getməsinə və tez başa çatmasına səbəb olur ki, 

nəticədə sidr təbii şirin qalır. Şirənin təmizlənməsini intensivləş-

dirmək üçün sakit saxlanmada ona pektin maddələrinin çöküntüyə 

getməsini stimulə edən kalsium duzu əlavə edirlər.  

İri müəssisələr şirəni sentrifuqadan keçirməklə və filtrasiya 

etməklə təmizləyir və rezervarlarda aşağı temperturda qıcqırdırlar. 

Şəkərə görə tələb olunan kondisiyanı almaq üçün şərabı sentri-

fuqadan keçirir, filtrasiya edir, butulkaya doldurur, pasterizə edir 

və realizə üçün göndərirlər.  

Bəzi müəssisələr turş şərab materialından qatı şirə, yaxud 

sulfitləşdirilmiş alma şirəsi əlavə etməklə şirin sidr hazırlayırlar.  

Almaniya, Polşa, Çexiya və Slovakiyada meyvə-giləmeyvə 

şərabları alma, armud, həmçinin çəyirdəkli meyvə və giləmeyvə-

lərdən hazırlanır. Polşada ballı şərablar çox hazırlanır. 

Fransa, ABŞ, Almaniya, Avstriya və dikər ölkələr, karbon qazı 

artığına malik meyvə-giləmeyvə şərabları (oynaq sidr şərabları) 

hazırlayırlar. Bu zaman turş şərab materialı təzə şirə ilə kupaj edilir 

və karbon qazı ilə doydurulur. 

Fransada oynaq alma şərabları (oynaq sidrlər) geniş şöhrət 

qazanmışdır. Xırda müəssisələrdə və fermalarda onları karbon 

qazı ilə təbii yolla doydurmaqla hazırlayırlar.  

İri müəssisələr sentrifuqa etməklə duruldulmuş alma şirəsinin 

iri rezervarlarda qıcqırdılması yolu ilə oynaq sidrlər hazırlayır. 

Qıcqırma təmiz maya məhlulları ilə 20-220C temperaturda aparılır. 

Təzyiq 300 kPa-a çatdıqda sidr -10C-yə qədər soyudulur və 

filtrasiya edilməklə digər rezervuara köçürülür. Həmin tempera-

turda 48 saat saxlanır. Sonra onu canlıları tutan filtrdən keçirir və 

doldurmaya verirlər.  

Sidrlər turş materialın təzə şirə ilə kupajından və yaxud ikinci 

qıcqırma, ya da saturasiya ilə karbon qazı ilə doydurulmasından 

alınır. Sidrlər 1,5% şəkərlikdə turş və 5% şəkərlikdə-şirin olmaqla 
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buraxılır.  

Almaniyada meyvə və giləmeyvələrdən oynaq içkilərin hazır-

lanmasına 1810-cu ildə başlanmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, bu-

rada üzümdən belə məhsullar istehsalının tarixi 1824-cü ilə aiddir. 

 

2.4. Şərabların saxtalaşdırılması, xəstəlik və 

çatışmazlıqları 

2.4.1. Şərabların saxtalaşdırılması 
 

Bütün alkoqollu içkilər arasında üzüm şərabları xüsusi yer tutur 

ki, bu da onların sadə olmayan kimyəvi tərkibi ilə izah olunur. Bəzi 

maddələr şəraba birbaşa üzümdən keçir. Məsələn, qıcqırmamış 

şəkər, üzvi turşular, mineral, aşı, rəng, azotlu, ətirli maddələr və s. 

Bununla yanaşı bir çox kimyəvi birləşmələr spirt qıcqırmasında və 

maya hüceyrələrində baş verən maddələr mübadiləsində əmələ 

gəlir. Bunlara: etil spirti, qliserin, süd turşusu, kəhraba turşusu 

aiddir. Yetişdirmə zamanı içkidə aldehidlər mürəkkəb efirlər, 

asetallar kimi maddələr əmələ gəlir. Yalnız belə möcüzəli kimyəvi 

tərkibi şəraba bakterisid, susuzluğu yatırma, tonuslaşdırıcı və 

digər xüsusiyyətlər verir. Şərab hazırlanmasının bütün texnoloji 

əməliyyatları texnoloqun digər içkilər üzərində apardığı işlərdən 

fərqlənir.  

Odur ki, saxtalaşdırılmış şərab yalnız keyfiyyətsiz və standarta 

uyğun olmayan məhsul olmayıb eyni zamanda insan sağlamlığına 

zərərli təsir göstərən materialdır.  

Məhsulun özünün təbiəti, yəni şərabların və istehsal texnolo-

giyalarının çox müxtəlifliyi saxtalaşdırma üsullarını çətinləşdirir.  

Ən tanınan şərab markalarının səmərəli müdafiə metodlarından 

biri – mənşəyinə görə adlanmasına nəzarət olunan şərab 

kateqoriyasının buraxılmasıdır.  

Az vacib olmayan qayda etiketin tərtibidir. O, 1985-ci ildə 

Parisdə təsdiq olunmaqla Beynəlxalq üzüm və şərab təşkilatına 

daxil olan avropa ölkələrində, həmçinin ABŞ, Yaponiyada 
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fəaliyyətdədir. Şərabların qrupundan asılı olaraq (süfrə, yerli 

yaxud ali kateqoriya) etiketdə yalnız qanunda qəbul olunmuş (nə 

az nə çox) dolğun məlumat verilməlidir. Ona görə də bəzən 

peşəkarlar butulkanın tərtibatına görə daxilində olanın təbiiliyinə 

dair fikir yürüdə bilirlər.  

Şərabların eyniləşdirilmə göstəricilərinə dayanıqlıq, şəkərlərin 

kütlə payı, gətirilmiş ekstrakt, turşular və qliserin aid edilə bilər 

(cədvəl 2.32). 

Həqiqi şərab nümunələri şərab turşusu, qliserin, həmçinin 

gətirilmiş ekstraktın yüksək və limon turşusunun az miqdarına 

görə fərqlənir. 

Natural şərabları sərbəst və əlaqəli terpenlərin nisbətinə görə 

müəyyən etmək olar.  

Dayanıqlıq və şəkərlərin kütlə qatlığı şərabın bu yaxud digər 

qrupa aid olmasına dair fikir yürütməyə imkan verir. Bundan əlavə 

şəkərlərin təyini öz növbəsində şirinləşdiricilərin olmasını müəy-

yən edən testdir. Şəkərsiz ekstrakt şərabda maddələrinin olmasını 

səciyyələndirir. 

Standartda nəzərdə tutulan göstəricilərdən başqa şərab mate-

rialını onun natural komponentlərinə görə identifikasiya edirlər. 

Bunlar qliserin, şərab, limon və L-limon turşuları, metanol, etano-

lun miqdarıdır. Onların qatılığı müəyyən olunmuş nisbətdə olmaq-

la, süni şəkildə spirt yaxud qliserin əlavə olunması ilə dəyişir. Qli-

serin şəraba xüsusi yumşaqlıq və orijinal dad verir. Həqiqi şərab 

nümunələri saxtalaşdırılmışdan şərab turşusu, qliserin, həmçinin 

gətirilmiş ekstraktın yüksək və limon turşusunun az miqdarına 

görə fərqlənir. 

Şərab nümunələrinin kapillyar elektroforez təhlilləri göstəril-

mişdir ki, həqiqi şərabın elektroforetik görünüşü şübhəli mənşəyə 

malik şərabınkından fərqlənir. 

 

  



280 

Cədvəl 2.32 

Natural və saxtalaşdırılmış şərablarda bir sıra komponentləri üzrə 

yol verilən qiymətlər 

Şərab 

Təhlil olu-

nan nümu-

nələrin 

sayı 

Kütlə qatılığı 

Gətiril-

miş 

ekstrakt 

Turşular 

Qliserin 
Şərab Limon 

Zavod 

tərəfindən 

buraxılan 
88 17,3-28,6 1,64-2,48 0,003-0,18 4,7-8,4 

“Tünd” 

Kaqor yetiş-

dirilmiş 
12 22,5-36,4 1,28-2,66 0,003-0,20 6,4-10,7 

Markalı 8 21,2-30,4 
1,06-

0,016 
0-0,016 5,0-7,4 

Şübhəli 

mənşəli 18 3,9-11,6 0,18-2,06 0,24-3,16 0-1,6 

“Tünd” 

Kaqor yetiş-

dirilməmiş 
6 1,6-12,4 0,62-1,06 0,18-1,62 0-2,03 

Markalı 4 2,6-12,8 0,34-0,62 0.24-0,86 0-1,84 

 

Şərabda olan metanolun miqdarına görə təbii şəraba spirt 

əlavə olunmasına dair fikir söyləyirlər. Belə ki, etil spirti meta-

nolun daha yüksək miqdarına görə fərqlənir ki, bu da qıcqırmada 

şərabda əmələ gələndən yüksək olur.  

Terpen birləşmələri şərabın dequstasiya qiymətinə təsir 

göstərir. Sort şərabları özünün aromatoqrammasına, o cümlədən 

terpen görünüşünə malikdir. Sort şərabların aromatoqramması 

üzümün yetişdirildiyi şəraitdən asılı deyildir.  

Tədqiqatlar göstərir ki, Kaberne sortunun əzintisi və Aliqote 

sortunun şirəsini su ilə durultduqda onlarda olan sərbəst və birləş-

mələr şəklində olan terpenlərin nisbəti azalmış olur (cədvəl 2.33). 
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Cədvəl 2.33 

Əzinti yaxud şirənin su ilə duruldulmasında sərbəst və əlaqəli 

terpenlərin nisbəti 

Şətrab materialı Təcrübə şəraiti 
Sərbəst və əlaqəli 

terpenlərin nisbəti 

Kaberne 

Nəzarət 4,2:1 

əzintinin su ilə (10%) 

duruldulması 
3,3:1 

əzintinin 20%li su ilə 

duruldulması 
1,7:1 

Aliqote 

Nəzarət 2,8:1 

əzintinin su ilə 10% 

duruldulması 
2,3:1 

əzintinin 20%li su ilə 

duruldulması 
2,1:1 

 

Beləliklə, alkoqollu içkilərin etibarlı identifikasiyası orqano-

leptik və fiziki-kimyəvi göstəricilərin çoxlu meyarlarına görə 

mümkün olur. 

Üzüm şərabları daha çox saxtalaşdırılan məhsullara aiddir. 

Bunu mürəkkəb texnoloji proseslər, şərabın keyfiyyətinə 

çoxfaktorlu amillərin təsiri də labüd edir (cədvəl 2.34). 

Üzüm şərablarının saxtalaşdırılmasının aşağıdakı növlərini 

göstərmək olar. 

 Bir şərabın başqası ilə tamamilə yaxud qismən əvəz olun-
ması (daha bahalının ucuzla əvəz olunması və bahalıya uyğun 

etiketlənməsi və boyunbağı taxılması). Bunun nəticəsində orqano-

leptik göstəricilər dəyişir, dayanıqlıq azala bilir. Lazım olan kon-

disiyaya çatdırmaq üçün sintetik rəngləyicilər (sarı, qırmızı məsə-

lən, fuksin, anilin, naftalin) istifadə olunur. Onlardan bir çoxu-

ətirləşdiricilər, şəkər, xam-spirt sağlamlıq üçün zərərlidir. Bu növ 

saxtalaşdırılmaların orqanoleptik metodlarla identifikasiyası 

mümkündür. 
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Cədvəl 2.34 

Şərabların saxtalaşdırılması vasitələri və aşkar 

edilməsinin metodları 
№ Saxtalaşdırma vasitələri Saxtalaşdırma üsulları 

1. Ucuz şərabla durultma  

2. Kimyəvi elementlərin 

əlavə olunmuş 

Spirt, saxarin, süni rəngləyicilər, essenslər 

3. Qalizasiya  Spirt, su, turşu əlavə olunması 

4. Şaptalizasiya  Turş şirənin qələvi agentlə işlənməsi, şəkər 

əlavə olunması 

5. Peliotizasiya  Şəkər şərbətinin əzintidə qıcqırdılması 

6. Şeelizasiya  Qliserin əlavə olunması 

7. Konservantlar əlavə 

olunması 

Salisil və sorbin turşuları 

8. Şərabın rəngi Təbii və sintetik rəngləyicilər 

9. Buketin saxtalaşdırılması Mürrəkkəb efirlərin əlavə olunması 

10. Müxtəlif şirə 

fraksiyalarının 

qarışdırılması  

Yüksək keyfiyyətli öz axımı ilə alınan şirə 

aşağı sortlu pres fraksiyası ilə qarışdırılır 

11. Şərabın yetişdirilmə 

müddətinin 

saxtalaşdırılması 

Ordinar şərab markalı kimi təqdim olunur və 

s.  

12. Süni şərab  Su, maya, şəkər şərab turşusunun kalium 

duzu, şərab yaxud limon turşusu, tanin, 

qliserin, etil spirti, enant efiri bir-biri ilə 

qarışdırılır 

 

 Şərabın su ilə elə duruldulması aparılır ki, keyfiyyətsiz turş 

şərabların davamlığı, turşuluğu və digər göstəriciləri birinci halda 

olduğu kimi lazım olan kondisyaya çatdırılır. 

Qadağan olunmuş konervant və antiseptiklərdən istifadə 

olunması. Məsələn, aşağı keyfiyyətli ucuz şərabları konservləş-

dirmək üçün salisil turşusundan istifadə olunur. Belə məhsul tələb 

olunan texnoloji işlənmələri keçmir və asanlıqla oksidləşir. 

 Üzüm şərablarının az dəyərli məhsullardan (ucuz meyvə-
giləmeyvə şərabları və s.) istifadə edilməklə həcminin artırılması. 

Bu, həm şərab materialının istehsalında, həm də ticarətdə daha 
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geniş yayılmış və eyni zamanda daha kobud saxtalaşdırma üsulu 

olub, nəticədə rəng intensivliyi, buketin dolğunluğu dəyişir. Şəra-

bın tündlüyü azalır və başqa sözlə müxtəlif kimyəvi komponentlər 

(spirt, çox vaxt sivuş yağlı qeyri təmiz spirt, saxarin, süni rənglə-

yicilər və s.) əlavə olunmaqla şərab tənzimlənir. 

 Şərabın qalizasiyası. Bu üsul birincinin növ müxtəlifliyi 
olub, bu halda pis turş şərab su əlavə olunmaqla tənzimlənir. 

 Şərabın şaptalizasiyası. Bu metod turş şirənin qələvi agentlə 

emalı, həmçinin qıcqırmaya qədər və qıcqırma dövründə şəkər 

əlavə olunmasıdır. 

 Şərabın petiotizasiyası – Şərab şəkər şərbətinin üzüm şirəsi 
ayrılmış cecədə saxlanması və qıcqırdılması yolu ilə alınır. Belə 

saxtalaşdırma üsulunda natural üzüm şərabının buket və rəngi 

saxlanmış olur (bəzi hallarda isə hətta yüksəlməklə, yalnız şərab 

turşusunun və tartaratın miqdarı azalır. Lakin məlumdur ki, köhnə, 

yetişdirilmiş şərablar şərab daşının şökməsi hesabına daha zərif 

olur. Bu baxımdan petiotizasiya edilmiş şərablar davamlığı, 

yumşaq keyfiyyəti və buketi ilə köhnə şərablara bənzəyir. 

 Şeelizasiya yaxud qliserin əlavə olunması. Bu metoddan 
turşuluğu, acılığı azaltmaq, şirinliyi artırmaq, həmçinin qıcqırma 

prosesini dayandırmaq üçün istifadə edirlər.  

 Düzəltmə (suni şərab). Belə şərablar istehsalı üçün üzüm 
şirəsi lazım olmur, çünki o, özünü yaxşı seçilmiş komponentlər 

qarışığı kimi göstərib, orqanoleptik olaraq üzüm şərabı kimi qəbul 

edilir. Belə ki, onun tərkibinə su, maya, şəkər, şərab və limon 

turşusu kristalları, tanin, qliserin, etil spirti, enant efiri və 

resepturadan asılı olaraq digər birləşmələr daxil edilir.  

Göründüyü kimi bütün növ saxtalaşdırmalar yalnız istehlak-

çının aldadılması ilə əlaqədardır. Çünki natural şərab adı altında 

yalnız bu keyfiyyətə uyğun gələn məhsullar istehsal olunur və 

satılır. Yadda saxlamaq lazımdır ki, saxtalaşdırılmış şərablar 

istehlakçıya yalnız mənəvi və maddi ziyan vurmayib, bəzən 

sağlamlığına da zərər verir. Bu xüsusilə də tündləşdirilmiş 

şərablara texniki spirt vurulduqda özünü biruzə verir.  
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Saxta şərabı aşkar etməyin sadə yolu – suyun köməyilə aparı-

lır. Şərab xırda qaba tökülür barmaqla ağzı bağlanır və su ilə dolu 

stəkana salınır. Suda barmaq buraxılır. Əgər şərab su ilə qarışmırsa 

o naturaldır. Əgər şərab suya keçməyə başlayaraq, dibə çökürsə, 

deməli saxtalaşdırılmışdır. Bu halda saxtalaşdırmanın xarakteri 

əhəmiyyət kəsb etmir. Şərab qabdan nə qədər tez suya keçirsə 

deməli, saxtalaşdırılma bir o qədər kobuddur.  

Saxtalaşdırma hallarının qarşısnını almaq üçün texnoloji isteh-

sal metodları və zərərli maddələrin yol verilən norma miqdarını 

tənzimləyən ciddi qanunvericilik aktları lazımdır.  

Şərabların duruldulmasını aşkar etmək üçün Beynəlxalq 

Üzüm və Şərab Təşkilatı tərəfindən təklif olunan göstəricilərdən 

istifadə olunur:  

- Blarez nisbəti – etil spirtinin həcmdə payı və əlaqəli 

turşuların kütlə qatılığı nisbəti; 

- Xot qaydası (ədədi) etil spirtinin həcmdə payı və titrləşən 

turşuların kütlə qatılığının cəmi; 

- Ros qaydası (nisbəti) etil spirtinin həcmdə payı, əlaqəli 

turşuların kütlə payı və spirtin kütlə qatılığı (q/dm3-la) payı 

cəminin gətirilmiş ekstraktın qatılığına (GE q/dm3) nisbətidir; 

- Fonze – diakon göstəricisi (şərab daşı göstəricisi) şərab 

turşusunun kütlə qatılığının kaliumun kütlə qatılığına nisbətidir; 

- Etil spirtinin qatılığının (q/dm3-la) gətirilmiş ekstrakta 

(q/dm3) nisbəti. 

- Bu göstəricilərin böyüklüyünə görə saxtalaşdırılmış şərablar 

bəzən naturala yaxın olur. Bununla əlaqədar olaraq naturallığı 

təyin etməyin əlavə meyarları təklif olunmuşdur ki, bu da özünü 

şərabın fiziki-kimyəvi göstəriciləri arasındakı nisbəti asılılıqda 

göstərir: 

- Gətirilmiş ekstraktın pH-a nisbəti; 

- Bufer tutumunda xloridlərin kütlə payı cəminin (k, Ca, Mg) 

özlülüyə nisbəti; 

- Kationların kütlə payı cəminin xloridlərin kütlə payına 

nisbəti; 
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- Bufer tutumunda kationların kütlə payı cəmi; 

- Kaliumun kütlə payının xloridlərin kütlə payına nisbəti; 

- Küldə natriumun kütlə qatılığı; 

Qeyd olunan nisbətlərin natural və saxtalaşdırılmış şərablar 

üçün diapazonları müəyyən edilmişdir. Belə ki, Xot ədədi 13-ə 

bərabər və ya çox olmalıdır. Ros nisbəti qırmızı şərablar üçün 3,2 

ağ şərablar üçün 2,4; Fonze-diakon göstəricisi 0,8-dən böyük 

yaxud ona bərabər; spirtin gətirilmiş ekstrakta nisbəti 5-dən çox 

olmamalıdır.  

Şərab materialının yetişdirilməsində baş verən biokimyəvi re-

aksiyaların bir çoxu ordinar və markalı şərabları obyektiv səciy-

yələndirmək üçün meyarların seçimini çətinləşdirir. Bu onunla 

əlaqədardır ki, şərabın praktik olaraq bütün komponentləri, onların 

fiziki-kimyəvi səciyyəsi yetişdirmə prosesində dəyişir. Süfrə şərab 

materiallarının yetişdirilmə müddətinin saxtalaşdırılmasının aş-

karlanma meyarları kimi aşağıdakılardan istifadə oluna bilər:  

- Rəng intensivliyi (İ) özünü optik sıxlığın cəmi kimi göstərir. 

D420D520 

- Rəng çalarları (T) özünü D420 və D520 hissələrinin bölün-

məsi kimi göstərir. 

- E nisbəti, özünü T və İ hissələrinin bölünməsi kimi göstərir. 

- Patensiometrik səciyyə: OP-potensialının artımı, patensio-

metrik titrlənmənin sürəti V (mB/dəq), titrə sərf olunan yodun 

miqdarının UM (sm3) fenol maddələrinin miqdarına nisbəti 

(q/dm3); 

OR potensialının xüsusi artımının Weh (mB/sm3) fenol 

maddələrinin miqdarına nisbəti (q/dm3); 

- Ekstraktivlik göstəricisi Rest-eksktakt gətirilmiş ekstraktın 

kütlə qatılığının (q/dm3) bufer tutumuna (mq-ekv/dm3) nisbəti 

gətirilmiş ekstraktın kütlə payının (q/dm3) kinematik özlülüyə, 

(mm2/c) nisbəti; fenol maddələrinin kütlə qatılığının (q/dm3) və 

titrləşən turşuluğun (q/dm3) rəng çalarlarına nisbəti; 

- Etil spirtinin kütlə qatılığınının (q/dm3) qalıq ekstraktın 

(q/dm3) kütlə qatılığına nisbəti;  
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- Rəng maddələrinin kütlə qatılığının (mq/dm3) fenol 

birləşmələrinin kütlə qatılığına ((mq/dm3) 0,1) nisbəti. 

- İndekslər (“kimyəvi yaşı”); 

- Əlavə dalğa uzunluğu. 

Təklif olunan göstəricilər üzrə sistemin etibarlılıq əmsalı 0,90-

dır. 

Şərabçılıq məhsullarının fenol maddələri fərqli olub, həmin 

növ məhsul üçün xarakterik və spesifikdir. Belə ki, müxtəlif mey-

və və giləmeyvələrin fenol birləşmələri yalnız bəzi oxşar kom-

ponentlərə malikdir. Onların əsas hissəsi fenol birləşmələrinin 

elsktrometik görünüşünə görə xeyli fərqli olub çətin saxtalaşdırılır. 

Saxtalaşdırmanı müəyyən etmənin bir yolu da qliserinin və 

aminturşuların miqdarının təyini ilə bağlıdır (cədvəl 2.35).  

Cədvəl 2.35 

Türş və tünd şərablarda amin turşuların miqdarı 

Komponentlər 
Təbii turş şərablar Xüsusi tünd şərablar 

Həqiqi saxtalaşdırılmış Həqiqi saxtalaşdırılmış 

Qliserin 7,2 0,8 2,7 0 

Aminturşular mq/dm3:    

Alanin 68,5 1,6 56,2 0,8 

Valin 10,2 Var 6,4 Var 

Qlütamin turşusu 117,4 23,8 86,2 10,6 

Qlisin 6,8 Var 3,6 Var 

Leysin 21,8 4.4 17,6 1,2 

Lizin 18,8 1.7 6,6 Var 

Metionin 5,4 Var 1,2 Var 

Prolin 456 86 238 12 

Tirozin 31,8 Var 24,2 Var 

Fenilalanin 24,2 Var 7,8 Var 

 

Içkilərdə toksik elementlərin miqdarı da vacib əhəmiyyət kəsb 

edən faktorlardır. Bu elementlərin yol verilən qiymətləri cədvəldə 

əksini tapmışdır (cədvəl 2.36). 
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Cədvəl 2.36 

Alkoqollu içkilərdə toksik elementlərin yol verilən 

qiymətləri 
Toksik elementin adı Miqdarı, mq/kq 

Qurğuşun 0,3 

Kadmium  0,03 

Arsen 0,2 

Civə  0,005 

 

2.4.2. Şərabın xəstəlikləri 
 

Şərabın xəstəlikləri dedikdə kənar mikroorqanizmlərin həyat 

fəaliyyəti nəticəsində şərabda baş verən dəyişikliklər başa düşülür. 

Bu halda şərabda xoşagəlməz iy əmələ gəlməklə o, istifadəyə 

yararsız hala düşür. Xəstə şərab asanlıqla sağlamları da yoluxdura 

bilər.  

Şərabın nöqsanları da onun tərkibinin dəyişməsi ilə əlaqədar 

olub, keyfiyyətini aşağı salır. Nöqsanlar şərabda gedən kimyəvi, 

biokimyəvi, fiziki-kimyəvi proseslərlə, yaxud da şəraba təsadüfən 

düşmüş kənar maddələrlə əlaqədardır. 

Nöqsanlara texnologiyanın pozulması, yaxud qeyri-standart 

üzümün emal olunması (yüksək turşuluğa malik) da səbəb ola 

bilər. Bunlar bəzən çatışmazlıq adlandırılır. 

Şərabda xəstəlik və nöqsanların nəticəsi özünü bulanma kini 

göstərir. Bulanmalar yaranma səbəbindən asılı olaraq bioloji, 

biokimyəvi, yaxud fiziki-kimyəvi xarekterdə olur.  

Xəstəliklər şərabda əsasən bakteriyalar, az hallarda isə 

mayalar tərəfindən törədilir. Xəstələnmələrin səbəb və 

xarakterinin öyrənilməsi səmərəli profilaktika və müalicə 

tədbirləri qəbul etməyə imkan verir. Ümumi profilaktiki tədbirlər 

aşağıdakılardır: 

1. Bütün texnoloji rejimlərə ciddi riayət etmək; 

2. Bütün binalara, qablara, inventarlara, xammala, 
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köməkçi marteriallara vaxtında mikroboloji nəzərət və müəyyən 

edilən infeksiyanı gecikmədəm aradan qaldırmaq;  

3. Qıcqırmadan əvvəl şirəni sakit saxladıqda mütləq 

sulfid anhidridi vurulmalıdır;  

4. Qıcqırmada təmiz maya məhlullarının tətbiqi; 

5. Bulanma, kənar iylər və dadlara görə şərabların 

keyfiyyətinin yoxlanması. 

Xəstəliyi aşkar etməyin ilk əlamətləri şəffaflığın itməsi, rəngin 

dəyişməsi, uçucu turşuların miqdarının yüksəlməsidir ki, bu halda 

şərabın müalicəsi üçün təcili ölçü götürülməli, hər şeydən əvvəl 

xəstəliyin törədiciləri məhv edilməlidir. Hər bir xəstəlik, xüsusi 

müalicə tədbirləri tələb edir. Lakin bəzi üsullar vardır ki, onlar 

xəstəliklə mübarizədə həmişə yaxşı nəticə verir. Bunlar 

pasterizasiya və sulfidləşdirmədir.  

Xəstəlik törədici mikroorqnizmləri şərti olaraq iki qrupa 

bölmək olar. Onlardan biri özünün inkişafı və tənəffüsü üçün 

havanın oksigenini tələb edir və aerob mikroorqanizmlər adlanır. 

İkinci qrup, sərbəst hava daxil olmadan da çoxala və yaşaya bilir 

və anerob mikroorqanizmlər adlanır.  

Şərablarda aerob mikroorqanizmlərin törətdiyi xəstəliklər: 

1. Şərab pərdəsi (şərab çiçəyi). Cavan turş şərablar xüsusi-

lə də qırmızılar çox yoluxur. 

Törədiciləri - pərdəli maya cinsləridir (Hansenula, Pichia, 

Monilla, Mycodrema). 

Xəstəliyin xarakter əlamətləri. Şərabın səthində pərdə 

yaranmaqla, xəstəlin ilk mərhələlərində onun dadı və şəffaflığı 

dəyişmir. Uzun müddət pərdə altında qalması nəticəsində spirtliyi 

azalır. Bu, spirtin sirkə aldehidinə və sirkə turşusuna, sonra isə 

karbon qazı və suya qədər oksidləşməsinə görə olur. Ekstrakt 

maddələrinin azalması uçucu turşuların (şərab turşusundan başqa) 

və qliserinin oksidləşməsi hesabına olur.  

Profilaktikası. Qabların başını vaxtaşırı sağlam şərabla 

doldurmaq, şərabları aşağı temperaturda saxlamaq, taraları və 

bütün avadanlıqları təmizləmək və s.  
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Müalicəsi. Xəstəliyin ilk mərhələlərində şərab 

sulfidləşdirilmiş qablara köçürülməlidir. Əgər xəstəlik çoxdan 

yoluxmuşsa və şərab bulanırsa, onu süzgəcdən keçirir, yaxud 

durulducu maddələr vuraraq 5 dəqiqə 620C temperaturda pasterizə 

edirlər. Sonra şərab kupaj edilir və ya növbəti mövsümə qədər 

saxlanır.  

2. Sirkə turşuması. Az spirtli (12% həcmə qədər), az turşulu, 

zəif ekstraktlı köhnə və cavan şərablar yoluxur. Fenol maddələri 

ilə zəngin olan qırmızı şərablara nisbətən ağ şərablar xəstəliyə çox 

tutulur. Törədiciləri müxtəlif növ sirkə turşusu bakteriyalarıdır 

(Bact. aceti, Bast. xylnum, Bact. Pasterianum). 

Xəstəliyin xarakter əlamətləri. Şərabın səthində çox zərif, 

əvvəlcə şəffaf, xəstəlik inkişaf etdikcə isə güclü qalınlaşan pərdə 

yaranır. Şərabda sirkə turşusunun və onun efirlərinin iyi və dadı 

əmələ gəlir.  

Profilaktikası. Üzümün sortlaşdırılması (xəstə və əzilmiş 

salxımlar kənar edilir), şirə və əzintinin sulfidləşdirilməsi, təmiz 

maya kulturalarının tətbiqi, düzgün qıcqırtma şəraitinə əməl 

etmək, qırmızı şərablar hazırladıqda əzintini tez-tez qarışdırmaq, 

xüsusi qapalı çənlər tətbiq etmək, əzintini havanın oksigenindən 

qorumaq, yarımçıq qabların sağlam şərabla vaxtaşırı 

doldurulması, binaları kükürdlə tozlandırmaq, taraları və bütün 

avadanlıqları təmizləmək və s. 

Müalicəsi. Sirkə turşumasını müalicə etməyin tam əlverişli 

üsulu hələlik yoxdur. Xəstəliyin başlanğıc mərhələlərində şərabı 

bir sıra üsullarla normal hala salmaq olur. Bunlar şəraba 60-70 

mq/dm3 hesabı ilə SO2 vurulması, xəstə şərabın təzə cecə ilə 

qarışdırılması və qıcqırma qurtardıqdan sonra güclü tozlandırılmış 

çəlləklərə köçürülməsidir. Lakin yadda saxlamaq lazımdır ki, 

bütün bu hallarda şərabın başlanğıc keyfiyyətini heç vəchlə təmin 

etmək olmur. 

Şərabların anaerob mikroorqanizmlərlə törədilmiş 

xəstəlikləri: 

1. Süd turşuması. Xəstəliyə bütün şərab tipləri: turş, şəkər 
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qalığı olanlar, yarımturş, tünd və xüsusən az turşulu tünd şərablar 

cənub rayonlarında yoluxur. 

Törədiciləri heterofermentativ süd turşu bakteriyalarıdır (Lac-

tobacterium buchneri). 

Xəstəliyin xarakter əlamətləri. Şərab şəffaflığını və 

kristallığını itirir, bulanır, şərabda «iynəyəbənzər dalğalar» əmələ 

gəlir (qədəhdəki şəraba işıq qarşısında baxdıqda). Dad şirintəhər 

turş olmaqla ətri itir. Çox vaxt xəstəlik şərabda siçan təmi 

yaranması ilə müşayiət olunur. 

Profilaktikası. Üzüm üçün taraları möhkəm işləməli, 2%-li 

sulfit turşusu məhlulu ilə, yaxud xlorlu əhənglə, sonra su ilə yumaq 

şərtilə dezinfeksiya etməli, şərab üçün ağac taraları su ilə yüksək 

keyfiyyətdə yuduqdan sonra ən azı 30 dəqiqə buxar verməli, 

taralara 800 mq/dm3-ə qədər sulfit turşusu vurmalı, maya 

hüceyrəsinin parçalanma məhsullarının şərab tərəfindən 

mənimsənilməsinin qarşısını almalı, az turşulu şirə və şərabın 

turşuluğunu yüksəltməli. 

Müalicəsi. Yalnız xəstəliyin başlanğıcında müalicə etmək 

olar. Yapışqanlama canlıları tutan xüsusi lövhəli süzgəcdən 

süzmək, pasterizasiya etməklə müalicə olunur. 

2. Mannit qıcqırması. Xəstəliyə (hazırda mikrobioloqlar belə 

hesab edirlər ki, manit xəstəliyi süd turşuması xəstəliyinin bir 

növüdür) cənub rayonlarında az turşulu şirin qırmızı şərablar 

yoluxur. 

Törədiciləri – mannit bakteriyaları və az miqdarda süd turşusu 

bakteriyalarıdır (Bact.gracile, Bact.intermedium). 

Xarakter əlamətləri. Şərab bulanır, parçalanmış meyvə iyi 

verməklə kəskin xoşagəlməz olur. Dadı mannit və sirkə turşusu 

toplanmasına görə turşaşirin olur. 

Profilaktikası süd turşu qıcqırmasında olduğu kimidir. 

3. Şərabın yağımsovlaşması. Cavan, az spirtli, az turşulu və 

az ekstraktlı, xüsusilə də şəkər qalığı olan ağ süfrə şərabları 

yoluxur.  

Törədiciləri – yağımsovlaşma, sirkə bakteriyaları və pərdəli 
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mayalardır.  

Xarkter əlamətləri. Şərab getdikcə bulanaraq yağ kimi 

qatılaşır, bir qabdan başqa qaba köçürüldükdə yağ kimi süzülür. 

Dadı sadələşir, heç bir spesifik iy vermir. 

Profilaktikası – anaerob mikroorqanizmlər tərəfindən 

törədilmiş başqa xəstəliklərdə olduğu kimidir. 

Müalicəsi. Şərabı güclü havalandırmaqla köçürmək, sonra 100 

mq/dm3-ə qədər sulfit anhidridi ilə sulfitləşdirmək və bentonitlə 

durultmaq (50-100 qram bentonit və 10 qram jelatin – 100 litr 

şəraba) lazımdır. 15 gündən sonra bentonitdən ayrılır, süzgəcdən 

keçirilir və pasterizə olunur, şəkər qalığı olan şərablar müalicədən 

sonra təmiz maya məhlulu ilə qıcqırdılır. Müalicədən sonra şərab 

durulmaqla normal dad və ətrə malik olur. 

4. Siçan tamı. Bütün tip şərablar yoluxmaqla, az turşulu 

şərablar daha tez xəstələnir.  

Törədiciləri. Bəzi bakteriyalar mayayabənzər göbələk 

Brettanomyces, göbələk Monilladır. 

Xarakter əlamətləri. Xəstəliyin başlanğıc mərhələlərində 

dadda xaşəgəlməz çalarlar əmələ gəlir. Onu yoxladıqda həmin an 

hiss olunmur. Bir qədər keçdikdən və şərabdan bir qurtum 

udduqdan sonra aşkar etmək olur. Xəstəlik inkişaf etdikcə şərab 

bulanır, çöküntü əmələ gəlir, siçan iyi və dadı güclənir. 

Profilaktikası, başqa xəstəliklərdə olduğu kimidir. 

Müalicəsi. Xəstəliyin ilk mərhələlərində şərabı havalandır-

maqla köçürmək, sulfitləşdirmək, yapışqanlama və süzgəcdən 

keçirmə, ağac kömüründən keçirməklə süzmək lazımdır. 

Qeyd: siçan tamı xəstəliyi tam öyrənilməmişdir. Bəzən siçan 

tamı mikrobioloji xarakter daşımayıb, şərabda baş verən tam 

öyrənilməmiş kimyəvi reaksiyalar, dəmirin artıq olması və 

oksigen rejiminin pozulması nəticəsində baş verir. Müəyyən olun-

muşdur ki, şərabda siçan tamı mikrobioloji proseslər nəticəsində 

yaranmırsa, onu aradan qaldırmaq asan olur. Mikroorqanizmlərin 

həyat fəaliyyəti nəticəsində əmələ gələn siçan tamı olduqca 

davamlı olur və belə şərablar istifadəyə yaramır.  
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5. Şərabın acılaşması. Xəstəliyə qırmızı süfrə şərabları 

xüsusilə butulkada yoluxur.  

Törədiciləri – acılaşma bakteriyalarıdır.  

Xarakter əlamətləri. Xəstəliyin ilk mərhələlərində şərab 

parlaqlığını itirir, dadda xoşagəlməz ton əmələ gəlir, xəstəlik 

inkişaf etdikdə şərab bulanır, qırmızı rəng göy-qara çalarlarla 

çirkli boz rəngə çevrilir. Dibinə çöküntü yığılır. Acı dadın 

yaranmasına səbəb akroleinin əmələ gəlməsi ilə əlaqədar 

qliserinin parçalanmasıdır. Bu xəstəliyin birinci mərhələsidir və 

belə şərabları müalicə etmək mümkündür.  

Sonrakı mərhələdə əmələ gələn akrolein fenol maddələri ilə 

çətin parçalanan davamlı birləşmə əmələ gətirir ki, bu halda 

xəstəliyi aradan qaldırmaq çətin olur. 

Profilaktikası. Başqa profilaktik tədbirlərlə yanaşı şərabın 

acılaşmasının qarşısını alımağın ən əlverişli yolu qırmızı 

şərabların butulkalara steril doldurulmasıdır.  

Müalicəsi. Təzə cecədə qıcqırtma yaxud saxlama, soyutma və 

havanın iştirakı ilə süzmək, fəallaşdırımış kömürlə işləmək (1 dala 

10 kq) və xəstə şərabı sağlamla kupaj etmək – bütün üsullar 

şərabdan akroleinin kənar edilməsinə əsaslanır.  

6. Turn və puss. Hazır şərablar, bəzi hallarda isə qıcqırma 

prosesində yoluxur.  

Törədiciləri, çöp və sap şəkilli bakteriyalardır.  

Xarakter əlamətləri. Şərab bulanır, ətri itir, sirkə efirlərinin 

iyini verir, dadı cansız olur və şərab qabının dibinə qatı selikli qara 

çöküntü yığılır. Karbon qazı çıxması müşahidə olunur ki, (puss) 

bu da şərab turşusu və onun duzlarının propion turşusuna, suya və 

karbon qazına çevrilməsi ilə əlaqədardır, həmçinin sirkə, süd və 

kəhraba turşuları da əmələ gəlir. 

Profilaktikası. Şərab mannit və süd turşu qıcqırması 

xəstəliyinə tutulduqda olduğu kimidir. 

Müalicəsi, yalnız xəstəliyin ilk vaxtlarında mümkündür.  
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2.4.3. Şərabın nöqsanları 
 

Əmələ gəlmə səbəblərindən asılı olaraq şərabın kimyəvi və 

biokimyəvi təbiətli nöqsanları fərqləndirilir. Kimyəvi təbiətli nöq-

sanlar əsasən şərabda metalların artıqlığı ilə əlaqədardır. Dəmir, 

mis, alüminium, sink, nikel və qalayla bağlı bulanmalara təsadüf 

edilir. Yaranma səbəbindən asılı olaraq dəmir (qara, göy, ağ) və 

mis kassı fərqləndirilir. Alüminium, sink, nikel və qalay kasslarına 

az təsadüf olunur.  

Dəmir kassları istənilən şərab tipində rast gəlinir. Onların 

meydana çıxması dəmirin miqdarından, temperaturdan və mühitin 

havalanmasından asılıdır. Ağ kass üçvalentli dəmirin fosfotlarla 

qarşılıqlı təsiri nəticəsində əmələ gəlir. Əgər şərab az turşuluğa və 

çoxlu fosfotlara malik olarsa, hətta dəmirin az miqdarında ağ kass 

müşahidə oluna bilər. Aşağı temperatur və havalandırma şərabın 

bu nöqsana davamlılığını artırır. Bu nöqsana tutulmuş şərabların 

keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün, onlar sarı qan duzu ilə işlənməli 

və turşuluğu (limon turşusu əlavə etməklə) yüksəldilməlidir.  

Qara kass (şərabın qaralması) dəmirin kondensasiya olunmuş 

taninlərlə qarşlıqlı təsirindən əmələ gəlir. Nəticədə tünd, demək 

olar ki, qara rəngli məhsul əmələ gəlir. Bu nöqsana tutulmuş şəra-

ba qədəhdə baxdıqda qaramtıllıq aşkar görünməklə, üst səthində 

göy qurşağına bənzər parlaq dairələr seçilir.  

Göy kass dəmirin antosianlarla qarşlıqlı təsirindən meydana 

gəlir. Bu zaman bənövşəyi göy rəngli maddə əmələ gəlir.  

Bu kasslar şərabda aşağı turşuluqda (pH 3,6), havalandırmadan və 

alma-süd turşu qıcqırması başa çatdıqdan sonra meydana çıxır.  

Mis kassı sulfit turşusunun iştirakı ilə birvalentli mis və zülal 

maddələrinin qarşılıqlı təsirindən əmələ gəlir. Adətən sulfidləş-

dirilmiş, havasız şəraitdə saxlanan aşağı OR potensialına və 0,5 

mq/dm3 miqdarında mis olan şərablarda əmələ gəlir. Nəticədə 

şərabda bulanıqlıq, sonra isə kolloid xarakterli tərkibində mis sul-

fit olan qonur rəngli çöküntü əmələ gəlir. Temperaturun yüksəl-

məsi və günəş şüaları bulanıqlıq əmələ gəlməsini tezləşdirir. Zülal 
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maddələri ilə yanaşı mis kassının əmələ gəlməsini leykoantosian-

lar da sürətləndirir.  

Alüminium kassı alüminiumun yüksək miqdarında, xüsusilə 

də ağ tünd şərablarda müşahidə edilir. Onlarda əvvəlcə bilinən 

tutqunluq, sonra zəif lopalanma müşahidə edilir. Alüminiumun 

daha yüksək miqdarında ağ pambığabənzər çöküntü əmələ gəlir ki, 

o da əsasən alüminium hidroksiddən ibarət olur. Şərabda 5 mq/dm3 

–dan çox alüminium olduqda xoşagəlməz metal tami və hidrogen 

sulfid əmələ gəlir. Bulanmaya pH, üzvü turşuların qatılığı və 

tərkibi təsir göstərir. Alüminium kassı üçün daha əlverişli şərait 

pH göstəricisi 3,8 olduqdadır.  

Qalay kassı ağ şərablar üçün səciyyəvidir. Əvvəlcə şərabda 

zərif ağ yığıntı, yaxud lopalanma meydana gəlir. Sonra amorf, 

tədricən çökən çöküntü əmələ gəlir. Onun tərkibinə zülallar, 

həmçinin az miqdarda maqnezium, dəmir, mis, kalsium, manqan 

və qurğuşun daxil olur. Bulanıqlıq əmələ gəlməməsi üçün qalayın 

miqdarı 1mq/dm3 ötməməlidir. Məlum olmuşdur ki, şərabda 

qalayın hətta az miqdarı (2-3mq/dm3) şərabın zülal bulanıqlığına, 

həmçinin digər metal kasslarına davamlılığını aşağı salır.  

Sink və nikel kassı xarici görnüşünə görə alüminium və 

qalayla törədilən kassa oxşar çöküntü verir. Onlarda zülallar və 

digər metalların zəif də olsa miqdarı tapılır. Şərabın rəngi, 

şəffaflığı ətir və dadı dəyişir.  

Metal kasslarının qarşısını almaq üçün üzüm, şirə və şərabın 

metallarla təması minimuma endirilməlidir.  

Biokimyəvi təbiətli nöqsanlara oksidaz kassı aiddir. Oksid-

ləşdirici fermentlərin (oksidazların) fenol maddələinə təsiri ilə 

əlaqədar olub, nəticədə şərab öz rəngini dəyişir- qonurlaşır. Həm 

ağ, həm də uzun müddət hava ilə təmasda olan qırmızı şərablarda 

təsadüf olunur. Qırmızı şərablarda qəhvəyi çalarlar yaranmaqla, 

şərab tutqunlaşır, onda tutqun-qonur çöküntü əmələ gəlir. Vaxt 

keçdikcə şərab durulur, rəng çirkli- çəyrayıya çevrilir, səthində 

müxtəlif rənglərə çalan metal parılıtısı meydana gəlir. Ağ 

şərabalar tutqunlaşır və müxtəlif intensivli qəhvəyi çalarlar alır. 
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Buket və dadda güclü oksidləşmə tonu hiss olunmaqla, qaynanmış 

bəzən isə xoşagəlməz çürümə tonu hiss olunur. 

Botritis Sinerea göbələyi ilə yoluxmuş üzümdən alınan cavan 

şərablar bu nöqsana xüsusilə meyilli olur. Bentonitlə işləndikdə 

oksidazlar adsorbsiya olunaraq çökür, pasterizə fermentləri par-

çalayır, sulfit və limon turşuları onun fəaliyyətini məhdudlaşdırır.  

Təsadüfən şəraba düşən kənar maddələrlə keçən təmlər. 

Hidrodgen sulfid iyi şərabçılıqda həddindən çox təsadüf olunur. 

Bu halda şərabda hidrogen sulfid iyi (lax yumurta iyi) və 

xoşagəlməz dad əmələ gəlir. Onun səbəbi şirə qıcqırdıqda və şərab 

maya çöküntüsündə yetişdirildikdə əmələ gələn sərbəst kükürd-

dür. Kükürdün şirə və şəraba düşmə mənbəyi üzümə çoxlu kükürd 

vurulması (oidiumla mübarizədə), qıcqırmadan əvvəl şirəyə SO2-

nin çox vurulması və s. ola bilər. Şərab uzunmüddətli yetişdiril-

dikdə hidrogen sulfid spirtlə reaksiyaya girib çox davamlı məhsul 

olan merkaptan əmələ gətirir. Onun əmələ gəlməsi hidrogen sulfid 

iyini gücləndirir və artıq ondan azad olmaq mümkün olmur.  

Ilk mərhələlərdə şərabı havalandırmaqla hidrogen sulfid iyini 

aradan qaldırmaq mümkün olur.  

Torpaq tamı. Bu nöqsan şərabda ətrin və dadın çox müxtəlif 

əlamətlərini birləşdirir. Əmələ gəlməsinin əsas səbəblərindən biri 

üzüm giləsinin qabığına müxtəlif uçucu maddələrin düşməsidir. 

Bu, torpaqda gedən bakterial proseslərdən və üzümün toz-torpaqla 

çirkələnməsindən irəli gəlir. Qarşısını almaq üçün torpağın səthi 

əhəngli gübrələrlə sterilizə edilməlidir. Şərabdan torpaq tamını 

kənar etmək üçün yapışqanlama, fəal kömürlə işləmə və kupajdan 

istifadə olunur. Lakin bu nöqsandan tamamilə azad olmaq çətindir.  

Mis tamı. Göydaşla işlənən üzümdən alınan şərablarda və 

həmçinin şərabın açıq mis materialla təmasda olmasından əmələ 

gəlir.  

Palıd tamı. Şərabı təzə, pis işlənmiş palıd qablarda saxladıqda 

əmələ gəlir. Onu kənar etmək üçün şərab bitki yağları ilə işlənir və 

sulfidləşdirilərək köçürülür.  

Kif tamı - təhlükəli nöqsan olub, şərabı xarab edə bilir. Üzüm 
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boz çürümə xəsətəliyi ilə yoluxduqda və kifli qablar yaxşı yu-

yulmadıqda əmələ gəlir. Əgər tıxacında kif olan butulkalara şərab 

tökülərsə, həmin şərab da kif tamına tutulur. Bu nöqsanın törə-

diciləri prensillium, aspergillus, mukor və b. kif göbələkləridir. Bu 

tamın qarşısını almaq üçün bütün qablar və istehsalat binaları 

yaxşı sanitar vəziyyətində olamalıdır. Şərabdan kif tamını kənar 

etmək üçün onu bitki yağları və fəal kömürlə işləmək lazımdır. 

Lakin bu tamdan tamamilə azad olmaq çətindir. 

Çürüntü tamı - parçalanmış maya qalıqları olan çürümüş palıd 

qablarda şərab saxlandıqda yaranır. Qarşısını almaq üçün şərablara 

düzgün qulluq edilməli, qablar təmiz saxlanmalıdır. Çürüntü ta-

mına tutulmuş şərabları müalicə etmək üçün, güclü havalandır-

maqla köçürmə aparlır, fəal kömürdən istifadə edilir və təzə 

cecədə qıcqırma aparılır.  

Şərabda göstərilənlərdən başqa digər tamlara da rast gəlinir. 

Bunlara azbest, qələvi, lak, kerosin və s. tamlar aiddir. Bu tamların 

demək olar ki, hamısı qabların yaxşı sanitar vəziyyətində olma-

ması ilə əlaqədardır. Onların bir çoxu (bəzilərini çıxmaq şərti ilə) 

şərabı müasir üsullarla işlədikdə və ardıcıl qulluq edildikdə 

müalicə olunur. 

Texnologiyanın pozulması ilə əlaqədar tamlar. Daraq tamı. 

Şirəni uzun müddət əzinti və daraqla birlikdə saxladıqda, ondan 

alınan şərab quru, xoşagəlməz dada malik olur. Tamın yaranması 

onunla izah olunur ki, şirəyə daraqdan aşı maddələrinin çevrilmə 

məhsulları, duzlar və bəzi turşular keçir. Daraq tamının qarşısını 

almaq üçün giləni daraqdan vaxtında və tamamilə ayırmaq 

lazımdır.  

Güclü daraq tami olan şərabları təkrar jelatinlə işləmək, az 

ekstraktlı şərabla kupaj etmək lazımdır.  

Maya tami. Şərab uzun müddət köçürülməzsə, mayalar parça-

lanır və parçalanma məhsulları şərabı xoşagəlməz edir. Bu tama 

malik şərabı havalandırmaqla köçürdükdə, süzgəcdən keçirdikdə, 

yapışqanlanma və kupaj etdikdə normal hala salmaq olar. 
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2.4.4. Şərabın bulanmaları 
 

Şərablarda rast gəlinən bulanmalar yaranma səbəblərindən 

asılı olaraq üç kateqoriyaya bölünür: bioloji, biokimyəvi, fiziki-

kimyəvi. Bulanmalar əlamətlərinə və xarici mühit amillərinə 

münasibətinə görə bir-birindən seçilir (cədvəl 2.37). 

Bioloji bulanma şərabda mikroorqanizmlərin, maya və 

mayayabənzər göbələklərin inkişafı ilə əlaqədardır. Biokimyəvi 

bulanmaya fermentativ xarakterli bulanmalar aid olub, şirədə və 

şərabda oksidləşdirici fermentlərin olması ilə əlaqədardır.  

Bioloji bulanmalar. Bioloji bulanmalar mayalar, bakteriyalar 

və kif göbələkləri tərəfindən törədilməklə, daha çox turş təbii və 

kəmşirin şərablarda rast gəlinir. Tədqiqatlar göstərir ki, ağ təbii 

şərablarda əmələ gələn çöküntünün 85-98%-i maya hüceyrələ-

rindən ibarətdir. Deməli, bulanmanın əsas törədiciləri mayalardır.  

Bioloji bulanmaya həmçinin xəstəliktörədici mikroorqanizm-

lərin əmələ gətirdiyi bulantılar da aid edilir. Sirkə turşuması, 

mannit və süd turşu qıcqırması, yağımsovlaşma, acılaşma belə 

xəstəliklərdəndir. 

Bioloji bulanmaları aradan qaldırmaq üçün sentrifuqa, yaxud 

canlıları tutan süzgəcdən keçirməklə şərabdan mikroorqanizmlər 

mexaniki kənar edilir və ya şəraba fiziki vasitələrlə təsir edilir.  
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Cədvəl 2.37  

Şərabın bulanmaları və onun əlamətləri 

Bulanmanın 

səbəbi 
Xarici görünüşü 

İşıq, temperatur və 

havalanmaya 

reaksiyası 

Mikroskopla 

tədqiq olunduqda 

Bioloji amil-

lər (mayalar, 

bakteriyalar) 

CO2 çıxır, möh-

kəm xılt (torta) 

amorf çöküntü 

Havalandırdıqda 

güclənir 

Canlı mayalar, 

bakteriyalar 

Oksidləşmə 

kassı 

Əlvan pərdə, 

qəhvəyi çöküntü, 

boz (qonur) rəng 

Havalandırma qonur-

laşma yaradır. Hava-

sız şəraitdə qızdırdıq-

da şərab açıqlaşır 

Amorf hissəciklər 

Zülal 

maddələri 

Amorf çöküntü, ağ 

bulanıqlıq 

Pasterizasiya, yaxud 

uzun müddətli isti 

işləmədən sonra 

meydana çıxır 

Amorf hissəciklər 

Metal bulanmaları 

Qara kass 

Tünd qara, yaxud 

göy rəng, az 

miqdar çöküntü 

Pasterizasiya, yaxud 

hava daxil olmaqla 

yetişdirmədən sonra 

yaranır 

Sarı-qəhvəyi xılt 

hissəcikləri 

Ağ kass 

Amorf selikli çö-

küntü, yaxud şəra-

bın rəngində pərdə 

Havalandırdıqda 

güclənir, günəş 

işığında itir 

Xıltın amorf 

hissəcikləri 

Mis kassı 

Çəhrayı dispers 

çöküntü. Çəhrayı-

qəhvəyi pərdə 

Günəş işığında 

güclənir 

Xırda amorf 

hissəciklər 

Alüminium 

kassı 

Ağ kolloid bula-

nıqlıq, pambıqvari 

çöküntü 

 Amorf hissəciklər 

Kristal bulanmaları 

Şərab turşusu-

nun turş ka-

lium duzu 

Şərabın rəngində 

kristal çöküntü 

Soyutduqda meydana 

çıxır 

İti künclü, uzun 

kristallar 

Şərab turşu-

sunun kal-

sium duzu 

Şəffaf kristallar  

Qırışıqları olma-

yan, hamar səthli, 

təmiz, parlaq 

kristallar 

Oksalat 

turşusu 

Xırda, çətin çökən 

kristallar 

Havalandırdıqda 

güclənir 
Xırda kristallar 
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Bunlara qısamüddətli qızdırma – pasterizə, şərabın isti 

doldurulması, ultrasəs, ultrabənövşəyi şüalar və antiseptiklərdən 

istifadə olunması aiddir. Şərabçılıqda antiseptik kimi sulfid 

anhidridindən və həmçinin sorbin turşusundan istifadə olunur. 

Biokimyəvi bulanmalar. Bu bulanmaların səbəbi hava 

oksigeninin iştirakı ilə fenol birləşmələrinə təsir edib, şərabın 

xarici görünüşünü (qonurlaşma), dadını, buketini dəyişən oksid-

ləşdirici fermentlərdir. Çürümüş, kiflənmiş və botritis sinereya ilə 

yoluxmuş üzümdən alınan şərab biokimyəvi bulanmalara cox 

tutulur. Çünki belə üzümdə oksidləşdirici fermentlər çox olur. 

Bulanmanı aradan qaldırmaq üçün şərab yüksək dozada 

sulfidləşdirilir və pasterizasiya olunur. 

Fiziki-kimyəvi bulanmalar. Bu bulanmalar kristal və kolloid 

ola bilər.  

Kristal bulanmanın əsas yaranma mənbəyi şərab daşı (şərab 

turşusunun turş kalium duzu və şərab turşusunun kalsium duzu) 

kristallarının çöküntüyə getməsidir. Şərab turşusunun duzları 

yavaş kristallaşır. Əvvəlcə şərab turşusunun turş kalium duzunun 

kristalları əmələ gəlir. Bu duzun həll olması temperatur aşağı 

düşdükcə zəifləyir. Ona görə də qış vaxtı şərabın təbii şəraitdə 

yetişdirilməsi onun sabitliyini təmin edir. Çünki soyuqda şərab 

daşı kristal şəklində qabın dibinə çökür. Şərab turşusunun kalsium 

duzu daha zəif və uzun müddətə çökür. Onun çökməsi 

temperaturdan az asılı olub, kristallar hətta yay vaxtı 20-250C 

temperaturda da əmələ gələ bilər.  

Kolloid bulanmalar. Kolloid halında olan maddələrin 

pıxtalaşması, yaxud da şərabı uzun müddətli yetişdirdikdə gedən 

və davamsız maddələr yaranmasına səbəb olan reaksiyalar 

nəticəsində baş verir. Kolloid bulanmalarına zülal, polifenol və 

həmçinin metal bulanmaları aiddir.  

Zülallı bulanmalar şərabda azotlu maddələrin yüksək miqda-

rında əmələ gəlir. Tədqiqatlarla müəyyən olunmuşdur ki, şərabda 

ümumi azotun miqdarı 28-91 mq/dm3 arasında dəyişdikdə şərab 

tamamilə şəffaf olmaqla, heç bir çöküntü izi görünmür. Azotlu 
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maddələrin miqdarı yüksək olduqda (252-315 mq/dm3) pambığa 

bənzər çöküntü əmələ gəlir.  

Fenollu maddələrin çökməsi ilə əlaqədar olan bulanmalar 

qırmızı şərablarda, əsasən də xüsusi işləmələr aparılmamış cavan 

şərablarda rast gəlinir. Bulanlıq yaradan fenollu maddələr şərabda 

kolloid vəziyyətində olur. Onlar şəraba natrium-xlorid əlavə 

olunduqda və aşağı temperaturda çöküntüyə gedir. Şərabı 

qızdırdıqda bulanıqlıq və çöküntü asanlıqla həll olur, şərab 

şəffaflaşır. Lakin şərab uzun müddət soyuqda qalarsa, onun 

şəffaflığını yüksək temperatur ilə təmin etmək mümkün olmur.  

Şərabda metalların artıq olması ilə əmələ gələn bulanmalar 

əsasən dəmir və mislə əlaqədardır. İkivalentli dəmir və mis şərab-

da həll olmayan çöküntü yaratmır. Deməli, şərabın şəffaflığını 

dəyişmir. Bulanıqlıq yaranmasına səbəb olan üçvalentli dəmir 

(qara, göy, ağ kass) və birvalentli misdir (mis kass). 

Fiziki-kimyəvi bulanmaları aradan qaldırmaq üçün onların 

növündən asılı olaraq aşağıdakı üsullardan istifadə olunur.  

Kristal bulanmalarda - şərabın soyuqla işlənməsi və metaşərab 

turşusunun əlavə olunmasından istifadə olunur. Lakin metaşərab 

turşusu dəmirin miqdarı 12mq/l-ə qədər olduqda təsir edə bilər.  

Zülal xarekterli kolloid bulanmalarda şərabın termiki (soyuq 

və isti üsulla) proteolektik fermentlər, həmçinin bentonit, kaolin, 

fəallaşdırılmış kömür, diatomitlə işlənməsi tətbiq olunur.  

Fenollu maddələrlə əlaqədar olan bulanmalarda şərabı adətən 

jelatin, albumin və bentonitlə işləyirlər. Bu məqsədlə soyuqdan və 

kitrədən də istifadə oluna bilər. Dəmir kassı əmələ gəlmiş 

şərabları, sarı qan duzu və fitin turşusunun duzları ilə işləyirlər.   
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ÜÇÜNCÜ FƏSİL 
 

KONYAKLARIN EKSPERTİZASI 

 

3.1. Konyakların təsnifatı 

 

Beynəlxalq ticarətdə bu tip içkini konyak adlandırma hüquqi 

istisna şəklində Fransaya aiddir. Bir sıra MDB ölkələrində ixracda 

“brendi” terminindən istifadə edilir. 

MDB ölkələrində konyak spirtinin yetişdirilmə müddətindən 

və üsulundan asılı olaraq ordinar, markalı və kolleksiya konyakları 

fərqləndirilir (şəkil 3.1). 

 
Şəkil 3.1. MDB ölkələrində yetişdirilmə müddətinə görə 

konyakların qruplaşdırılması 

 

“Üç ulduz” konyakı azı üç il yetişdirilən konyak spirtindən 

hazırlanır. Bu qrup konyaklarda etil spirtinin həcmdə payı 40% 

təşkil edir. 

 “Beş ulduz” konyaklar azı beş il orta yaşı olan konyak 

spirtindən hazırlanır. Konyakın tündlüyü 42 h.%-dir.  

Xüsusi adda konyaklar azı dörd il orta yaşı olan konyak spirti 

əsasında alınır. Konyakda etil spirtinin miqdarı 40 h.% təşkil edir. 
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Ordinar konyaklar üçün konyak spirtinin yetişdirilməsi 

daxilinə palıd taxtası düzülmüş hermetik qapalı rezervuarlarda 

aparılır.  

Markalı konyaklar palıd çəlləklərdə orta yetişdirilməsi azı 6 il 

olan konyak spirtindən hazırlanır.  

Markalı konyaklar hazırlamaq üçün orta yaşı azı aşağıdakı 

kimi olan konyak spirtindən istifadə olunmalıdır: 

 Altı il – yetişdirilmiş konyak (YK) 

 Səkkiz il – yüksək keyfiyyətli yetişdirilmiş konyak 

(YKYK) 

 On il – köhnə konyak (KK) 

Markalı konyaklar xüsüsi adlanmaya malikdir. Markalı 

konyaklarda etil spirtinin həcmdə payı təşkil edir: 

 40-42% “YK” üçün 

 40-45% “YKYK” üçün 

 40-57% “KK” üçün 

Kolleksiya konyaklarına markalı konyakları əlavə olaraq palıd 

çəllək yaxud butlarda azı üç il yetişdirilməsindən alınan konyaklar 

aiddir.  

Fransada konyakların təsnifatı. Ordinar – 1,5-dən 7 ilə 

qədər yetişdirilən konyak spirtindən hazırlanır. Konyakın orta yaşı 

5 ilə yaxındır. 

 V.S. (Very Special) 2-5 il yetişdirilməyə uyğundur, azı 2 il 

olmalıdır. 

 V.S.O.P. (Very Suoerior Old Pale) – azı 4, orta hesabla isə 

4-8 il yetişdirilən konyak spirtindən alınır.  

 Napoleon – azı 4 il, orta hesabla 8-12 il yetişdirilir. 

 X.O. (Extra Old) – azı 6 il, orta hesabla isə 25-35 il 

yetişdirilən konyak spirtindən alınır.  

MDB ölkələri bazarında V.S. və V.S.O.P. konyakları daha 

uyğun qiymətlərlə üstünlük təşkil edir. 

Konyaklar ticarət markasını əks etdirən içkilər qrupu kimi 

həmçinin 10 ildən çox yetişdirilən konyaklar üçün olan adla 

buraxılır.  
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MDB bazarında Remy Martin ticarət markası konyaklarının 

çeşidinə aid edilən Remy, Martin VS; Remy Martin VSOP; Lois 

XIII, Lois XIII Maqnum, Lois XIII Remy Martin və b; Courvoisier 

ticarət markasına - Courvoisier VS, Courvoisier VSOP, 

Courvoisier Millenium və b. təsadüf olunur. 

 

3.2. İstehsal texnologiyası 

 

3.2.1. Konyak istehsalının qısa tarixi  
 

Konyak tünd spirtli içki olub, üzüm şərablarının istilə 

qovulmasından alınmış konyak sprtini saxlayıb yetişdirməklə 

hazırlanır. Konyakla üzüm arağını eyniləşdirmək olmaz. Çünki 

üzüm arağı üzümçülük qalıqlarından da (cecə, maya və s.) 

hazırlanır və uzun müddətli yetişdirilmə tələb etmir. Digər 

tərəfdən konyak özünün qızılı-kəhraba rənginə, xoşagələn ətrinə 

və s. görə üzüm arağından fərqlənir. Konyakın tündlüyü 40-57 h.% 

arasında dəyişir. 

Konyak ilk dəfə təqribən 300 il bundan əvvəl Fransanın 

Şaranta vilayətinin Konyak şəhərində istehsal olunmağa 

başlanmışdır. Bu bir növ təsadüfi olmuşdur. Fransa Şarant çayı 

vasitəsilə İngiltərə və Skandinaviya ölkələri ilə ticarət əlaqəsi 

saxlayırdı. Lakin gəmidə çəlləklərlə şərabın daşınması çətin və 

baha başa gəlirdi. Digər tərəfdən zərif şaranta süfrə şərabları yolda 

və ticarətçilərin zirzəmilərində tez xarab olub, sıradan çıxırdı. 

Buna görə də şərabların qaynadılaraq qovulması məsələsi ortaya 

çıxmış oldu. Bu yolla alınan material palıd çəlləklərdə müəyyən 

müddət qaldıqdan sonra yaxşı keyfiyyət qazanmış və tezliklə 

satılmışdır. Sonralar daha az yer tutması üçün materialda ikinci 

qovulma aparıldı. Lakin üzüm spirtinin palıd çəlləklərdə sistemli 

yetişdirilməsi hələ aparılmırdı. 1701-ci ildə Fransa ilə İngiltərə 

arasında başlanan müharibə 13 il davam etdi. Müharibə 

nəticəsində Fransadan bütün dəniz yolları bağlanmış oldu. Ona 
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görə də konyak istehsalçı və tacirləri destillə olunmuş üzüm 

spirtinin çox hissəsini palıd çəlləklərdə saxlamalı oldular. 

Nəticədə onlar müəyyən etdilər ki, uzun müddətli saxlanma (13 il) 

dövründə məhsul möcüzəli buket və dad qazanır. Alınan içki 

tezliklə özünə alıcılar tapdı və çoxlu miqdarda spirt bazarda 

satılmaq üçün palıd çəlləklərdə yetişdirilməyə başlandı. Bununla 

da Konyak şəhərinin bu içkisi həddindən ziyadə məşhurlaşdı və 

istehsal olunduğu yerin adı ilə də adlandırılmağa başlandı.  

Sonralar Şarantada alınan konyaklar böyük dünya şöhrəti 

qazandı. Qeyd etmək kifayətdir ki, hazırda burada istehsal olunan 

konyakın əsas kütləsi ixrac olunur. 

Konyak üçün əsas üzüm sortları Ağ fol və Kolambardır. Emal 

zamanı 10%-ə qədər Semilyon və Sovinyon sortlarından istifadə 

etməyə icazə verilir. 

Üzüm adətən oktyabrda yığılıb, qovma əməliyyatına 1 

dekabrdan başlanır. Şərab qovmaya tam durulmamış, çöküntü ilə 

verilir. Xam spirt alındıqda şərab materialı mayalarla birlikdə 

istifadə olunur. Bu üsul fransız konyakları alınmasının ən başlıca 

fərdi cəhətlərindən biri olub, onlarda enant efirinin yüksək miqdarı 

ilə səciyyələnir. 

Qovma prosesi fasiləli işləyən bir kublu (qazanlı) şaranta 

aparatlarında həyata keçirilir. Şərab kuba doldurulur. Qovmadan 

sonra xam spirt alınır. Bu əməliyyat 3 dəfə təkrar olunur. Alınan 

üç partiya assamblyaj olunur və qarışıq yenidən qovularaq üç-baş, 

orta və qalıq fraksiyalar alınır. Orta fraksiya (poqon) 

yetişdirilməyə verilir. 

Konyak spirti həcmi 200 litr olan palıd çəlləklərdə, yerüstü 

binalarda yetişdirilir. 

Hazırda konyak, Fransa, MDB, Bolqarıstan, Keçmiş Yuqosla-

viya, İspaniya, İtaliya, ABŞ və başqa ölkələrdə istehsal olunur. 

Ayrı-ayrı ölkələrdə bu müxtəlif adda buraxıla bilir. Məsələn, 

armanyak, brendi, vaynbrendi, vinyak və s. 

Rusiyada üzüm arağı ən əvvəl XVIII əsrin sonunda Kizlyarda 

istehsal olunmağa başlanmışdır. Lakin bu araq yetişdirilmirdi. 
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XIX əsrin sonunda üzüm arağı istehsalı Moldova, Odessa 

vilayəti, Krım və həmçinin Zaqafqaziyada geniş yayılmışdı. 

Lakin konyak istehsalı müəyyən qovma və yetişdirmə texno-

logiyasına riayət etməklə keçən əsrin ikinci yarısında Gürcüstan, 

Azərbaycan, Moldava, Ukraynada təşkil olunmuşdur. 

Fransada istehsal olunan konyakların yalnız 2%-i daxili 

bazarda realizə olunur. Qalan məhsul ixrac olunur. 

 

3.2.2. Konyak şərab materiallarının alınması və 
keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi 

 

Konyak üçün tam sağlam, yetişmiş üzümdən istifadə 

olunmaqla o, «ağ üsulla» emal olunur. 

Ağ süfrə şərablarında olduğu kimi, özbaşına axınla və birinci 

təzyiqlə alınan şirədən istifadə edilir. Çalışmaq lazımdır ki, 

yüngül, yüksək turşulu, spirtliyi 8-11 h.% olan şərab materialı 

alınsın. Texnologiyasının əsas xüsusiyyəti sulfit anhidridi (SO2) 

əlavə etmədən, 10-120C temperaturda saxlamaq və qıcqırtmaqdır. 

Emal zamanı şirəyə aşı maddələrin keçməsinin qarşısı 

alınmalıdır. Ona görə də konyak şərab materialını «qırmızı üsul»-

la emal etmək olmaz. Yaxşı keyfiyyətli konyak spirti, azot 

maddələri ilə zəngin olan şərab matriallarından alınır. Ona görə də 

şərab materialı 2-3 ay müddətində maya çöküntüsündə 

yetişdirilməlidir.  

Qıcqırma zamanı temperatur 250C-dən yüksək olmamalıdır. 

Çünki yüksək temperatur sorta məxsus ətrin itməsinə və şəkərin 

yarımçıq qıcqırmasına səbəb olur. Qıcqırmamış şəkərin qalması 

isə sulfid anhidridi olmayan mühitdə mikrobioloji xəstələnmələrə 

səbəb olur.  

Fransada şərab materialının polifenollar və digər ekstrakt 

maddələrlə həddindən çox zənginləşməməsi üçün maşınla yığılan 

üzümün bunkerdəki kütləsi nasosla vertikal yaxud horizontal 

səbəbli və pnevmatik preslərə vurulur. Bu məqsədlə həmçinin 
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membran preslərdən də istifadə olunur. Şnekli preslərdən istifadə 

olunması qadağandır. Əllə yığılan üzüm əvvəlcə vallı əzici-

daraqayıranlarda əzilə bilər.  

Şirə sakit saxlanılmadan və sulfitləşdirilmədən qıcqırmaya 

verilir. Asılqan hissəcikləri və çirkləri kənarlaşdırmaq üçün şirəni 

mexaniki ələkdən buraxırlar. Belə texnologiya şirənin salxımın 

bərk elementləri ilə qısa müddətli təmasını təmin edir və oksigenlə 

zənginləşməsi minimuma enir. Alınan şərab materialı zərifliyi və 

yüngüllüyü ilə fərqlənir.  

MDB ölkələrində üzümün emalı çox vaxt mexanikləşdirilmiş 

axın xətlərində aparılmaqla, burada mərkəzdənqaçma qüvvəsi ilə 

işləyən əzici-daraqayıranlardan, şnekli sızdırıcıdan və fasiləsiz 

işləyən şnekli preslərdən istifadə olunur. Şirə əsasən sakit 

saxlanmaqla duruldulur. Bu texnologiyada üzüm intensiv 

mexaniki təsirlərə məruz qoyulur, nəticədə şirə xeyli dərəcədə 

asılqanlar və oksigenlə zənginləşir. Toplanan polifenollar və 

oksigen üzüm giləsinin ətirli kompleksinin oksidləşməsini 

intensivləşdirir və bununla da gələcək konyakın ətirliliyini aşağı 

salır.  

Ümumiyyətlə, konyak şərab materialı aşağıdakı tələblərə 

cavab verməlidir: etil spirtinin miqdarı azı 8 h.%, titrləşən turşuluq 

azı 4,5 q/dm3, uçucu turşuluq çoxu 1,3 q/dm3, ümumi sulfid 

anhidridi çoxu 15 mq/dm3 olmalıdır. Şərab materialında mayaların 

icazə verilən miqdarı 2%-ə qədərdir.  

Rəngi qırmızı samanıdan, çəhrayıya qədər ola bilər; ətir və 

dadı kənar iysiz və dadsız olmalıdır. 

Bu tələblərə cavab verməyən şərab materialından konyak 

istehsalında istifadə etmək olmaz. Şirənin sakit qoyulması və şərab 

materialının saxlanmasında sulfid anhidridindən istifadənin 

qadağan edilməsi onunla əlaqədardır ki, SO2-yə malik şərab 

materialının destilləsi zamanı kəskin, xoşagəlməz iyə malik 

tioefirlər əmələ gəlir. Digər tərəfdən sulfit anhidridinin 

oksidləşməsi nəticəsində kubda sulfat turşusu əmələ gəlir və kubu 

korroziyaya uğradır. Bundan başqa SO2-nin olması ətir və dada 
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əks təsir edən digər maddələrin əmələ gəlməsinə səbəb olur. 

Şirəyə kükürd düşməsi (qabları tozlandırdıqda) xüsusilə 

təhlükəlidir. Çünki o, qıcqırma zamanı hidrogen sulfid yaradır. Bu 

isə destillə zamanı buğa keçir və etil spirtilə birləşərək, həddindən 

artıq xoşagəlməz iyə malik etil merkaptan 

(C2H5OH+H2S=C2H5SH+H2O) əmələ gətirir. 

Ona görə də oidiuma qarşı kükürd tozlandırılması üzüm 

yığımına 2 həftə qalmış tamamilə dayandırılmalıdır. 

Konyak istehsalının bütün prosesləri aparat-texnoloji sxemdə 

öz əksini tapmışdır (şəkil 3.2). 

 
 

Şəkil 3.2. Konyak hazırlanmasının aparat-texnoloji sxemi 

1-toplayıcı rezervuar; 2-nasoslar; 3-qovucu aparat; 4-baş və 

quyruq fraksiyanın toplayıcısı; 5-konyak spirtinin toplayıcısı; 

6-palıd çəllək; 7-cavan konyak spirtinin eqalizəsi üçün 

rezervuar; 8-nasos; 9-taxtanın işlənməsi üçün rezervuar; 10-

konyak spirtinin yetişdirilməsi üçün rezervuarlar; 11-oksigen 

balonu; 12-kupaj rezervuarı; 13-konyakın dincə qoyulması 

üçün rezervuar; 14-konyakın isti yaxud soyuqla işlənməsi üçün 

rezervuar; 15-filtr 

 

3.2.3. Konyak spirtinin alınması, yetişdirilməsi və 
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keyfiyyət göstəriciləri 
 

Əgər konyak istehsalının ilk mərhələsi üzüm sortlarının 

seçilməsi və konyak şərab materialının hazırlanmasıdırsa, onun 

əsası konyak spirtinin alınmasıdır. Konyak spirti, turş şərab 

materialının istilə qovulması nəticəsində alınır. Rektifikasiya 

olunmuş etil spirtinin alınmasından bunun fərqi ondadır ki, birinci 

halda bütün qarışıqlardan azad, tam təmiz spirt alınmasına, 

ikincidə isə bu qarışıqların spirtdə qalmasına çalışılır. 

Şərab materialı kimyəvi cəhətdən özünü tərkibinə su (89%-ə 

yaxın), etil spirti (10,5%-ə yaxın) və digər maddələr (0,5%-ə yaxın 

etil spirtinin qarışıqları) daxil olan məhlul kimi göstərir. Qovma 

yolu ilə şərab materialından ya xam konyak spirti, yaxud birbaşa 

konyak spirti alınır. 

Şərabın istilə qovulması mürəkkəb, çox komponentli sistem 

olub, onun tərkibinə daxil olan maddələrin çevrilmələri ilə 

müşahidə olunur. Nəticədə yeni məhsullar yaranır ki, onların 

bəzisi ilk şərab materialında olmur. 

Qovmada yeni məhsulların əmələ gəlməsinə qovucu aparatın 

materialı da təsir edir. Təcrübələrlə müəyyən olunmuşdur ki, mis 

aparatlarda alınan konyak spirtinin keyfiyyəti paslanmayan polad 

və şüşədə alınandan qat-qat üstündür. Bu mis ionların katalitik rolu 

ilə izah olunur. 

Konyak spirtinə verilən tələblər. Müxtəlif üsullarla alınmış 

konyak spirti çoxillik yetişdirilməyə göndərilir. Alınan konyakın 

keyfiyyəti həmin spirtin tərkib və keyfiyyətindən asılıdır. 

Təzə qovulmuş spirtə aşağıdakı tələblər verilir. Onlar rəngsiz 

və şəffaf olmaqla heç bir kənar qarışığa malik olmamalıdır. Ətirdə 

təmiz şərab, bəzən isə çiçək tonlu, aydın bilinən aldehid-efir və 

sivuş tonu olmadan, kənar iysiz olmalıdır. Dadı təmiz, yüngül 

sabun tonlu, kənar tamsız olmaqla, ümumi qiyməti 6-7 baldan 

aşağı olmamalıdır.  

Əgər dəmir və mis yol verilən miqdardan çox olarsa, həmin 

spirtin qaralması və yaxud qonurlaşması baş verir. Belə spirtləri 
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yetişdirməyə qoyana qədər sarı qan duzu ilə işləmək lazımdır.  

Yuxarıda göstərilənlərdən əlavə, bir çox maddələr də vardır 

ki, onlar konyak spirtinin keyfiyyətində əsaslı rola malikdir. Bu 

maddələr hazırda öyrənilməkdədir. 

Konyak spirti əsasən aşağıdakı göstəricilərlə xarakterizə 

olunur (cədvəl 3.1). 

Cədvəl 3.1 

Konyak spirtinin əsas tərkib göstəriciləri 
Etil spirti h.% 200C 60-70 

Ali spirtlər izoamil spirtinə çevrilməklə, mq/100 ml susuz 

spirtdə 
180-600 

Doymuş efirlər, sirkə etil efirinə çevrilməklə, mq/100 ml 

susuz spirtdə 
50-250 

Aldehidlər, sirkə aldehidinə çevrilməklə, mq/100 ml 

susuz spirtdə 
50 

Uçucu turşular, sirkəyə çevrilməklə, mq/100 ml susuz 

spirtdə 
80 

Furfurol, mq/100 ml susuz spirtdə 3 

Metil spirti, həcm %-lə 0,15 

Sulfit turşusu (ümumi), mq/dm3 maksimum 20 

Mis, mq/dm3 maksimum 8 

Qalay, mq/dm3 maksimum 3-5 

Dəmir, mq/dm3 
1-ə 

qədər 

 

Konyak spirtinin yetişdirilməsi. Konyak spirti yarımməhsul 

olub, xüsusi dad keyfiyyətləri ilə fərqlənmir. Ondan yüksək 

keyfiyyətli konyak almaq üçün palıd qablarda uzunmüddətli 

yetişdirmə tələb olunur. Yalnız belə yetişdirmə prosesində cavan 

konyak spirti lazım olan bütün ətir və dad keyfiyyətini qazanmış 

olur. Ona görə də tədqiqatçılar yetişdirmə zamanı gedən prosesləri 

təbii olaraq palıd taxtası ilə əlaqədəndirirlər. Bu baxımdan konyak 

spirti palıd çəlləklərdə və yaxud daxilinə palıd taxtası 

quraşdırılmış emal olunmuş rezervuarlarda yetişdirilir. Yetişdirmə 

zamanı dərin fiziki və kimyəvi proseslər getməklə burada spirtin 
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tərkib maddələri ilə yanaşı, palıd taxtasının maddələri də fəal 

iştirak edir. 

Palıd taxtasının kimyəvi tərkibi çox mürəkkəb olmaqla, bir 

çox komponentlərinin təbiəti hələ də tam aydınlaşdırılmamış qalır. 

Müəyyən olunmuşdur ki, bu kimyəvi tərkib palıdın növündən və 

yayıldığı torpaq-iqlim şəraitindən asılıdır (cədvəl 3.2).  

Cədvəl 3.2 

MDB ölkələrində palıd taxtasının orta kimyəvi tərkibi 

(N.İ.Nikitinə görə %-lə) 
Sellüloza- 35,74 

Pentozanlar- 20,07 

Metilpentozanlar- 0,47 

Qalaktan- 0,12 

Uronturşusu- 5,29 

Aşımaddələri- 7,3 

Suda həll olan maddələr (aşı maddərsiz)- 3,61 

Liqnin- 21,51 

Efirdə həll olan- 0,22 

 

Tədqiqatçılar müəyyən etmişlər ki, Kazan və Qarabağ palıd-

larından hazırlanmış palıd çəlləklərdə yetişdirilən konyak spirti, 

Belorus və Lənkəran palıdına nisbətən daha yüksək keyfiyyətli 

olur. Bunun əsas səbəbi birincilərin daha çox miqdarda liqninə, 

ikincilərinisə az liqninə və çoxlu taninlərə malik olmasıdır.  

Alimlər belə güman edirlər ki, palıd taxtası konyakın forma-

laşmasında ikili rol oynayır. Belə ki, o, konyakı bəzi kompo-

nentlərlə zənginləşdirməklə bərabər, həmdə kimyəvi proseslərə 

katalizator təsiri göstərir. 

 Konyak spirtini yetişdirdikdə, aldehid və asetalların miqdarı 

artır. Bunu cədvəl 3.3-dən də görmək olar. 

Aldehid və asetallar spirtə müəyyən ətirlilik xüsusiyyəti verir. 

Bu məqsədlə istifadə olunan təzə çəlləklər təmiz su ilə 10-12 

gün müddətində yuyulur. Su əvvəlki 3-4 gündə hər gün, sonra isə 

2-3 gündən bir dəyişilir. Bundan sonra çəlləyə 4-5 dal qaynanmış 

su tökülür. Ağzı möhkəm bağlanır, o tərəf, bu tərəfə çevirməklə 
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möhkəm çalxanır. 15-20 dəqiqə qarışdırdıqdan sonra çəllək su ilə 

sonrakı günə qədər saxlanır. Sonrakı gün həmin əməliyyat təkrar 

olunur. Buxar verilməsi o vaxta qədər davam etdirilir ki, çəlləkdən 

çıxan su tam rəngsiz olur. Sonra 2-3 dəfə təzə soyuq su ilə 

yaxalanıb, istifadə olunur. 

Cədvəl 3.3 

Spirtin yetişdirilməsi prosesində aldehid və asetalların 

dəyişməsi (V.M.Maltabar və Q.İ.Fertmana görə) 

Spirtin yaşı, illər 
Miqdarı mq/dm3 

aldehidlər asetallar 

1 

5 

10 

10-40 

17-65 

40-76 

6-13 

20-35 

25-43 

 

Çəlləklər, ağac, yaxud dəmir-beton tirlərin üzərində 3 

mərtəbədə və ya tərəcələrdə 6-8 mərtəbədə (təbəqələrlə) 

yerləşdirilir. Spirt çəlləklərdə ağzı 1,5-2% yarımçıq olmaqla 

yetişdirilir. Bu zaman spirt üzərində daim müşahidə aparılmaqla, 

onun rəngi, ətri və dadı təyin edilir. 

Yetişdirmə vaxtı spirtdə ardıcıl olaraq sortlaşdırılma aparılır. 

Beşillik yetişdirilənlərdə 2-3 ildən bir, onilliklərdə beş ildən bir bu 

əməliyyat həyata keçirilir. Sortlaşdırmada daha keyfiyyətli spirtlər 

markalı konyaklar üçün sonrakı yetişdirilməyə, az keyfiyyətlilər 

isə ordinar konyaklar almaq üçün göndərilir. 

Çəlləklərdə konyak spirtinin yetişdirilməsi az məhsuldar olub, 

ağır əmək və itki ilə səciyyəvidir. Bütün bunları nəzərə alan 

alimlər iri həcmli rezervuarlarda yetişdirmə üsulunu işləyib 

hazırlamışlar. 

İri rezervuarlarda keyfiyyətli konyak spirti yalnız palıd 

çəlləkdəki şəraitə yaxın şərait yaradıldıqda alına bilər. Bunun üçün 

emal olunmuş rezervuarlara palıd taxtası düzmək lazım gəlir. Bu 

yolla konyak spirtini yetişdirmək üçün bir sıra üsullar təklif 

olunmuşdur.  

Metal rezervuarlarda konyak spirtinin yetişdirilməsi ordinar 
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konyaklar istehsalında tətbiq olunur. Rezervuarlara qeyd etdiyimiz 

kimi, əvvəlcədən palıd taxtalar düzülür. Həmin taxtaların 

uzunluğu 60-115, eni 6-15 və qalınlığı 1,8-3,6 sm olmaqla 

əvvəlcədən təzə çəlləklər kimi işlənmiş olur. Taxtanın düzülməsi 

1 litr spirtə 80-100 sm2 hesabı ilə aparılır. 

Spirt rezervuara doldurularkən tutumun 50%-i qədər hava 

boşluğu saxlanılır. İldə 1-2 dəfə spirtin oksigenlə doydurulması 

aparılır. 

 

3.3. Eyniləşdirmə və ekspertiza 

 

3.3.1. Məhsulun qəbulu, nümunə götürülməsi və 
sınaq metodları 
 

Məhsulun qəbulu, nümunə götürülməsi və sınağı konyak, 

konyak spirti və şərab materialları üçün qəbul edilmiş standarta 

uyğun yerinə yetirilir. Partiya adı altında keyfiyyət göstəricilərinə 

görə eynicinsli olan və bu keyfiyyəti əks etdirən sənədlə rəsmi-

ləşdirilən istənilən miqdarda eyni adlı məhsul başa düşülür. Hər 

bir məhsul vahidi (dəmir yol sisterni, avtosistern, çəllək yaxud 

qutular) doldurmanın və markalanmanın düzgünlüyünü yoxlamaq 

məqsədilə nümunə götürülərkən xarici görünüşünə görə yoxlanıl-

malıdır. Butulkaya doldurulmuş məhsuldan nümunənin götürül-

məsi məhsulun xarici görkəmcə növünü, orqanoleptik, fiziki-

kimyəvi, mikrobioloji göstəricilər və təhlükəsizliyini təyin etmək 

məqsədilə aparılır. 

Əsas nümunədə qüsurlu butulkaların sayı qəbul edilən ədəd-

dən az yaxud ona bərabər olarsa partiya qəbul edilir (cədvəl 3.4).  

Xarici görünüşə qiymət verildikdən sonra əsas nümunədən 

hər birinin tutumu 0,7-0,8 dm3 olan 4 butulka, yaxud 0,5 dm3 olan 

6 butulka ayrılaraq orqanoleptik və fiziki-kimyəvi göstəricilər 

təyin edilir. Hər butulka möhürlənir, yaxud sulğuclanır, üzərinə 

lazımi yazılar əks etdirilən etiketlə təmin olunur. 0,7-0,8 dm3 
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tutumlu iki butulkadan yaxud 0,5 dm3 olan üç butulkadan birgə 

nümunə təşkil olunaraq analizə göndərilir, qalanlar isə 3 ay 

saxlanır. 

Cədvəl 3.4 

Nümunə hissəciklərinin həcmi 

Partiyanın həcmi, butulka 

Nümunə hissəcik-

lərinin sayı, 

butulka 

Qəbul edilən 

ədəd, butulka 

150-yə qədər (150 də daxil 

olmaqla 
8 0 

151-500 20 1 

501-1200 32 2 

1201-3200 50 3 

3201-10000 80 5 

10001-35000 125 7 

35000-dən çox 200 10 

 

Sistern və çəlləyə doldurulan məhsuldan nümunənin 

götürülməsi xüsusi nümunə götürəndən, liver yaxud borudan 

(sifon) istifadə edilməklə hər sistern və çəlləkdən ayrıca olmaqla 

yerinə yetirilir.  

Çəlləklərdən nümunələr liver yaxud sifonun köməyi ilə hər 

çəlləyin yuxarı, orta və aşağı qatlarından hər dm3-a 0,5-1,0 sm3 

miqdarında götürülür. Konyak spirti, yaxud konyakdan nümunə 

götürülməsi onun çəlləyə doldurulmasından ən azı 4 gün sonra 

aparılır. 

Sistern yaxud çəlləklərdən nöqtələr üzrə götürülən nümunə his-

səcikləri bir yerdə qarışdırılaraq birləşdirilmiş nümunə yaradılır ki, 

onun da həcmi ən azı 6 dm3 olmalıdır.  

Sonrakı sınaqları aparmaq üçün birləşdirilmiş nümunə tutumu 

0,7-0,8 dm3 olan 6 butulkaya yaxud 0,5 dm3 olan 9 butulkaya 

doldurularaq, tıxacla bağlanır, mumlanır, möhür vurulur yaxud 

sulğuclanır. 

Nümunə götürülməsinə dair aşağıdakı məlumatları əks etdirən 

akt tərtib olunur:  
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 Aktın tərtib olunma tarixi və yeri; 

 Nümunə götürülməsində iştirak edən şəxsin soyadı və 

vəzifəsi; 

 Göndərən və qəbul edən müəssisə; 

 Nümunə götürülən məhsulun adı və miqdarı; 

 Keyfiyyətə dair sənədin adı və sayı (nömrəsi); 

 Nümunə götürülməsində iştirak edən şəxslərin imzaları; 

 Birləşdirilmiş nümunədən götürülmüş butulkaların miqdarı və 
tutumu; 

 Birgə nümunə ilə möhürlənmiş butulkaların möhür, yaxud 
sulğucunun təsviri. 

Birləşdirilmiş (əsas) nümunəli hər bir butulkaya üzərində 

yuxarıdakı son iki bənd istisna olunmaqla bütün rekvizitlər əks 

etdirilən etiket yapışdırılır (belə rekvizitlər yuxarıda baxdığımız 

butulkaya doldurulmuş məhsullara da yerləşdirilir). 

Sınaq aparmaq üçün 0,7-0,8 dm3 tutumu olan iki yaxud 0,5 dm3 

olan 3 butulka istifadə olunur. Eyni sayda butulka 3 ay müddətində 

təkrar analiz üçün və həmin sayda da butulka qəbul ediciyə 

göndərilmək üçün ayrılır. 

Konyakın birgə nümunəsi qaranlıq binada 80C-dən aşağı 

olmayan temperaturda saxlanır.  

Sınaq metodları konyakın aşağıdakı keyfiyyət göstəricilərinin 

müəyyən edilməsini nəzərdə tutur: etil spirti, şəkərlər, metil spirti, 

dəmir, mis, butulkaya doldurulma səviyyəsi. 

Etil spirti. Metod məhsulun əvvəlcədən istilə qovulmasına və 

sonra alınan destilyatda areometrlə spirtin təyininə əsaslanır. 

Şəkər. Analiz olunan məhsulda onun miqdarından asılı olaraq 

Bertran yaxud birbaşa titrləmə ilə müəyyən olunur. 

Bertran metodu. Metod İnvert şəkərlə mis oksidin reduksiya 

edilməsi və sonra dəmir oksidin sulfat turşusunun köməyilə 

yenidən əvvəlki oksid formasına çevrilməsinə əsaslanır. Əmələ 

gələn dəmir oksidi kalium permanqamatla titrləşdirilir və cədvəl-

dən ona uyğun gələn invert şəkərin q/100 sm3-la miqdarı təyin 

olunur.  
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Birbaşa titrləmə metodu. Metodun mahiyyəti belədir: misin 

oksid forması (Felinq məhlulu) invert şəkərlə reduksiya olunur. 

Felinq məhlulu ilə metilen abısı indiqatoru iştirakı ilə titrləmə 

aparılır və titrləmənin köməyilə reaksiyanın başa çatması 

müəyyən olunur və xüsusi formulla invert şəkərin kütlə qatılığı 

hesablanır. Şəkərin məhsulda miqdarı 100 sm3-da 1 qramdan çox 

olan hallarda bu metoddan istifadə olunur. 

Metil spirti. Metod metil spirtinin turş mühitdə kalium perman-

qanatla formaldehidə qədər oksidləşməsi reaksiyasına əsaslanır. 

Spirt kolorometrik yolla təyin olunur.  

Dəmir. Dəmir mavi rəngli kompleks birləşmə berlin abısı əmələ 

gəldikdə aşkar edilir. 

Dəmirin miqdarını həmçinin kolorometrik metodla da təyin 

edirlər. 

Mis. Kolorometriya metodu ilə sink dibenzilditiokarbomatla 

həyata keçirilir. 

Butulkanın doluluq vəziyyəti (QOST 23943-80). Tədqiq olu-

nan məhlulun həcminin ölçülü kolba ilə müəyyən edilməsinə 

əsaslanır.  

 

3.3.2. Orqanoleptik qiymətləndirmə 
 

Konyaklar, o cümlədən ixrac olunan konyaklar da daxil 

olmaqla aşağıdakı tələblərə uyğun olmalıdır: dad və buket-həmin 

tip konyaklar üçün səciyyəvi, kənar tamsız və iysiz; rəng – açıq 

qızılıdan qızılı çalarlarla açıq qəhvəyiyə qədər; şəffaflıq-parlaq 

şəffaf, kənar qarışıqsız.  

Dequstasiya analizi otağın 20-250C temperaturunda, tutumu 

25 sm3 olan xüsusi konyak qədəhindən yaxud xüsusi şarşəkilli 

100-125 sm3 tutumlu rəngsiz şəffaf şüşədən hazırlanan qədəhdən 

istifadə edilməklə aparılır. 

Qabın rəng və forması konyakın rəng çalarlarının, dad və 

ətrinin obyektiv təyininə zəmin yaradır. 
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Rumka yaxud qədəhə 15-20 sm3 içki tökülür, ağızda 

ləngitməklə konyakın ətrinin bütün qammaları müəyyən olunur, 

sonra kiçik qurtumla dad yoxlanır, daddan sonrakı tam hiss olunur.  

Dequstasiyaya verilən konyakın temperaturu 16-180C olmalı-

dır. Əvvəlcə ordinar, sonra markalı konyaklar qiymətləndirilir.  

Konyak şəffaflığa, rəngə, ətirə, buketə, dada görə 

qiymətləndirilir. Yüksək keyfiyyətli konyaklar üçün açıq-kəhraba 

rəngi uzun illər saxlananlar üçün daha tutqun, kristal şəffaflıq, 

mürəkkəb buket və ətir, harmonik dad, yağlıtəhər konsistensiya 

xarakterikdir. 

Saxtalaşdırılmış konyaklarda intensiv vanilin, essens, meyvə 

ətri hiss oluna bilər. 

Konyakı orqanoleptik qiymətləndirdikdə onun bütün 

xüsusiyyətlərini səciyyələndirmək üçün əlavə üsullardan istifadə 

olunur: ovuc arasına bir neçə damla konyak tökülərək ətri təyin 

edilir; qədəhin divarına bir neçə damla yaxılır, kağız vərəqlə ağzı 

bağlanır və bir müddətdən sonra açılaraq iylənir. 

Bir neçə konyak markası dequstasiya olunduqda ağızı hər dəfə 

isti çayla yaxalayırlar. 

Konyakın orqanoleptik keyfiyyət göstəricilərinin 

qiymətləndirilməsi 5 əsas elementlərə görə 10 bal sistemi ilə 

aparılır: dad, buket, rəng, şəffaflıq, tipiklik. 

Keyfiyyət elementlərinin maksimum qiymətləri belə paylanır: 

dad-0,5; buket- 3,0 ; rəng – 0,5 ; şəffaflıq – 0,5 ; tipiklik – 1,0. 

Konyakda aşağıdakı nöqsanlar aşkar edilir. 

Koler tamı. Yüksək temperaturda hazırlanan kolerdən istifadə 

olunan içkilərdə təsadüf edilir.  

Palıd tamı. Palıd taxtasından konyak spirtinə xeyli miqdarda 

az oksidləşən aşı maddələr keçməsi ilə əlaqədardır.  

Sivuş və efiraldehid tonu. Baş fraksiyası tam ayrılmamış 

konyak spirtindən istifadə olunduqda meydana çıxır.  

Kömür tonu. Asılqan hissəciklərin miqdarı çox olan şərab 

materialının qovulmasında, həmçinin aparatların vaxtında 

yuyulmamasından əmələ gəlir.  
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Dəmir kassı. İçkinin rənginin dəyişməsi və tünd-göy rəng al-

ması konyakda 1,5 mq/dm3-dan çox dəmir olduğuna dəlalət edir.  

Törənmə səbəblərindən asılı olaraq nöqsanların aradan 

qaldırılması üçün müxtəlif üsullardan istifadə olunur: 

metalsızlaşdırma, yapışqanlanma, kupaj. 

Məhsul aşağıdakı dequstasiya qiymətləri ilə buraxıla bilər və 

realizə oluna bilər (balla): 

 

5 ilə qədər orta müddətdə yetişdirilən spirtdən konyak  8,4 

YK konyak qrupu       8,8 

YKYK konyak qrupu      9,0 

KK konyak qrupu       9,5 

Brendi        8,2 

 

Göstərilənlərdən aşağı qiymət alan (7,0-dən aşağı olmamaqla) 

məhsul həmin ad altında realizə oluna bilməz. 

Həmin içkilər normativ tələblərə uyğun qaydada əlavə işlənmə-

lərə məruz qoyulur, keyfiyyətcə daha aşağı kateqoriyalı məhsulla 

kupaja verilə bilər, başqa məmulatlar hazırlanması üçün sənaye 

emalına, o cümlədən şərab yaxud meyvə spirti üçün istifadə edilə 

bilər.  

7,0 baldan aşağı qiymət alan məhsulun xammal və qida əlavəsi 

kimi istifadə olunması yol verilməz olub, texniki məqsədlər üçün 

tullantıya verilməlidir. 

 

3.3.3. Fiziki-kimyəvi keyfiyyət göstəriciləri 
 

Fiziki-kimyəvi keyfiyyət göstəricilərinə görə konyak 13741-

91 saylı QOST-un tələblərinə uyğun olmalıdır (cədvəl 3.5). 

Ordinar və markalı konyaklar üçün etil spirtinin həcmdə payı, 

şəkərlərin kütlə qatılığı və konyak spirtinin yetişdirilmə müddəti 

texnoloji təlimata uyğun hər konyak adı üçün ayrıca müəyyən 

olunur.  
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Konyaklarda normadan aşağıdakı kənara çıxmalara yol verilir: 

şəkərlərin kütlə qatılığına görə ±2,0 q/dm3; butulkada etil spirtinin 

həcmdə payı ±0,3%, emal olunmuş (işlənmiş) konyaklarda -

0,2.....+0,3%. 

 

Cədvəl 3.5 

Konyakın fiziki-kimyəvi tərkib göstəriciləri 

Göstəricilər 

Konyaklar üçün norma 

Ordinar Markalı 

üç ulduz 
beş 

ulduz 

xüsusi 

adla 
YK YKYK KK 

Etil spirtinin həcmdə payı, 

% 
40 42 40 40-42 40-45 40-57 

Şəkərlərin kütlə payı, 

q/dm3 
15 15 7-15 7-12 7-25 7-20 

Metil spirtinin kütlə payı, 

mq/dm3 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Misin kütlə payı, mq/dm3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Dəmirin kütlə qatılğı, 

mq/dm3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

 

İxrac üçün nəzərdə tutulan konyaklara cədvəldə nəzərdə tutulan 

fiziki-kimyəvi tələblər qoyulur (cədvəl 3.6). 

Sifarişçi xarici ticarət təşkilatlarının tələblərinə uyğun olaraq 

konyakların tündlüyünün dəyişdirilməsinə yol verilir. 

Butulkaya doldurulmuş konyakda (brendi) normadan 

aşağıdakı kənara çıxmalara yol verilir. Spirtliyə görə ±0,3%, 

şəkərin kütlə qatılığına görə ±2 mq/dm3.  

Konyakda mikrobioloji analizlər aparılmır. 
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Cədvəl 3.6 

İxrac olunan konyakların fiziki-kimyəvi göstəricilərinə tələblər 

Göstəricilər 

Konyaklar üçün norma 

Ordinar Markalı 

üç 

ulduz 

dörd 

ulduz 

beş 

ulduz 

Xüsusi 

adla 
YK YKYK KK 

Tündlüyü, % 40 41 42 40 40-42 40-45 40-57 

İnvert şəkərə çevirməklə 

şəkərin kütlə qatılığı, 

q/dm3 

15 15 15 15 7-12 7-25 5-20 

Metanolun həcmdə payı, 

% 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Misin kütlə payı, mq/dm3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Dəmirin kütləə qatılığı, 

mq/dm3 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

3.3.4. Qablaşdırma və markalanma  
 

Konyakın qablaşdırılması və markalanması 13741-91 saylı 

QOST-a uyğun aparılır. Konyaklar standartda nəzərdə tutulmuş I, 

III, XIV tipli butulkalara, həmçinin fiqurlu və suvenir butulkalara 

doldurulur. 

KK qrup markalı konyaklar tutumu 100 sm3 olan III tipli 

butulkalara, tutumu 50 sm3 olan I tip, həmçinin fiqurlu və suvenir 

butulkalara və bədii tərtibatlı qablara doldurula bilər.  

Konyak butulkaya “həcmə görə” doldurulur. 20±0,50C tempe-

raturda ayrı-ayrı butulkaların nominal tutumundan yol verilən 

kənara çıxmalar belə olmalıdır: 

±5,0 sm3 tutumu 700-750 sm3 olan butulka üçün; 

±4,0 sm3 tutumu 500 sm3 olan butulka üçün; 

±3,0 sm3 tutumu 200-300 sm3 olan butulka üçün; 

 ±1,5 sm3 tutumu 100 sm3 olan butulka üçün; 

±1,0 sm3 tutumu 50 sm3 olan butulka üçün. 

Hazırlayan müəssisədə “həcmə görə” doldurulma aparıldıqda 
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dolma səviyyəsini yoxlamaq üçün 25 butulka üzrə 20±50C tempe-

raturda nominal tutumundan orta kənara çıxmalar aşağıdakılardan 

artıq olmamalıdır: 

0,5% tutumu 200-750 sm3 olan butulka üçün; 

1,0% tutumu 100-50 sm3 olan butulka üçün. 

Tutumu 100 sm3 olan konyak butulkaları mantar, kombinə 

edilmiş mantar, polietilen mantar, alüminium qalpaqla bağlanır.  

Mantar, polietilen yaxud kombinə edilmiş mantar tıxaclara 

üstdən alüminium qalpaq taxılır. 

50-100 sm3 tutumu olan butulkalar alüminium qalpaq yaxud 

arakəsməli ayırıcı həlqə ilə ayrılmış alüminium qalpaqla bağlanır. 

250 sm3 və daha böyük tutumlu konyak butulkaları etiket və 

boyunbağı, 50-100sm3 tutumlu və III tip butulkaya doldurulmuş 

konyaklar – etiket, yaxud kombinə edilmiş boyunbağılı etiketlə 

tərtib olunur. 

Etiketdə aşağıdakılar göstərilir: 

 Konyakın adı; 

 Hazırlayıcı-müəssisənin adı (vərəqin üzündə yaxud arxa 

tərəfində); 

 Butulkanın tutumu, dm3; 

 Etil spirtinin həcmdə payı,%; 

 Konyak spirtinin yaşı (xüsusi konyaklar və markalar üçün); 

 Standartı;  

 Doldurulma tarixi (üz və ya arxa hissəsində) 200 sm3 və 
çox tutumlu butulkalar üçün. 

Boyunbağıda ulduzcuqların miqdarı yaxud konyakın adı 

yazılır. 

Kolleksiya konyakları butulkasına əlavə yarlıq yapışdırılır və 

orada “Kolleksiya”. Kolleksiyada əlavə olaraq – il yetişdirilmişdir 

yazılır. 

Müəssisə butulkaya əks etiket, bədii tərtibatlı lent yapışdıra 

bilər və orada əlavə məlumatlar, o cümlədən aşağıdakılar əks 

etdirilə bilər: 

 əmtəə nişanı; 
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 müəssisənin yaradılma tarixi; 

 reklam xarakterli informasiya; 

 butulkanın sıra sayı; 

 kodlaşdırma nişanı. 
Konyak butulkaları büzməli kardon qutulara, butulkalarda 

qida mayeləri üçün çoxqat ağac qutulara, qab-avadanlıqlara, butul-

kalar üçün çoxqat plasmas qutulara, həmçinin bədii tərtibatlı 

suvenir qutulara qablanır.  

Ordinar konyaklar doldurulmuş butulkalar ağac qutu və qab-

avadanlığa qablandıqda kağızla tamamilə yaxud etiketi örtən zolaq 

şəklində bükülür. Əgər butulka şəhər daxilində daşınarsa, o zaman 

ordinar konyak butulkalarının kağıza bükmədən qutulara qablan-

ması aparıla bilər. Markalı yaxud kolleksiya konyak butulkalarını 

kağızla (sellafonla) tamamilə bükürlər. 

Büzməli kardon qutular üçün klapan və qapaq çıxıntıları kağız 

əsasında yapışqan lentlə yaxud polietileni lentlə örtülür.  

Büzməli kardon qutuların nəql edilmə markalanması (14192-

96 saylı QOST-a uyğun) fərqləndirici nişan vurulmaqla aparılır: 

“Qırılandır. Ehtiyatlı ol”, “Yuxarı”, “Nəmlikdən qoru”. Qutulara 

aşağıdakı ifadələr əlavə edilir: 

 müəssisənin adı; 

 konyakın adı; 

 butulkanın tutumu, dm3; 

 yük yerinin kütləsi, kq. 
İxrac olunan konyakın qablaşdırma, markalanması 12494-77 

saylı QOST-a və xarici iqtisadi təşkilatların tələblərinə uyğun 

aparılır.  

 

3.5. Konyakın nəql etdirilməsi, saxlanması və 

saxtalaşdırılması 

 

Konyak butulkaları qutu və qab-avadanlıqlarda bütün nəq-

liyyat növləri ilə yükdaşımanın qaydalarına uyğun, həmçinin qab 
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avadanlıqlarda avtomaşın nəqliyyatı ilə nəql etdirilə bilər.  

Konyak butulkaları anbar binalarında 50C-dən aşağı olmayan 

temperaturda saxlanır.  

Konyakın doldurulmadan sonra butulkalarda təminatlı sax-

lanma müddəti 2 ildir. Əgər bu müddətdə konyakda bulanlıq, 

yaxud görünən çöküntü əmələ gəlməzsə, o zaman onlar gələcək 

saxlanma və realizə üçün yararlı hesab olunur.  

Konyaklar daha çox saxtalaşdırılan tünd alkoqollu içkilər-

dəndir. Çünki, baha olmaqla istehlakçıların onlara təlabatı vardır.  

Konyakların əsas saxtalaşdırılma vasitələrinə aşağıdakılar aid 

ola bilər: 

- Su ilə durultma; 

- Konyak spirtinin bir qədər, yaxud tamamilə qida etil spirti, 

yaxud texniki spirtlə əvəz olunması; 

- Keyfiyyətli konyakın az müddət yetişdirilmiş içkilərlə 

əvəz olunması; 

- Palıd qırıntılarının miqdarının artırılması ilə konyakın 

yetişdirilmə prosesinin tezləşdirilməsi; 

- Konyak spirtinin qızıdırlması hesabına konyakın 

yetişdirilmə prosesinin tezləşdirilməsi; 

- Süni ətirləşdiricilər (“brendi”) vurulması. 

Saxtalaşdırılmış içkiləri aşağıdakı göstəricilərə görə 

fərqləndirmək olar: 

- qədəhə natural konyakı süzdükdə əmələ gələn yaşıl 

çalarlara görə. Bu, onunla izah olunur ki, palıd çəlləklərdə 

yetişdirildikdə xlorofil konyak spirtinə keçir; 

- yasəmən aldehidinin vanilinə nisbəti ilə ordinar konyaklar 

üçün bu göstərici 0-1 arasında, markalılar üçün isə daha yüksək 

ola bilər;  

- Metanolun miqdarına görə, belə ki, konyak spirti adi spirtə 

nisbətən metanolun daha yüksək miqdarına malik olur. Bu 20-120 

mq% arasında tərəddüd edir; 

- Saxtalaşdırılmış konyakda aşı maddələri (polifenollar) çox 

az olur yə ya heç olmur. 
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Mümkün saxtalaşdırmaları identifikasiya etmək üçün müxtəlif 

metodlardan istifadə olunur: orqanoleptik, fiziki-kimyəvi, sadə və 

mürəkkəb. 

Konyakın saxtalaşdırıması onun aşkarlanma səbəblərinə görə 

daha çox mürəkkəblik kəsb edir. Birinci, konyak elə içkini adlan-

dırmaq olar ki, yalnız müəyyən coğrafi bölgədə - Fransanın Kon-

yak bölgəsində istehsal olunsun. Digər ölkələrin konyakları nə 

qədər yaxşı olsa da konyak içkiləri yaxud brendi (Brandy) adlan-

sada – bu hüquqi saxtalaşdırma, başqa sözlə ticarət markasının 

yaxud müəlliflik hüququnun pozulmasıdır. Son nəticə sadə isteh-

lakçı üçün bu içkinin necə adlanması deyil, onun dadı və 

keyfiyyətidir.  

İkinci bir tərəfdən ticarətdə konyak və konyak içkilərinin əsa-

sını konyak spirti, yəni üzümün qıcqırdılmasından alınan şərabın 

destilləsindən əldə olunan material təşkil edir. Belə spirt kifayət 

qədər intensiv dad və ətri ilə seçilir. Onun bir qədər işlənməsi ilə 

(məsələn, çay şərbəti əlavə etməklə) təcrübəsiz istehlakçını 

asanlıqla aldatmaq mümkün olur. Üçüncü saxtalaşdırıcılar konyak 

spirtini tədqiq etmək üçün normativ bazanın təkmilləşdirilmə-

məsindən istifadə edirlər. Konyakın keyfiyyəti bu halda içkinin 

dad və ətrinə baxmaqla orqanoleptik metodla təyin olunur. 

Bəzən cavan konyak spirti süni yolla rənglənir və sintetik 

ətirləşdiricilərlə (məsələn, vanilin yaxud linalolla) ətirləşdirilir, 

markalı konyak hətta çox hallarda kolleksiya (25 ildən çox 

yetişdirilmiş spirtdən) konyakı kimi realizə edilir.  

Kimyəvi planda konyak içkiləri maddələrin mürəkkəb qarışığı 

olub, burada yetişdirmə zamanı palıddan ekstraksiya olunan və 

sonradan əmələ gələn maddələr toplanmış olur. Bununla əlaqədar 

olaraq yaxşı yetişdirilmiş konyak çəllək taxtalarından nüfuz edən 

aşı maddələrinə - ploifenollar və flavon törəmələrinə və yetişdirmə 

zamanı əmələ gələn metil və etil efirləri və ali yağ turşularına, 

həmçinin ətirli birləşmələrə, terpenoidlərə malik olur. Bəzi konyak 

içkiləri məxsusi ətirləşdirilir, məsələn vanilinlə işlənir. Içkinin 

dadını müəyyən edən maddələr (aşı və flavon törəmələri) təyin 
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oluna bilsə də bu içkinin yaşını əks etdirmir.  

Konyak içkilərinin ətrinin təyini metodikası şərab və spirtsiz 

içkilərdən fərqlənmir.  

Konyakın komponentlərinin identifikasiyası zamanı məlum 

olur ki, yetişdirilən içkilərin buketi ordinarlardan zəngindir. Xra-

matoqrammada ordinar konyaklarda yalnız terpenoidlər (simvol 

və terpeniol) identifikasiya olunur ki, bu da cavan konyak spirti 

üçün səciyyəvidir. Yetişdirilmiş konyakın ətrində daha çox 

miqdarda yağ turşularının uçucu efirləri olur.  

Beləliklə, konyak içkilərinin keyfiyyətini içki üzərindəki hava 

buğ fazasını tədqiq etməklə bilmək olar. Qaz xramotoqrafiyası 

yaxud hava-buğ fazasının xramato-kütlə-spektrial analizlərində 

məqsəd içkilərin keyfiyyətinin etibarlı təsdiqidir.  

Konyakların identifikasiyasında əhəmiyyət kəsb edən fiziki-

kimyəvi göstəricilərdən tündlük və şəkərin kütlə payını göstərmək 

olar. Spesifik göstəricilərə isə metanolun miqdarı, ali spirtlərin 

efirləri, yasəmən aldehidinin vanilinə nisbəti aiddir.  

Metanola görə konyak istehsalı üçün istifadə olunan spirtin 

növü müəyyən olunur. Konyak spirtində metanolun miqdarı rekti-

fikasiya olunmuş spirtə nisbətən xeyli çox olur.  

Konyakın yaşının yaş indeksinə görə müəyyən olunması 

tövsiyə edilir. Bu, yasəmən aldehidinin vanilinə nisbəti və ali 

spirtlərin efirlərinin miqdarı ilə müəyyən olunur. Yaş indeksi kimi 

konyak spirtinin bütün yetişdirilmə dövründə toplanan yasəmən 

aldehidinin intensivliyi qəbul olunmuşdur. Yetişdirmə müddəti nə 

qədər çox olursa bu göstərici də bir o qədər yüksək olur. Ordinar 

konyaklarda yaş indeksinin dəyişməsi aşağı, markalı və kolleksiya 

konyaklarında xeyli yüksəkdir (9-a qədər). Yasəmən aldehidinin 

vanilinə nisbətinin tənzimlənməsi çəlləkdən ekstraksiya olunan 

liqninin hidrolizi və oksidləşməsi hesabına olur. Natural konyak-

larda bu göstərici 2-4 arasında olur. Başqa sözlə yasəmən aldehidi 

xeyli üstələnmiş olur. Vanilinlə ətirləşdirildikə bu nisbət pozulur. 

Aldehidlərin miqdarına texnologiyanın xüsusiyyətləri müəy-

yən təsirlərini göstərir. Belə ki, onun əvvəlcədən emalı, palıd 
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çəlləklərinin istifadə müddəti və s. 

Konyakın saxtalaşdırılma əlamətlərini orqanoleptik yolla 

müəyyən etmək olar. Lakin sıravi istehlakçı yalnız kobud şəkildə 

aparılan saxtalaşdırmanı ayırd edə bilər. Xüsusi vasitə və üsulları 

yalnız təcrübəli ekspert-dequstator müəyyən edə bilər. 

Konyakların daha etibarlı eyniləşdirilməsi onların xromato-

kütlə-spektroskopiya metodundan istifadə edilməklə xromatoq-

rafiyasına əsaslanır. Bu zaman identifikasiya yalnız uyğun məhsul 

etalonu ilə müqayisədə aparılmalıdır. Lakin bunun üçün bahalı 

avadanlıqlara və yüksək ixtisaslı mütəxəssislərə malik olmaq tələb 

olunur.  

 

3.6. Dünyanın konyak çeşidləri 

3.6.1. Azərbaycan konyakları 
 

Azərbaycanda ilk konyak zavodu 1892-ci ildə Yelenendorf 

kəndində (indiki Göygöl şəhəri) açılmışdır. Burada odla işləyən 2 

destillə aparatı qurulmuşdur. 

Üzümün emalı, şərab materialının istilə qovulması və alınan 

spirtin yetişdirilməsi çox primitiv qaydada aparılmasına baxma-

yaraq, Göygöl (Yelenendorf) konyakları Beynəlxalq müsabiqə və 

sərgilərdə dəfələrlə qızıl medala layiq görülmüşdür. Məsələn, 

Londan (1897-ci il), Münhen və Puatye (1899-cü il), Paris (1900-

cü il), Lion (1901-ci il) və b. təltiflər bu qəbildəndir. Azərbaycan 

konyakının dünyada belə şöhrət qazanması, onun digər rayonlarda 

da istehsalına zəmin yaratmış olur. 

1901-ci ildə Göyçay qəzasının Göyçay şəhərində, Kürdəmir 

və Bərgüşad stansiyalarında konyak zavodları meydana gəldi.  

Kürdəmir stansiyasındakı konyak zavodu odla işləyən iki 

aparatdan ibarət olmaqla, onların konyak spirtinə görə məhsul-

darlığı 6 min dal idi. Bu zavod ildə 10 min dal hazır konyak 

buraxırdı. Buraxılan konyaklar-yetişdirilməmiş cavan spirtə müx-

təlif cövhərlər və essenslər əlavə edilməklə hazırlanır. Deməli, bu 
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konyaklar, bir növ saxtalaşdırılırdı.  

Göyçay və Bərgüşad zavodlarında qovulmuş konyak spirtləri 

yetişdirmək və kupaj üçün Tiflis şəhərinə göndərilirdi. Hazır 

konyak məhsulu Tiflis, Odessa, Bakı, Moskva, Peterburq, Riqa, 

Varşava, Samara və b. şəhərlərdə olan ticarət anbarları vasitəsilə 

satılırdı. 

Tezliklə Şuşa qəzasının Ağdam şəhərində, eləcə də Əli 

Mərdanlı, Boyəhmədli və Novruzlu kəndlərində yeni konyak 

zavodları yaradıldı. Bu zavodlarda 1894-cü ildə 1,351 min dərəcə 

konyak spirti çəkilmişdi. 

Şuşa qəzasında istahsal olunan konyak spirtini Tiflis, İrəvan 

və Kizlyar şəhərlərinə göndərirdilər. 

Konyak istehsalına 1922-ci ildə Nizami adına zavodda (indiki 

1 saylı Gəncə şərab zavodu) başlandı. Burada məhsuldarlığı 11 

min dal konyak spirti olan iki konyak aparatı işləyirdi. 

1936-cı ildən sonra Ağdam, Ağstafa, Şəmkir, Çinarlı və 

Göygöl şərab zavodlarında konyak spirti çəkən sex, 1 saylı Gəncə 

şərab zavodunda isə konyak spirti yetişdirən və hazır konyakı 

butulkalar dolduran sex yaradıldı.  

1937-ci ildə Göygöl və 1 saylı Gəncə şərab zavodunda konyak 

spirti uzun müddətli yetişdirilməyə qoyuldu. Həmin spirtdən 

1946-ci ildə 1 saylı Gəncə şərab zavodunda «Yubiley» adlı 

markalı konyak buraxıldı və tezliklə standarta daxil edildi. 

1948-ci ildə torpaq-iqlim şəraiti və iqtisadi xüsusiyyətləri 

baxımından konyak istehsalı üçün respublikanın Ağdam, Ağstafa, 

Göyçay, Tovuz, Şəmkir və Göygöl rayonları seçildi. 

Konyak üçün üzüm sortları plantasiyalarının artırılması, şərab 

materialı və spirtə qovulma istehsalının təkmilləşdirilməsi, 

müxtəlif yaşda yetişdirilmiş spirt ehtiyatının toplanması 1950-ci 

ildə bir sıra konyak markalarının buraxılışını təşkil etməyə imkan 

verdi. Ordinar konyaklardan 3-4 və 5 ulduz, markalılardan YK 

(yetişdirilmiş konyak), YKYK (yüksək keyfiyyətli yetişdirilmiş 

konyak) və «Yubiley» bunlara aiddir (cədvəl 3.7). 
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Cədvəl 3.7 

Azərbaycanda istehsal olunan konyaklar 

Adı 
Kondisiyası Yetişdirmə 

müddəti 
Tipi 

Spirt, h.% Şəkər (%-lə) 

Markalılar 

Gəncə 42 1,2 6-7 
YK (yetişdirilmiş 

konyak) 

Göygöl 42 1,2 7-8 YK 

Bakı 43 1,2 8-10 

YKYK (yüksək 

keyfiyyətli yetişdirilmiş 

konyak) 

Yubiley 45 0,7 10 KK (köhnə konyak) 

Moskva 45 1,2 10 KK 

Azərbaycan 45 0,7 10-11 KK 

Şirvan 40 0,7 15 KK 

Ordinarlar 

«Üç ulduz» 40 1,5 3  

«Dörd 

ulduz» 
41 1,5 4  

«Beş ulduz» 42 1,5 5  

 

Respublikamızda yaxşı bazaya malik güclü inkişaf etmiş 

konyak zavodları formalaşmışdı. Bunlara misal olaraq, Şəmkir, 

Göyçay və b. şəhərlərdə yerləşmiş zavodları göstərə bilərik. Bu və 

digər zavodlarda müxtəlif çeşiddə və qablamalarda içkilər 

buraxılmaqdadır (şəkil 3.3).  
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Şəkil 3.3. Azərbaycanda buraxılan bəzi konyak nümunələri 
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3.6.2. Fransa konyakları 
 

Fransada istehsal olunan konyakın 70%-i verən 4 şirkət daha 

məşhurdur. Bunlar Hennesi, Martel, Remi Marten, Kurvuzyedir. 

«Hennesi». 1765-ci ildə İrlandlı emiqrant Riçard Hennesi 

tərəfindən əsası qoyulmuşdur. Şirkətə yetişdirilmə dərəcəsini 

ulduzlar şəklində etiketdə əks etdirmə, X.O konyak markasının 

alınma texnologiyası və digər işləmələr məxsusdur.  

Hazırda şirkət LVMN («Lui-Vyeton-Mos-Hennesi») 

konserninə keçsə də həmin strukturda öz müstəqilliyini 

saxlamışdır. Şirkətə ailənin səkkizinci nəsildə varisi Jil Hennesi 

başçılıq edir. 

Şirkət tərəfindən qəbul edilən konyak spirti Fransanın dörd 

rayonunda becərilən üzümdən emal olunur. Bunlar Qran Şampan, 

Pti Şampan, Borderi və Fin Buadır. Hennesi konyakı istehsal 

etmək üçün yalnız Yunion Blan üzüm sortundan istifadə edilir. 

Aşkarlayıcı xüsusiyyəti – məhsul üzərində firmanın gerbinin 

əks olunmasıdır. 

Şirkətin daha məşhur konyakları «Hennesi V.S» («Vera 

Spesial»), «Hennesi V.S.O.P» («Veru Superior Old Pale»), «Hen-

nesi X.O» («Extra Old»), «Hennesi Paradis»-dir.  

«Martel». Buraxılan məhsulun miqdarına görə ikinci yeri 

tutur. 1715-ci ildə İngiltərədən olan Con Martel tərəfindən 

yaradılmışdır. Martel ailəsinin 8 nəsil törəmələrinin səyləri ilə 

xarici bazarların tutulmasına nail olunmuş və bunun nəticəsidir ki, 

hazırda 140-dan çox ölkəyə bu şirkətin məhsulları 

göndərilməkdədir. Bu isə dünya istehsalının 17,5%-i deməkdir. 

Şirkətin əsas məhsullarına «Martel V.S», «Martel V.S.O.P», 

«Martel Cordon Blen», «Martel Noblige» aiddir. 

Şirkət həmçinin «Napoleon», «X.O.Supreme Extra», «Cor-

don Rubis» və b. adda konyaklar istehsal edir. 

«Remi Marten». Şirkət 1724-cü ildə yerli şərabçı Remi 

Marten tərəfindən yaradılmışdır. Ağaşıdakı markalarda konyaklar 

istehsal olunur: «Remu Marten Fine Chatpagne V.S.O.P», «Remu 
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Marten Club De Remu Marten Fine Champagne», «Remu Marten 

X.O. Spesial Fine Scampagne» və s. 

«Kurvuazye». Şirkəti 1724-cü ildə parisli şərabçı Emanuel 

Kurvuazye yaratmışdır. Napoleon Bonapartın sevimli konyakı 

olması onu «Le Cognac de Napaleon» adı ilə patentləşdirməyə və 

bütün Kurvuazye konyak markalarının etiketində imperatorun 

siuletini verməyə imkan yaratmışdır.  

Hazırda şirkət Britaniya konserni «Alid Lion»a məxsusdur. 

Əsas çeşidə aşağıdakı içkilər aiddir: «Courvoisier V.S», 

«Courvoisier V.S.O.P», «Courvoisier Napoleon», «Courvoisier 

X.O. İmperial», «Courvoisier initiale extra». 

Buraxılan konyakların çeşidində yüksək elit – «Extra №7» 

konyakını xüsusi qeyd etmək lazımdır. 

Bu şirkətlərlə yanaşı Şarantada çoxlu sayda digər konyak 

evləri də fəaliyyət göstərməkdədir. 

 

3.7. Digər tünd alkoqollu içkilərin ekspertizası 

 

3.7.1. Brendi  
 

Tünd meyvə içkiləri (arağı) bir çox ölkələrdə istehsal 

olunmaqdadır. Onlar əsasən 38-40 h.% spirtliyə malik olub, alma, 

albalı, gavalı, şaftalı, ərik və qara qarağatdan hazırlanır. 

Kalvados (alma arağı). Kalvados ilk dəfə XVI əsrin II 

yarısında Fransanın Kalvados vilayətində istehsal olunmuş və öz 

adını da buradan götürmüşdür. 

Keçmiş İttifaqda Kalvados istehsalına ilk dəfə 1960-cı ildə 

Litvada başlanmışdır. Sonralar Ukrayna, Moldova və Rusiyada da 

Kalvados istehsal olundu. 

Rusiya kalvadosu an azı iki il yetişdirilmiş alma spirtindən 

hazırlanmaqla, 40h.% spirtə və 1,5% şəkərliyə malik olur. 

Kalvados tipli tünd içkilər aşağıdakı mərhələlər üzrə 

hazırlanır: 
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1) Qıcqırmış alma şirəsinin hazırlanması; 

2) Ondan xam spirtin alınması; 

3) Xam spirtdən kalvados spirtinin hazırlanması; 

4) Kalvados spirtinin yetişdirilməsi; 

5) Kalvados istehsalı. 

Kalvados hazırlamaq üçün payızlıq və qışlıq alma 

sortlarından istifadə olunur. Alma yeyilən yetişkənlikdə, başqa 

sözlə, maksimum şəkər topladıqda yığılır. Yetişib ötmüş meyvələr 

artıq metil spirtinə malik olduğundan onlardan istifadə olunmur. 

Almadan şirə və şərab hazırlanması məlum qaydada gedir 

(bax: Meyvə-giləmeyvə şərabları). Sağlam şərab materialından 

destillə yolu ilə əvvəlcə xam spirt, sonra kalvados spirti alınır. Bu 

məqsədlə fasiləli və fasiləsiz işləyən destillə aparatlarından 

istifadə olunur. Fasiləli işləyən UPKS və Pistorius tipli nimçəli 

aparatlar, fasiləsiz işləyən K-5M markalı aparatlar yayılmışdır. 

Təzə alınmış spirtlər keyfiyyətinə görə sortlaşdırılır və 

bircinsli spirt partiyası almaq üçün eqalizasiya olunur. Alınan spirt 

analiz olunduqdan sonra yetişdirmək üçun palıd çəlləklərə, yaxud 

emal olunmuş metal rezervuarlara vurulur. Çəlləklərdə spirti 

yetişdirən zaman spirtin üzərində çəlləyin həcminin 2%-i qədər 

boşluq saxlanılır.  

Metal qablarda isə bu boşluq 5% təşkil edir və oraya ildə 2 

dəfə balondan oksigen vurulur. Metal qablarda yetişdirmə zamanı 

onun daxilinə 1 litr spirtə 80-100sm2 hesabı ilə palıd taxtası 

düzülür. 

Yetişdirilmiş alma spirti yüksək tündlüyə malik olur. 

Kalvados hazırlamaq üçün onu tələb olunan kondisiyaya 

çatdırmaq lazımdır. Bu məqsədlə kupaj aparılır. Kupajda spirtdən 

başqa yumşaldılmış sudan və şəkər şərbətindən də istifadə olunur. 

Əgər kalvadosun rəngi normaya uyğun gəlmirsə koler əlavə edilir. 

Hazır kupaj yapışqanlama ilə duruldulur. Bu məqsədlə jelatin, 

balıq yapışqanı və bentonitdən istifadə olunur. 

Yapışqanlanmanın yerinə kupayın soyuqla işlənməsi də 

aparıla bilər. Kalvados -5-100C-yə qədər soyudulur və həmin 
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şəraitdə 10 gün saxlanır. 

İstər yapışqanlama, istərsə də soyuqla işlədikdən sonra 

kalvados dekantasiya olunur (çöküntüdən ayrılır), yaxud süzülür. 

Kupajdan və durulduqdan sonra kalvados palıd çəllək, but, 

yaxud çənlərdə-ordinarlar üçün 90 gün, markalılar üçün ən azı bir 

il yetişdirilir. Sonra süzülərək butulkalara doldurulur. 

Alma arağı Bolqarıstan, Macarıstan, Rumıniya, Polşa, İtaliya, 

ABŞ, Almaniya və dikər ölkələrdə də istehsal olunur. Onların 

texnologiyası kalvadosun hazırlanma texnologiyasına yaxındır. 

Bununla belə, ABŞ-da almaya başqa meyvələr əlavə edilməklə, 

qıcqırmadan əvvəl şirəyə şəkər, yaxud şərab turşusu vurula bilər. 

Almaniyada spirtin minimum yetişdirmə müddəti 6-8 həftədir. 

Alma şərabları - Bolqarıstanda alma rakisi, Rumıniyada 

meyvə rakisi, Polşada-alma vinyakı, ABŞ və İngiltərədə - alma 

Ceki adlandırılır. 

Çəyirdəkli meyvələrdən (albalı, gavalı və ərikdən) də araq 

hazırlanır. Albalı arağı Almaniyada, Fransa və İsveçrədə 

hazırlanır. 

Gavalı arağı Maçarıstan, Çexiya və Slovakiya, Almaniya, 

İsveçrə və başqa ölkələrdə, ərik arağı isə Macarıstan, Çexiya və 

Slovakiya, və İsveçrədə məşhurdur. 

Brendi tünd alkoqollu içki olub, üzüm şərablarının yaxud 

qıcqırdılmış meyvə-giləmeyvə şirələrinin qovulmasından alınır. 

XVI əsrdən başlayaraq Dünya üzrə brendi istehsalında 

üstünlük Fransanın Şaranta vilayətinə məxsusdur. 

Holland dilindən tərcümədə «brandewijn» sözü «qovrulmuş 

və destillə edilmiş» mənasını verir. 

Tündlüyündən və hazırlanma üsulundan asılı olaraq brendinin 

üç növ müxtəlifliyi fərqləndirilir. 

Tünd brendi, spirtin həcmdə payı 80-90% arasında olur. 

Qıcqırdılmış şirənin və cecənin destilləsindən alınır: əvvəlcədən 

destillə edilmiş su ilə duruldularaq az miqdarda yetişdirmək üçün, 

həmçinin tünd şərablar hazırlamaq üçün istifadə olunur. 

Brendi qrappa. Spirtin həcmdə payı 70-80%-dir. Sıxılmış cecə 
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qıcqırdıldıqdan sonra iki qat destilləyə məruz qoyulur. 

Yetişdirilmiş və destillə edilmiş su ilə duruldulduqdan sonra hazır 

alkoqollu içki kimi istifadə olunur; 

Xüsusi brendi. Spirtin həcmdə payı 57-72%-dir. Şərabdan 

yaxud qıcqırdılmış şirədən destillə və alınan məhsulun sonrakı 

yetişdirilməsi yolu ilə hazırlanır. İstifadə olunan xammaldan, 

destillə üsulundan və yetişdirmə şəraitindən asılı olaraq brendilər 

fərqləndirilir (cədvəl 3.8). 

Cədvəl 3.8 

İstehsal olunan brendilər 
Brendi Əsas xammal Hazırlandığı yer 

Gavalı 

(Slivovisa) 
Gavalı 

Bolqarıstan, Macarıstan, Rumıniya, 

keçmişYuqoslaviya, Moldovavəb. 

Kalvados Alma 
Almaniya, Danimarka, İsveçrə, 

Rusiya, Litva və b. 

Qrappa Üzüm cecəsi İtaliya 

Mark Üzüm cecəsi Fransa 

Çaça Üzüm cecəsi Gürcüstan 

Raki 
Gavalı və üzüm 

cecəsi 
Bolqarıstan 

Arrak 
Şəkər qamışı 

melassası 
Türkiyə 

Vilyam Armud Dünyanın bir sıra ölkələri 

Kirş Albalı Almaniya, Avstriya, İsveçrə 

Tekila Aqava Meksika 

Sake Düyü Yaponiya 

Bryuno Qarğıdalı Fransa 

Lis Şərab çöküntüsü Fransa 

 

3.7.2. Rom 
 

Rom tünd alkoqollu içki olub, xoşagələn ətirlidir. O, şəkər 

qamışından və ya şəkər qamışı zavodlarında əmələ gələn qalıqdan-

melassadan alınır. Rom dünya bazarında XVI əsrdən, yəni 

Amerikanın kəşfindən sonra görünməyə başlamışdır. Romun əsas 
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istehsalçıları Kuba, Yamayka və Haitidir. Romun sənaye isteh-

salına XVII əsrdə Barbados adasında başlanılmış və ilk adı, yəni 

«Barbados suyu» («Barbados water») da buradan götürülmüşdür. 

«Rom» adı rumbullion sözündən olub, ingilis ləhcəsindən 

tərcümədə «səs, həyəcan» mənasını verir. İçki kimi romdan təmiz 

şəkildə təsadüfən istifadə olunur. Ondan likorlar, punşlar, 

kokteyllərin tərkibində istifadə edirlər. Turşuların mürəkkəb 

efirləri və rom yağı roma xarakterik xoşagələn ətir və dad verir. 

Rom çox az hallarda təmiz şəkildə istifadə olunur. Ondan qroq, 

likor, kokteyl və punşların, həmçinin dondurma və qənnadı 

məmulatları istehsalında istifadə olunur.  

Təbii, rom qarışığı və süni olmaqla, romun 3 qrupu 

fərqləndirilir. Təbii romlara – rom spirtinin müəyyən tündlüklərə 

qədər su ilə duruldulmasından alınan içkilər aid edilir.  

Təbii rom – ağır, orta və yüngül olmaqla fərqləndirilir. Ağır 

rom yüngüllə müqayisədə daha çox spirt və yağ turşu 

qacqırmasının köməkçi məhsullarının olması ilə fərqlənir. Ona 

görə də o, daha intensiv ətir və dada malik olur. Rusiyada ağır rom 

istehsal olunur.  

Rom qarışığına – adi etil spirtində təbii rom spirti əlavə 

olunmaqla hazırlanan içkilər aiddir. Təbii rom spirti içkiyə 

spesifik ətir və dad verir. 

Süni roma elə içkilər daxildir ki, təbii roma xas olan xarici 

əlamətləri formalaşdırmaq üçün onlara müxtəlif mürəkkəb efirlər 

və digər maddələr əlavə olunur. 

Rom istehsalı üçün əsas xammal şəkər qamışı melassasıdır ki, 

onda 45-60% qıcqıran şəkər olur. Ondan alınan rom uyğun dada 

və ətirə malik olmaqla, şəkər qamışı şirəsindən alınan romdan 

daha tez yetişməsi ilə seçilir. 

Rom istehsalının texnoloji prosesləri. Rom istehsalının əsas 

mərhələlərinə şirənin hazırlanması və qıcqırdılması, rom qarışı-

ğının destilləsi, romun saxlanılması və yetişdirilməsi aiddir.  

Rom üçün şirənin tərkibi belə olmalıdır: quru maddələr 15-18 

kütlə %, şəkər 12-14 q/100 sm3, pH 5,5-5,8, titrləşən turşuluq 0,4-
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0,50. 

Azot və fosfor çatışmazlığı olan melassadan istifadə etdikdə 

şirəyə diamin fosfatın və ammonium sulfatın qidalı məhlulları 

vurulur. Mikroorqanizmlərin fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq üçün 

melassa pasterizə olunur. 

Şəkər qamışından şirə almaq üçün onu əvvəlcə əzicidə 

xırdalayır sonra lifləri-zoğları vallı sıxıcılarda sıxırlar. Şirə çıxımı 

65-70% təşkil edir. Təzə ayrılmış şirə süzülür və sonra kimyəvi və 

isti işlənməyə məruz qoyulur. Təmizlənən şirə 9-11% quru 

maddələrə, o cümlədən 5-8% şəkərə malik olur. Şirə xarab 

olmasın deyə onu vakuum-buxarlandırıcı qurğularda quru 

maddələrinin qatılığı 65% olanadək qaynadırlar. Qatı şirə (konsen-

trat) hazırlamaq üçün şirəni isti su və barda ilə 15-18% quru maddə 

qatılığınadək duruldurlar. Romun ətir və dadını gücləndirmək 

üçün 15%-ə qədər barda əlavə olunur. Sonra şirə pasterilizə olunur 

və 24-250C-dək soyudulur.  

Spirt qıcqırmasının törədiciləri kimi mədəni maya 

məhlullarından istifadə olunur. Bunlara Sach.cerevisiae və 

Shizosaccharomyces-in bəzi ştammları aiddir.  

Ağır rom almaq üçün səthi qıcqırma aparan 

Shizosaccharomuces cinsindən istifadə olunur. Onlar qıcqırma 

zamanı spirtlə yanaşı xeyli miqdarda üzvi turşular, mürəkkəb 

efirlər, aldehidlər və ali spirtlər əmələ gətirirlər. Zəif aromatlı 

«Kuba» tipli rom hazırlamaq üçün sürətli qıcqırdıcı mayaların 

dərində qıcqırma aparan formalarından istifadə olunur. 

Rom istehsalı üçün minimum miqdarda sivuş yağları əmələ 

gətirən irqlər yararlıdır. Təmiz maya məhlulları etil spirti istehsa-

lında olduğu kimi hazırlanır. Maya şirəsi quru maddələrin miqdarı 

10% olmaqla hazırlanır və 10-ə qədər turşulaşdırılır. Mayaların 

çoxaldılması maya generatorunda 30-320C temperaturda 5-7% 

qıcqırmaya qədər aparılır. 

Rom hazırlanmasında içkinin buketini gücləndirmək üçün 

mayalardan başqa yağ turşu bakteriyalarından (Granul bacter) da 

istifadə olunur. Bakteriyalar tərəfindən buraxılan yağ turşusu yağ-
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etil efirinin əmələ gəlməsinə sərf olunur ki, bu da ağır tipli roma 

məxsus spesifik ətiri əmələ gətirən əsas komponentlərdəndir. 

Bakteriyalar əsasən (90%) yağ turşusu, həmçinin sirkə, propion və 

az miqdarda digər yağ sırası karbon turşuları əmələ gətirir. Bunlar 

isə meyvə ətirli rəngarəng efirlərin əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır. 

Şirə qapalı qıcqırtma aparatlarında qıcqırdılır. Aparat soyut-

maq üçün ilanvari boru ilə təchiz olunmuşdur. Qıcqırma 25-270C 

temperaturda və vurulan mayaların 5-10% həcmində (şirənin 

ümumi həcminin) aparılır. Şirədə şəkərin miqdarı 5,5-6,0 q/100 

sm3-a qədər azaldıqda, ona yağ turşu materialı (2-3% həcmində) 

əlavə olunur. 

Maya və bakteriyaların simbioz inkişafı nəticəsində braqada 

sivuş yağlarının miqdarı azalmaqla efirlərin miqdarı yüksəlmiş 

olur.  

12-14% şəkərliyə malik yetişmiş rom braqasının tündlüyü 6-

7% olur. Rom braqasının destilləsi fasiləli və fasiləsiz üsullarla 

aparılır. Birinci halda kublu aparatda ikiqat destillə yerinə yetirilir. 

Bu aparat tündləşdirici kolonka, defleqmator və soyuducu ilə 

təchiz olunmuşdur. Destillədən qabaq mayalardan ayırmaq üçün 

yetişmiş braqanı seperasiya edirlər. Əks halda rom spirti konyak 

spirtinə oxşar tam və iyə malik olur. 

Fraksiyalı destillədə ardıcıllıqla baş, əsas (rom spirti) və son 

fraksiya ayrılır. Baş və son fraksiyalar kubu dolduran həcmdə 

toplanır, 20 h.% tündlüyədək su ilə duruldulur və ikinci dəfə 

destillə olunur. 

Bu zaman alınan orta fraksiya rom spirti ilə qatılır (baş və son 

fraksiyalar istehsal qalıqları kimi qəbul edilir).  

Rom spirti 60 h.% tündlüyə malik olur. Rom çıxımı braqada 

olan spirtin 85-90%-i miqdarındadır. Tündlüyü 53,8 h.% olan rom 

spirtində (susuz spirtə görə mq/100 sm3) olur: turşular 23,5; 

mürəkkəb efirlər 45,0; aldehidlər 2,0; sivuş yağları 250,0; furfurol 

0,1. 

Xırda və zəif güclü zavodlarda fasiləli işləyən destillə aparat-

larından istifadə olunur. Bu üsul daha keyfiyyətli rom spirti 
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alınmasını təmin etmə də xeyli istilik sərfi ilə əlaqədardır. 

Sutkalıq gücü 1000 dal-dan çox rom spirti istehsalına imkan 

verən zavodlarda fasiləsiz üsuldan istifadə olunur. Ətir və dadını 

yaxşılaşdırmaq və rom spirtinə xarakterik ton vermək üçün onu 

palıd çəlləklərdə saxlayaraq yetişdirirlər. Bunun üçün onu isti 

destillə suyu ilə 50 h.% tündlüyədək duruldur, tutumu 150-200 

dm3 olan palıd çəlləklərə doldurur və anbarlarda uzun müddətli 

maxlanmaya qoyurlar.  

Romun yetişməsində baş verən çoxsaylı kimyəvi və fiziki-

kimyəvi reaksiyalar, konyak spirtində olduğu kimidir. 

Rom olan çəlləklər temperaturu 20-300C və nisbi rütubəti 75-

80% olan anbarlarda saxlanılır. Romun yetişməsi 4-5 il davam 

edir. Yetişdirilmiş rom çəlləkdən kupaj rezervuarına keçirilir. 

Havalandırılmış destillə suyu ilə 45 h.%-ə qədər duruldulur, 

kolerlə rənglənir, süzülür və butulkaya doldurulur. 

 

3.7.3. Viski 
 

Viski-40-45 h.% tündlükdə ətirli alkoqollu içki olub, dənli 

xammaldan alınan şirənin qıcqırdılaraq, destillə edilməsi və alınan 

xam-spirtin palıd çəlləklərdə uzun müddətli yetişdirilməsi ilə 

alınır. 

Viskinin ətri və dadı xam spirtin istehsalı və yetişdirilməsi 

prosesində əmələ gələn bəzi maddələrlə bağlı formalaşır. Viskinin 

tərkibinə etanol və sudan başqa turşular, efirlər, aldehidlər, ali 

spirtlər, furfurol və ekstrakt maddələri daxildir. Viskinin hazırlan-

ması üçün əsas xammal çovdar və qarğıdalı, həmçinin səməni 

vəziyyətində istifadə olunan arpadır. Buna uyğun olaraq viskinin 

aşağıdakı sortları fərqləndirilir: çovdar, qarğıdalı və qarışıq. 

Qarışıq viski üçün şirə müxtəlif dənli bitkilərdən hazırlanır. 

Məsələn, ABŞ-da qarışıq viski üçün qarğıdalıdan (65-70%), 

çovdar (15-23%) və arpa səmənisindən (12-15%) alınan şirələrin 

qarışığından istifadə olunur. Şotland və İrland viski sortları arpa 
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və digər dənli bitkilərdən, Rusiyada buraxılan viskilər isə qarğıdalı 

və çovdardan hazırlanır. 

İstehsalın texnoloji mərhələləri. Viski istehsalının əsas mər-

hələləri - şirənin hazırlanması və qıcqırdılması, yetişmiş braqanın 

destilləsi və yetişdirilməsidir (köhnəlmə). 

Şirənin hazırlanmasına - əzintinin hazırlanması, isti işlənməsi; 

şəkərləşdirmə və bişmiş kütlənin soyudulması daxildir. 

Əzilmiş dən 140-1500C temperaturda 30-35 dəqiqə bişirilir. 

Bişmiş kütlənin şəkərləşdirilməsi quru arpa səmənisi ilə aparılır. 

Bişirilməyə verilən kütlənin 12%-i miqdarında səməni sərfi olur. 

Şəkərləşdirmə rejimi spirt istehsalındakına oxşardır. 

Şəkərləşdirmə temperaturu 60-620C-dir. Şəkərləşdirmə prosesinə 

nəzarət yod nümunəsinə görə aparılır. Alınan şirənin qatılığı 16-

17 kütlə % olur. Şirəni üzvi turşular və ətiri gücləndirən digər 

maddələrlə zənginləşdirmək üçün ona quru maddələrin miqdarı 

11-13 kütlə %-ə çatanadək soyudulmuş barda əlavə olunur və XII 

maya iqri ilə qıcqırdılır. 

Şirənin qıcqırdılması 300C temperaturda daxilinə soyuq su 

buraxılan ilanvari boru ilə təchiz olunmuş hermetik bağlı 

qıcqırtma aparatlarında aparılır. Qıcqırmanın davametmə müddəti 

72 saatdır. Yetişmiş braqanın tündlüyü 7,5-8,0 h.%-dir.  

Yetişmiş braqa fasiləsiz işləyən aparatlarda destillə olunur. Bu 

halda tündlüyü 65-70 h.% olan xam spirt ayrılır. 

Destillə edilmiş su ilə 50 h.%-ə qədər durulaşdırılmış xam-

spirt saxlanıb yetişdirilmək üçün daxildən işlənmiş, tutumu 200 

dm3 olan palıd çəlləklərə doldurulur. Spirtlə doldurulmuş çəlləklər 

temperaturu 18-230C və nisbi rütubəti 75-80% olan xüsusi 

binalarda ən azı 4 il saxlanılır. 

Yetişdirilən zaman viski palıd çəlləkdən diffuz edən ekstrakt 

maddələrlə zənginləşir. Oksidləşmə prosesləri nəticəsində turşu və 

aldehidlərin güclü artımı müşahidə olunur. Köhnəlmə zamanı bir 

sıra mürəkkəb efirlərin əmələ gəlməsi ilə nəticələnən efir 

əmələgəlmə prosesləri baş verir. Bu halda efirlərin miqdarı 

təqribən 6 dəfə artır. Kimyəvi tərkibin dəyişməsi ilə viskinin ətir 
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və dadı yaxşılaşır. 

Doldurulmadan əvvəl yetişdirilmiş viski kupaj olunur. Bunun 

üçün müxtəlif müddətlərdə yetişdirilmiş viskilər əla təmizlənmiş 

spirt-rektifikatın sulu məhlulu ilə qarışdırılır və destillə edilmiş su 

ilə 45 h.% tündlüyə çatdırılır. Viskinin keyfiyyətini yüksəltmək 

üçün kupaja şəkər və şərab, şirə və ekstraktlar əlavə olunur.  

Viski tutumu 0,25; 0,5 və 0,75 dm3 olan butulkalara 

doldurulur. 

Rusiyada tündlüyü 40 h.% olan əla təmizlikdə spirt-rektifikat 

və yumşaldılmış sudan ətirləşdiricilər əlavə olunmaqla «Viski-73» 

adı ilə alkoqollu içki buraxılır. Bu viskiyə spesifik dadı Holland 

mənşəli ətirləşdirici, açıq qəhvəyi rəngi və bir qədər büzüşdürücü 

dadı isə ağac ekstraktı verir. Bütün bu maddələr mexaniki 

qarışdırma zamanı kupaja daxil olur. Bir sutka saxlanıldıqdan 

sonra viski kupajı süzülür və butulkalara doldurulur. 

Belə güman olunur ki, bir çox digər spirtli içkilər kimi viski 

də ilk dəfə monastrlarda hazırlanmış və dərman kimi istifadə 

olunmuşdur. «Viski» adı latın monastrlarında olan spirtli içkinin 

«aqua vital» adından götürülmüş, şotland və irlandların köhnə 

ləhcəsində «uisque baugh» (uskvebak), müasir çevrilmədə 

«whisky» şəklində əks olunmuşdur.  

Hazırda qərb ölkələrinin ən geniş yayılmış spirtli içkisidir. Bu 

içkinin 19 markası dünyanın ən populyar 40 spirtli içkisinin 

siyahısına daxildir. 

Aralarında çoxlu fərqlərə baxmayaraq klassik viski «skotç» 

(scotch) adlandırılan Şotland viskisidir. 

Şotland viskisi istifadə olunan xammaldan asılı olaraq üç 

qrupa bölünür: səməni (malt), dən (grain), qarışıq (blended). 

Səməni viskisi (malt whisky). Texnologiyasının əsas 

xüsusiyyəti xammal kimi yalnız tüstü ilə qurudulmuş arpa 

səmənisindən istifadə olunması və yetişmiş braqanın fasiləli 

işləyən aparatlarda iki dəfə destillə olunmasıdır. 

Şotland səməni viskisinin təkrar olunmaz dadını texnoloji 

proseslərin xüsusiyyəti, arpanın becərildiyi yer, həmçinin yerli 
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mənbəələrdən alınan yüksək keyfiyyətli su təmin edir. 

Dən viskisi (Gran whisky). Qarğıdalıdan az miqdar arpa 

səmənisi əlavə olunmaqla istehsal olunur. Texnoloji xüsusiyyəti 

qıcqıran şirənin fasiləsiz işləyən aparatlarda bir dəfəyə 

destilləsidir. Nəticədə spirt qarışıqlardan daha yaxşı təmizlənir və 

az ətirli olur. Ona görə də dən viskisi çox vaxt hazır içki kimi deyil, 

yarımfabrikat kimi, qarışıq viskilər istehsalı üçün istifadə olunur. 

Şotlandiyada dən viskisi yeganə markada - «Çays old 

Kameron Briq» (Choice old kameron Briq) buraxılır. 

Qarışıq viski (Brended whisky). Səməni və dən viskilərinin 

qarışdırılması və sonrakı fasiləsiz destilləsi yolu ilə alınır.  

Dünya spirtli içkilər bazarında şotland viskisinin payı 10%-

dən çox deyildir. 

Yarlıqda «Botfled in Skotland» yazısının, həmçinin «Skotch 

whisky» markası viskinin həqiqətən Şotlandiyada istehsal 

olunduğunu göstərir. Yarlıqda «Premium» və «Deluxe» yazıları 

alıcıya dəyərli viski markası təklif olunduğunu göstərir. 

İrlandiya viskisi. Şotlandiya viskisi istehsalından fərqi 

ondadır ki, xammal kimi qızdırılmış hava ilə qurudulan arpa 

səmənisindən, həmçinin də buğda, yulaf, çovdardan istifadə 

olunmaqla destillə üç dəfəyə aparılır. 

Bütün bu amillər İrlandiya viskisinin incə buketini və zərif 

dadını təmin edir. Viski Şotlandiya və İrlandiyanın ənənəvi 

texnologiyasına bir qədər dəyişiklik edilməklə, həmçinin 

Amerika, Kanada və digər dünya ölkələrində də istehsal olunur. 

Amerika viskisi üçün əsas xammal qarğıdalı, çovdar və az arpa 

səmənisidir.  

Viski təmiz halda içilir, yaxud kokteyl və tonuslaşdırıcı soyuq 

içkilər hazırlanmasında istifadə olunur. Hazırda viskinin bir neçə 

min markası buraxılır. Onlardan bir çoxu artıq klassikləşmişdir. 

Son illərdə Azərbaycanda viski istehsalı istiqamətində işlər 

aparılmaqdadır (şəkil 3.4). 
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Şəkil 3.4.Azərbaycanda buraxılan viski nümunəsi 

 

3.7.4. Cin  
 

Cin tünd alkoqollu içkilər qrupuna daxil olub, spirtin həcmdə 

payı 45%-ə qədər olur. Ədviyyə-ətirli xammalın su-spirt məhlulu-

nun mütləq ardıc meyvəsi qatılmaqla destillə edilməsindən alınır. 

Bununla əlaqədar olaraq cin çox vaxt ABŞ və qərbi Avropada 

geniş yayıldığı kimi, ardıc arağı kimi sinifləşdirilir. İnqredient 

kimi zirə, hil, darçın, mixək, mələkotu, limon yaxud portağal 

qabığından istifadə olunur. 

Cinin resepti və texnologiyası holland Lukas Bol tərəfindən 

verilmişdir. 1575-ci ildə Amsterdamda onun tərəfindən bu içkinin 

sənaye istehsalı üzrə ilk firma yaradılmışdır. İlk, ən köhnə holland 

cini markası «Genievre» adlandırılmışdır ki, bu da fransızcadan 

tərcümədə «ardıc», ingilis variantında – cin mənasındadır. 

Cin istehsalının tarixən iki Holland və London üsulları 

fərqləndirilir. 
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Holland texnologiyası. Arpa səmənisindən və çovdardan 

hazırlanmış qıcqıran şirəyə ardıc giləmeyvəsi, mixək, mələkotu, 

hil və digər İnqredientlər əlavə olunaraq destillə edilir. Alınan spirt 

ayrı-ayrı hallarda çəlləklərdə uzun müddətli olmayan 

yetişdirilməyə qoyulur. 

Londan texnologiyası. Dəndən emal olunan rektifikasiya 

olunmuş spirtə ardıc giləmeyvəsi, digər ədviyyə-ətirli xammal 

yaxud efir yağları əlavə olunur və onların əsasında destillə olunur. 

Bəzən holland variantında olduğu kimi çəlləklərdə yetişdirilir. 

Holland və İngilis cinlərinin çeşidi əlavə olunan ətirli və 

dərman komponentlərinin tərkibindən və müxtəlifliklərindən 

asılıdır.  

İngilis və holland cinlərinin daha populyar markaları 

aşağıdakılardır: 

İngilis cinləri: «Qilbis» («Gilbey’s»)-İngilis turş cini olub, 

hazırlanmasında ardıc giləmeyvəsi ilə mixək toxumu, portağal 

qabığı və digər qatışıqlardan istifadə olunur. Texnologiyasının 

xüsusiyyətləri və resepti Valter və Alfred Qilbi ailəsinin sirri kimi 

gizli saxlanır. Onlar 1872-ci ildə cin istehsal edərək ona öz adlarını 

vermişlər. Spirtin tündlüyü 43%-dir. 

«Bifiter» («Beefeater») - ənənəvi London turş cinidir. «Qilbis»-

lə müqayisədə daha «ağır» içki olub, xarakterik mum dad və 

ətirlidir. Bu xüsusiyyət yabanı bitkilərin çiçəkləri, sitrusların 

qabığı, mixək əlavə olunması ilə əlaqədardır. Resepti gizli 

saxlanılır. 

Holland cini. Holland cininin çeşidi böyük olmayıb, əsasən 

«Bols» firmasının iki məşhur markası ilə məhdudlaşır. «Jenever 

V.O.» (Genever V.O.) və «Klayerin» (Glaeryn). 

«JDV» kompaniyası (Böyük Britaniya) «London Dry» sinifli 

yüksək keyfiyyətli cin istehsal edir. Ona qədər ot əlavə olunması 

dadını yumşaq və harmonik edir. 

Keçmiş SSRİ ərazisinə daxil olan ölkələrdə «Kapitan», 

«Karavella», «Baltiyskiy», «Vilnüslü» markalarında cin buraxılır. 
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3.8. Müxtəlif içki növlərinin istehlakına dair 

tövsiyələr 

 

Alkoqollu içkilərin çoxunun təzə halda istifadəsi qəbul 

olunmuşdur. Lakin bəzi içkilərin su ilə durudularaq içilməsi, çaya, 

yaxud kofeyə əlavə olunması və ya kokteyllərdə istifadə olunması 

daha yararlı sayılır. 

Şərab istehlak olunduqda onun qəlyanaltı və yeməklərlə 

uyğunlaşmasını bilmək lazımdır. Şərabla aşağıdakı xörək və 

məhsullar tamamilə uyğunlaşmır və ya pis uyğunlaşır: 

 Dad reseptorlarını qıcıqlandıran güclü sirkə əlavəli salatlar; 

 Suplar (ağ tünd şərablardan başqa); 

 Balığın yağlı növləri, xüsusilə hisə verilmiş, həmçinin 

duzlanmış və marinadlar; 

 Kofe, şokalad; 

 Limon turşusunun yüksək miqdarına görə sitrus meyvələri. 
Ağ natural şərablar kəskin olmayan yüngül ət xörəkləri ilə 

(cücə, ov quşları), az miqdarda ədviyyata malik makaron və unlu 

məmulatlar, balıq xörəkləri (marinadda balıq və selddən başqa) ilə, 

şərabla pendir və turşaşirin alma yaxşı uyğunlaşır.  

Qırmızı natural və xüsusi şərablar ət xörəkləri və vetçina 

qalyanaltısı, kolbasa, həmçinin bərk pendirlə tövsiyə olunur. 

Kəmşirin şərablar tərəvəz xörəkləri, krab, xərçəng – dəniz 

sərvətləri ilə yaxşı gedir. 

Desert şərablar əsasən desertlə aşağıdakı qəlyanaltılarla 

verilir: kəskin olmayan bərk pendir, mavi kifli yumşaq pendir 

(rokfor), meyvə, konfetlər, peçenye, dondurma.  

Ağ tünd şərab ağ kifli yumşaq pendirlə (kamamber), supla 

uyğundur.  

Şampan və oynaq şərablar bayram şərabları kimi məşhur olub, 

təntənəli əhval yaradılması və stolun bəzənməsinə xidmət edir. 

Turş və kəmturş şərablar marinadda seld və balıq istisna 

olunmaqla istənilən xörəklə verilə bilər.  

Kəmşirin və şirin şərabların desertlərlə - meyvə, konfet, 
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dondurma ilə verilməsi daha məqsədə müvafiqdir. 

Ətirləşdirilmiş şərablar, o cümlədən “Martini”nin istehlakı 

aşağıdakılarla tövsiyə olunur: 

 Limon və buzla; 

 Tonuslaşdırıcı yaxud mineral su ilə isti günlərdə yanğını 

aradan qaldırmaq üçün; 

 İştahı, həzmə gediciliyi yaxşılaşdırmaq üçün aperativ kimi. 
Martini həmçinin sonsuz sayda kokteyllər hazırlanması üçün 

istifadə olunur.  

Şərabın zərif rəngsiz şüşə və büllurdan hazırlanan qədəhdə 

içilməsi tövsiyə olunur. Şərab üçün qədəhlərin daha arzu olunan 

forması tülpanşəkilli yaxud kəsilmiş yumurtavari, orta böyüklükdə 

incə ayaqcıqla olanıdır. Şampan və oynaq şərabların xüsusi 

“şampan” qədəhlərində - yarım ayaqcıqlı hündür konusvari 

formalı qədəhlərdə içilməsi qəbul olunmuşdur. Belə şərablarda 

şərabın oynaqlıq xüsusiyyəti uzun müddət və daha intensiv şəkildə 

özünü göstərir. Üzüm şərablarının dad və ətir xüsusiyyətlərinin 

daha yaxşı aşkarlanması üçün onları optimal temperaturda süfrəyə 

vermək lazımdır: natural ağ şərablar – 10-120C-yə qədər 

soyudulmuş, natural qırmızı şərablar 16-180C, desertlər 14-160C, 

şampan və oynaq şərablar 8-100C, oynaq qırmızı 14-160C. Tünd 

şərablar üçün otaq temperaturu tövsiyə olunur.  

Tünd alkoqollu içkiləri (araq, likor-araq məmulatları, konyak) 

şampan və oynaq şərablarla eyni vaxtda içmək, xüsusilə də 

qarışdırmaq tövsiyə olunmur.  

Konyak xüsusi içki olub, onun desertlə, qara kofe, limon, 

pendir, buzlu soyuq su ilə verilməsi daha yaxşıdır. İçilməzdən 20-

30 dəqiqə əvvəl içkinin ağzının açılması tövsiyə olunur ki, konyak 

ətri bütün otağa yayılsın və masadan qalxanadək bağlamaq lazım 

deyil. Konyak büllur, rəngsiz, hamar yaxud spesifik formalı 45-50 

ml tutumlu qədəhin təqribən 2/3 həcminə qədər tökülür. Ətirli 

maddələr buxarlanana qədər içilməyib, gözlənilməsi məsləhətdir. 

Otaq temperaturunda içilməlidir (təqribən 180C). Bəzi ölkələrdə 

konyak istehlakının öz xüsusiyyətləri mövcuddur. Böyük 
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Britaniyada onu soda ilə içməyə üstünlük verirlər; Almaniyada 

yeməkdən əvvəl və sonra duruldulmamış; Amerikada təmiz 

şəkildə, kokteyllə durultmaqla, Fransada – buzlu su ilə içirlər.  

Viskini sodalı mineral su ilə buzlu və buzsuz istehlak edirlər.  

Romu təsadüfən təmiz halda içirlər. Onu qaynar kofe yaxud 

çaya əlavə edir, mineral soda yaxud şirə ilə duruldur, həmçinin 

kokteyl hazırlamaq üçün istifadə edirlər. Qərbdə rom əsasında 

hazırlana qroq, punşlar və likorlar məşhurdur. 

Cini natural şəkildə həm də kokteyllər hazırlamaq üçün 

istifadə edirlər.  

Balzamlar adətən təmiz halda istehlak olunur. İçki çay, kofe 

(15-25 ml fincana əlavə edilir), mineral su, arağa qatılaraq içilir. 

Punşlar çaya əlavə olunur yaxud mineral su ilə 1:1 nisbətində 

qarışdırılır. Kokteylləri içməzdən əvvəl spirtsiz içkilərlə, o 

cümlədən meyvə şirələri, mineral suya buz qatmaqla içirlər.  
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DÖRDÜNCÜ FƏSİL 
 

LİKOR-ARAQ MƏMULATLARININ EKSPERTİZASI 

 

4.1. Likor-araq məmulatları 

4.1.1. Təsnifatı 
 

Likor araq məmulatları – tündlüyü 12-60% olan içkilər olub, 

yarımfabrikatların rektifikasiya spirti ilə qarışdırılması ilə 

hazırlanır.  

Likor-araq istehsalında yarımfabrikatlar spirtləşdirilmiş 

şirələr, cövhərlər, morslar, ətirli spirtlər, efir yağları, qida 

rəngləyicilərinin su və spirt məhlullarıdır. İçkiləri almaq üçün 

həmçinin şəkər şərbəti, qida turşuları və digər komponentlərdən 

istifadə olunur.  

Spirtləşdirilmiş meyvə-giləmeyvə şirələri özünü rektifikasiya 

olunmuş etil spirti ilə konservləşdirilmiş meyvə-giləmeyvə 
şirəsindən hazırlanmış məhsul kimi göstərir. 

Likor-araq istehsalı üçün morslar təzə yaxud qurudulmuş 

meyvə-giləmeyvə xammalını tündlüyü 30-60% olan su-spirt 

məhlulunda saxlamaqla emal olunur. 

Spirtləşdirilmiş cövhərlər ətirli bitki xammalını tündlüyü 40-

90% olan su-spirt məhlulunda saxlamaqla hazırlanır. 

Ətirli spirtlər efir yağlı, yaxud meyvə-giləmeyvə xammalının 

su-spirt cövhəri ilə qovulmasından alınan ətirli qarışıqlarla 

tündlüyü 75-80 h.% olan rektifikasiya edilmiş etil spirtinin 

qarışığıdır. 

Tündlüyündən, ümumi ekstraktın və şəkərin kütlə qatılığın-

dan asılı olaraq likor-araq məmulatları standarta uyğun olaraq on 

dörd qrupa bölünür: tünd likorlar, desert likorlar, emulsiya 

likorları, nalivkalar, punşlar, şirin cövhərlər, kəmşirin nastoykalar, 

acı nastoykalar, zəif tündlüklü acı nastoykalar, desert içkilər, 

aperetivlər, balzamlar, kokteyllər. 
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Likorlar – tündlüyü 25-45 h.% və şəkərin kütlə qatılığı 25-50 

q/dm3 olan içkilərdir. Bu məmulatların hazırlanması üçün əsas 

yarımfabrikatlar spirtləşdirilmiş şirə və morslardır. Likorlar tünd, 

desert, emulsiya və kremlər kimi fərqləndirilir. Tünd likorlar 35-

45 h.% yüksək tündlüyü ilə səciyyələnir. İçkilərdə şəkərin kütlə 

payı 25-50 q/100sm3 olur. Desert likorlar tündlərdən fərqli olaraq 

az, yəni 25-30 h.% spirtə malik olur. Bu məmulatlarda şəkərin 

miqdarı təcrübi olaraq tünd likorlarda olduğu kimidir – 30-50 

q/100sm3. Emulsiya likoruna emulsiya şəklində olan qeyri şəffaf, 

tündlüyü 18-25 h.% və şəkərliyi 15-35 q/100 sm3 olan içkilər 

aiddir. Kremlər şəkərin yüksək miqdarı (49-60 q/100 sm3) və 

spirtin nisbətən az miqdarı ilə (20-23 h.%) səciyyələnir. 

Nastoykalar spirtləşdirilmiş cövhərlər və digər yarımfabri-

katlar əsasında hazırlanan və tündlüyü 16-60 h.% olan içkilərdir. 

İçkilərdə şəkərin qatılığı 30q/100 sm3-a qədər olur. Şirin, kəm-

şirin, zəif tündlüklü kəmşirin, acı, zəif tündlüklü acı nastoykalar 

fərqləndirilir. Şirin nastoykalarda spirtin miqdarı 16-25 h.%, şəkər 

8-30 q/100 sm3, zəif tündlüklü şirinlərdə isə uyğun olaraq 20-28 

h.% və 4-10 q/100 sm3 olur.  

Kəmşirin nastoykaların tündlüyü 30-40 h.%, şəkərin miqdarı 

isə 9-10 q/100sm3 olur. Acı və zəif tündlüklü nastoykalar 

tərkibində onlara acılıq verən komponentlərə (bibər, imbir cövhəri 

və b.) malik olur. Bu nastoykalar təcrübi olaraq şəkərə malik 

olmur. Acı nastoykaların tündlüyü 30-60 h.%, zəif tünd acılarda 

25-28 h.% olur. 

Nalivkalar tündlüyü 18-20 h.% və şəkərin kütlə qatılığı 25-50 

q/100 sm3 olan, spirtləşdirilmiş şirə və morslar əsasında hazırlanan 

içkilərdir.  

Punşlar – tündlüyü 15-20 h.% olan içkilər olub, efir yağlı 

xammaldan alınan cövhər, mors, spirtləşdirilmiş şirədən istifadə 

edilməklə hazırlanır. Içkilərdə şəkərin miqdarı 30-dan 40 

q/100sm3 arasında dəyişir. 

Balzamlar hazırlanmasında müalicəvi xüsusiyyət xammaldan 

çox istifadə olunması ilə digər içkilərdən fərqlənir. Xoş ətirə və 
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tünd-qəhvəyi rəngə malik olur. Içkilərin tündlüyü 30-45 h.%-dir.  

Aperativlər – 15-35 h.% tündlüyə və 4-18 q/100 sm3 şəkərin 

kütlə qatılığına malik olub, spirt yaxud şərab əsasında yüngül 

acılıq verən yarımfabrikatlar əlavə olunmaqla hazırlanır.  

Desert içkilər ən zərif likor-araq məmulatlarıdır. Onlarda 

spirtin miqdarı 12-16 h.%, şəkər 14-30 q/100sm3 olur.  

Kokteyllərə tündlüyü 20-40 h.% və şəkərliyi 0-24 q/100 sm3 

olan içkilər aiddir. 

Zəif tündlüklü qazlaşdırılmamış içkilər 6,0-12 h.% spirtə və 

4,0-9,0 q/100 sm3 şəkərə malik olur. 

 

4.1.2. Likor-araq məmulatları alınmasının 
texnoloji prosesləri 
 

Likor-araq məmulatları araq istehsal olunan müəssisələrdə 

yalnız bir qədər başqa avadanlıqlarda (doldurma xətti istisna 

olunmaqla) istehsal olunur (şəkil 4.1). 

 

 
 

Şəkil 4.1. Likor-araq məmulatları istehsalının prinsipial 

texnoloji sxemi 
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Likor-araq məmulatları hazırlanmasının əsas texnoloji mərhə-

lələri aşağıdakılardır: spirtləşdirilmiş şirələr, morslar, cövhərlər, 

ətirli spirtlərin hazırlanması; şəkər şərbətinin və kolerin 

hazırlanması; inqredientlərin reseptə uyğun hazırlanması; kupajın 

hazırlanması və nizamlanması; kupajın süzülməsi; likorların 

yetişdirilməsi; məmulatın doldurulması və tərtibatı. 

Spirtləşdirilmiş şirənin hazırlanması. Meyvə giləmeyvədən 

spirtləşdirilmiş şirələrin alınması aşağıdakı qaydada gedir. 

Zavoda gətirilən xammal tərəzidə çəkilir, konveyrdə 

sortlaşdırılır. Xammalın yuyulması barabanlı yaxud duşlu yuyucu 

maşınlarda soyuq su ilə aparılır. Sonra xammal lentin köməyilə 

əziciyə verilir. Əzinti toplayıcıya yığılır. Xammal xırdalandıqda 

öz axımı ilə ayrılan şirə ayrılır və dərhal toplayıcıya yönəldilir. 

Zavodlarda şirə çıxımını artırmaq üçün əzinti sito-pektolitik fer-

ment preparatları, məsələn pektofoetidin P10X işlənir. Preparatın 

sərfi xammalın kütləsinə görə 0,01-0,05% təşkil edir. Fermentativ 

təsir nəticəsində hüceyrələrin keçiriciliyi yüksəlir və şirənin 

özlülüyü azalmaqla şirə çıxımının artmasını təmin etmiş olur. 

Əzinti işləndikdən sonra sıxıcıya verilir. Sıxılma nəticəsində 

çıxan şirə toplayıcıya yığılır. Cecə şnekin köməyilə qalıq kimi 

çıxarılır. 

Şirə toplayıcıya yığıldıqdan sonra onun konservləşdirilməsi 

məqsədilə üzərinə mernikdən (ölçülü silindr) keçirilməklə 

sisterndən 25 h.% tündlük yaranana qədər spirt əlavə olunur. 

Bu baxımdan qarağat şirəsi istisnalıq təşkil edir. Belə ki, 

yuxarı tündlükdə onun dadı və ətri pisləşdiyindən onu 20 h.%-ə 

qədər spirtləşdirirlər. Şirə spirtlə qarışdırıldıqdan sonra nasosun 

köməyilə spirtləşdirilmiş şirə çökdürücü çənə vurulur. Şirə 

spirtləşdirildikdə asılqan hissəciklər və yüksək molekulu maddələr 

qabın dibinə çökürlər. Şirənin sakit saxlanması 10-30 gün çəkir. 

Sonra spirtləşdirilmiş şirə çöküntüdən dekantasiya olunur və 

saxlanmaq üçün toplayıcılara verilir, çöküntü isə spirtini ayırmaq 

üçün qovma aparatlarına yönəldilir. Sonra şirə süzgəcdən keçirilir, 

toplayıcıdan və mernikdən keçməklə kupaja verilir. 
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Spirtləşdirilmiş şirə alındıqda xammaldakı ekstrakt maddələrinin 

60-75%-i çıxarılır.  

Spirtləşdirilmiş morsların hazırlanması. Əzilmiş xammal 

saxlanma çəninə doldurulur, üzərinə təzə xammal emal olunduqda 

45 h.%, quru xammal emal olunduqda isə 50 h.% tündlükdə su-

spirt məhlulu əlavə olunur, vaxtaşırı qarışdırılmaqla 14 gün və hər 

gün qarışdırılmaqla 6-10 gün saxlanır. Bundan sonra birinci 

axımdan alınan mors çökdürücü toplayıcıya yığılır. Həmin 

xammalın üzərinə ikinci dəfə təzə xammal üçün 30 h.% və quru 

üçün 45 h.% tündlükdə spirt məhlulu əlavə olunur. İkinci 

saxlanmada birinci kimi aparılır və ikinci axım morsu alınır. 

Saxlanma başa çatdıqdan sonra birinci və ikinci axımdan alınan 

spirtləşdirilmiş hazır mors saxlanmaq üçün qablara vurulur.  

İşlənmiş meyvə-giləmeyvə xammalı saxlanma çənlərindən 

nasosla səbətli sıxıcıya verilir. Sıxıcıdan alınan mors saxlanılmaq 

üçün qablara vurulur və burada birinci və ikinci axımla alınan 

morslara qarışdırılır. Sıxıcının altına yığılmış cecə qovma 

aparatına yönəldilir və burada ondan qalan spirt də çıxarılır. 

Birinci və ikinci axımla alınan morslarla xammalın ekstrakt 

maddələrinin 90%-i ayrılır. Təzə xammaldan alınan spirtin 

tündlüyü 25-26 h.%, qurudan alınanda isə 35-47 h.% olur. 

Spirtləşdirilmiş cövhərlərin hazırlanması. Cövhər 

hazırlamaq üçün quru bitki xammalı çəkilir, sortlaşdırılır, 

qüsurluları çıxdaş edilir, kənar üzvi və mineral qarışıqlar 

təmizlənir. Sonra xammal xırdalanır. 

Xammalın xırdalanma dərəcəsi bitkinin müxtəlif hissələrində 

fərqlidir. Köklər 0,5-2 sm uzunluqda, qabıq 0,5-2 sm, otlar 2-10 

sm, sitrusların qabığı 1-2 sm, qozlar 0,5-1 sm3 olan hissəciklər 

şəklində xırdalanır. 

Spirtləşdirilmiş cövhərlər iki üsulla alınır: gündəlik bir dəfə 

qarışdırılmaqla iki qat saxlanma və xüsusi ekstraksiya qurğusunda 

növbə ərzində altı dəfə qarışdırılmaqla saxlanma. 

Gündəlik bir dəfə qarışdırılmaqla iki qat saxlanma zamanı 

əzilmiş xammal böyük olmayan qablara yaxud çəlləklərə 
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doldurulur. Üzərinə su-spirt məhlulu əlavə olunaraq xammalın 

növündən asılı olaraq, gündəlik qarışdırılmaqla 5-14 gün saxlanır. 

Sonra birinci axım cövhər götürülür. Xammala su-spirt 

məhlulunun təzə partiyası əlavə olunur və gündəlik 

qarışdırılmaqla 5-10 gün saxlanır. Sonra ikinci axım cövhəri 

götürülür və eyni qabda birinci ilə qarışdırılır. İşlənmiş xammal 

tərkibindən qalıq spirti çıxarmaq üçün qovmaya verilir. Cövhəri 

ekstraksiya qurğusunda hazırladıqda saxlanma müddəti 2-3 dəfə 

qısalır.  

Cövhərlərlə xammalda olan efir yağlarının və ekstrakt 

maddələrinin 75-95%-i ayrılır.  

Ətirli spirtlərin hazırlanması. Ətirli spirt özünü rəngsiz, 

şəffaf destilyat kimi göstərir. Efir yağlı və digər ətirli xammalın 

su-spirt məhlulu ilə birgə destilləsindən alınır. 

Zavoda daxil olan ətirli xammal tərəzidə çəkilir, masada 

sortlaşdırılır və əzicidə xırdalanır. Otlar ot doğrayanlarda 

xırdalanır. Efir yağlı xammal destillə aparatının qazanına (kubuna) 

doldurulur, təzə xammaldırsa üzərinə 60 h.%, quru xammaldırsa 

50 h.% tündlükdə su-spirt məhlulu əlavə olunaraq, destillə edilir.  

Destillənin əvvəlində və destillə prosesində temperatur 80-

900C, sonunda isə 1000C olur. Ətirli spirtin su-spirt buxarları 

defleqmator və soyuducuya daxil olur. Destillə zamanı 3 fraksiya 

destilyat alınır (%-lə): baş 0,1-2; orta (ətirli spirt) 50-70 və son 30-

50. Hər fraksiyanın götürülməsinə orqanoleptik təhlildən sonra 

başlanır. Ətirli spirtin çıxımı 45-60% təşkil edir. Spirtin tündlüyü 

75-80 h.%-dir. Alınan ətirli spirt toplayıcıya yığılır və nasosun 

köməyilə mernikə vurulur. Qalan fraksiyalar toplayıcı-mernikə 

yığılır. 

Cövhərlərin və ətirli spirtlərin alınma prosesini 

intensivləşdirmək üçün vakuum qurğulardan istifadə olunur. 

Şəkər şərbətinin və kolerin hazırlanması. Şərbətlər isti və 

soyuq üsulla 65,8 və 73,2 kütlə % qatılıqda hazırlanır. Şəkər 

şərbətinin soyuq üsulla hazırlanması şəkərin 20-250C-də suda həll 

edilməsi ilə aparılır. İsti üsulla kütlə payı 65,8% olan şərbət almaq 
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üçün şərbət bişirmə qazanlarına 1 kq şəkərə 0,5 dm3 hesabı ilə 

yumşaldılmış su əlavə edilməklə; kütlə payı 73,2% üçün isə -0,35 

dm3 miqdarında su tökülərək (qarışdırıcı ilə) fasiləsiz şəkildə 

qarışdırılır. Su 50-600C-yə qədər qızdırılır. Hesablanan miqdarda 

şəkər əlavə olunur. Şəkər həll olunduqdan sonra şərbət iki dəfə 

qaynayana qədər qızdırılır, əmələ gələn köpük götürülür. Köpük 

və yuyuntu suyu xüsusi toplayıcıya yığılır və süzülmədən sonra 

növbəti bişirmə üçün istifadə olunur. Qaynama 30 dəqiqədən artıq 

çəkməməlidir. Əks halda şərbətin rəngi dəyişir. Hazır şəkər şərbəti 

süzgəcdən keçirilir, nasosla soyutmaya və sonra xüsusi paylayıcı-

toplayıcıya yönəldilir.  

Əgər 73,2% qatılıqda şəkər şərbəti hazırlamaq lazımdırsa (so-

yutmada şəkər kristallarının çökməsinin qarşısını almaq üçün), 

bişirmədə şərbətə 1 ton şəkərə 1,0-1,5 kq hesabı ilə 10%-li limon 

turşusu vurulur. İnversiya müddəti 2 saat, inversiya dərəcəsi 50%-

dir. 

Koler elektrik qızdırıcılı bişirmə qazanlarında da hazırlanır. 

Qazana çəkisi məlum olan miqdarda şəkər doldurulur və 160-

1800C-yə qədər qaynadılır. Bu temperaturda intensiv karamel-

ləşmə baş verir. Onu fasiləsiz qarışdırılmaqla aparırlar. Koler hazır 

olan kimi bişirməni dayandırır və koleri 600C temperaturlu su ilə 

1,35 sıxlığa (təqribən 70 kütlə %) qədər duruldurlar. Koler 60-

650C-yə qədər soyuduqda qarışdırmanı dayandırır və onu nasosla 

təzyiq toplayıcıya vururlar.  

Kupajın aparılması. Ayrı-ayrı tərkib hissələrinin qarışdırıl-

ması ilə likor-araq məmulatlarının hazırlanma prosesi kupaj 

aparılması, alınan qarışıq isə kupaj adlandırılır. 

Kupajın hazırlanması - texnoloji prosesin əsas əməliyyatı 

olub, məmulatın keyfiyyəti onun dəqiq yerinə yetirilməsindən çox 

asılıdır.  

Kupajdan əvvəl meyvə-giləmeyvə şirələri, morslar çökün-

tüdən ehtiyatla ayrılır və süzücü-sıxıcıdan buraxılır. Əgər lazım 

gələrsə əvvəlcə bentonitlə işlənir. Limon turşusu kupaja vurul-

mazdan əvvəl suda həll edilir. Efir yağları və vanilin 
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spirtləşdirilmiş məhlullar şəklində əlavə olunur. Rəngləyici 

indiqokarmin və tartrazin qabaqcadan suda, yaxud məmulatın 

kupajından götürülən nümunədə həll edilir. Koler kupaja 

vurulmazdan əvvəl su ilə (1 kq kolerə 1 dm3su) duruldulur. 

Spirt və ətirli maddələr itkisi olmaması üçün şəkər şərbəti 

kupaja vurulmazdan əvəl 200C-yə qədər soyudulur. 

Likor-araq məmulatları reseptə uyğun hazırlanır və xammal 

sərfi 1000 dal məmulatın hazırlanması üçün müəyyən olunur. 

Meyvə-giləmeyvə xammalından hazırlanan məmulatlarda həm-

çinin ümumi ekstraktın miqdarı (kq), efir yağlı xammaldan 

alınanlarda isə efir yağlarının miqdarı (dm3) da göstərilir. 

Reseptdə həmçinin 1000 dal məmulatın hazırlanması üçün 

xammal sərfi (kq) də göstərilir. Xammal və yarımfabrikatların 

sərfi orta keyfiyyətli xammala görə aparılır. Adətən zavodda olan 

xammal və yarımfabrikatlar qəbul olunmuş reseptdən bir qədər 

fərqlənir. Ona görə də kupajın hazırlanmasına keçməzdən əvvəl 

onun hesablanması aparılır. Sonra laboratoriyada sınaq kupajı 

yerinə yetirilir.  

Kupaj aparılarkən şəkərin qatı spirt məhlulunda çöküntü 

əmələ gətirmək xassəsi nəzərdə saxlanılmalıdır. Ona görə də 

kupajda tərkib hissələrinin qarışdırılması müəyyən ardıcıllıqla 

aparılmalıdır. Əvvəlcə spirtləşdirilmiş şirələr, morslar, cövhərlər, 

ətirli spirtlər sonra rektifikasiya olunmuş spirt və məmulatın hazır-

lanması üçün nəzərdə tutulan suyun çox hissəsi verilir. Möhkəm 

qarışdırıldıqdan sonra qarışığa şəkər şərbəti, limon turşusu, 

rəngləyicilər və tələb olunan həcmə çatdırmaq şərti ilə su əlavə 

olunur. 

Analizin nəticələrindən asılı olaraq kupaj korreksiya olunur 

(tənzimlənir) və göstəriciləri tələb olunan parametrlərə uyğun 

gəldikdə süzülməsinə icazə verilir. Hazır kupaj süzülmədən sonra 

yenidən analiz olunur və standartın tələblərinə və reseptə uyğun 

gəlirsə doldurulmaya icazə verilir. 

Süzülmənin sürətinə məmulatın özülülüyü, sıxlığı və tem-

peraturu təsir göstərir. Süzülmə üçün fasiləli işləyən azbest 
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süzgəclər və təzyiq altında işləyən azbest sellüloza arakəsməli 

sıxıcı-süzgəclər tətbiq olunur.  

 

4.1.3. Eyniləşdirmə və ekspertiza 
 

4.1.3.1. Məhsulun qəbulu, nümunənin götürülməsi 
və sınaq metodları 
 

Likor-araq məmulatlarının qəbulu, nümunə götürülməsi və 

keyfiyyət göstəricilərinin təhlili standarta uyğun aparılır.  

Məhsul partiyalarla qəbul olunur. Partiya eyni adlı məhsulun 

istənilən miqdarı olub, bir müəssisə tərəfindən buraxılmaqla eyni 

kupaj və keyfiyyəti əks etdirən vahid sənədlə rəsmiləşdirilən 

məhsul hesab olunur.  

Keyfiyyət haqqında sənəd standartla müəyyən olunan və 

lazım olan məlumatlara malik olmaqla, məsul şəxsin imzası ilə 

təsdiq olunmalıdır. Bükülmə və markalanmanın düzgünlüyü 4827-

70saylı QOST-un tələblərinə uyğun yerinə yetirilir.  

Likor-araq məmulatlarının keyfiyyətini yoxlamaq üçün 

götürülən butulkanın miqdarı partiyanın miqdarından asılı olaraq 

təsadüfi götürülmə metodu ilə müəyyən olunur (cədvəl 4.1). 

Cədvəl 4.1 

Partiyanın həcmindən asılı olaraq götürülən nümunə 

hissəciklərinin miqdarı 
Likor-araq məmulat-

larının həcmi, butulka 

Nümunə hissəciklərinin 

sayı, butulka 

Qəbul edilən ədəd, 

butulka 

501-1200 20 2 

1201-10000 32 3 

10001-35000 50 5 

35001-50000 80 7 

50001-dn çox 125 10 

 

Əgər likor-araq məmulatları partiyasında qüsurlu butulkalar 

(deformasiyalı, etiketdə cırılma, yaxud etiket əyriliyi) nümunədə 
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qəbul edilən ədədə bərabər yaxud az olarsa partiya qəbul edilir, 

əks halda çıxdaş edilir.  

Cədvələ uyğun olaraq ağzının bağlanmasında səhvə yol 

verilməmiş 4 butulka götürülərək orqanoleptik və fiziki-kimyəvi 

göstəricilər; 20 butulka isə doldurulma səviyyəsini müəyyən 

etmək üçün götürülür. Müəyyən olunmuş qaydada əsas nümu-

nənin götürülməsi haqda 4 nüsxədən ibarət akt tərtib olunur.  

Butulkanın boğazı parça qırığı yaxud kağızla bükülür, 

kəndirlə sarınır, kardon yaxud ağac birkada şnurlanmış etiketlə 

plomblanır yaxud sulğuc möhürlə möhürlənir. Etiketdə aşağıdakı 

məlumatlar göstərilməlidir: 

 Hazırlayan, qablayan, ixracatçının (göndərənin) adı və 
ünvanı; 

 Likor-araq malumatlarının adı; 

 Doldurulma tarixi; 

 Nümunə götürülən partiyada olan butulkaların sayı və 
miqdarı və tutumu,dm3; 

 Nümunənin götürülmə tarixi; 

 Keyfiyyətə dair sənədin adı və sayı; 

 Nümunənin gütürülməsində iştirak edən şəxsin soyadı və 
imzası. 

Analiz aparılması üçün birləşdirilmiş əsas nümunənin 4 butul-

kasından 2-si götürülür. Qalan 2-i hazırlayıcıda 2 ay müddtində 

(fikir ayrılığı yaranma ehtimalına görə) saxlanır.  

 

4.1.3.2. Orqanoleptik təhlil  
 

Orqanoleptik təhlil aşağıdakı göstəricilərə görə aparılır: 

Şəffaflıq. Baxılmaqla, yaxud işıq ekranında təyin olunur. 

Rəng. Baxmaqla yaxud fotoelektrokolorometrin köməyilə 

təyin olunur. 

Ətir və dad. Təhlil olunan məmulatlardan 50 sm3-a yaxın 

miqdarda dequstasiya qədəhinə tökülərək, normativ sənədlərdə 
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ona verilən tələblərə uyğun qaydada ətir və dadı təyin edilir.  

Doldurulma səviyyəsi. Təhlil üçün ölçülü laboratoriya 

qablarından istifadə edilir. Likor-araq məmulatları pipetkanın 

köməyilə hər 20 butulkadan bir olmaqla ölçülü kolbaya keçirilir. 

Doluluğun çatışmazlığı yaxud artıqlığı müəyyən edilir. Aparılan 

təhlillərdən orta qiymət çıxarılır.  

Tündlük. Təhlil olunan nümunədən qovulma yolu ilə destilyat 

alınır və areometrlə onun spirtliyi təyin olunur. Ölçmələrin xətası 

həcmə görə 0,1%-dir. 

Ümumi ekstraktın kütlə payı. Analiz üçün piknometrik yaxud 

refraktometrik metod istifadə olunur.  

Şəkərin kütlə qatılığı. Fellinq məhlulu ilə birbaşa titrləməklə 

təyin olunur. Bu metod daha dəqiq olub, fikir ayrılıqları yarananda 

istifadə olunması tövsiyə olunur.  

Alternativ metod kimi fotoelektrometrik metodlarından biri 

(pikrin turşusu yaxud antron reagenti ilə) tətbiq olunur. 

Turşuların kütlə qatılığı. Asidometrik (bromtimolblau indi-

qatoru ilə yaxud fenolftalienlə) yaxud elektrometrik titrləməkdən 

istifadə olunur. 

Məmulatda turşuların kütlə qatılığı limon turşusuna çevir-

məklə q∕1003-la ifadə olunur.  

Normativ sənədlərə əsasən likor-araq məmulatları şəffaf, kə-

nar qarışıqsız olmalıdır. Özünü kənar qarışıqlarsız bircinsli qeyri-

şəffaf maye kimi göstərən emulsiya likorları istisanalıq təşkil edir.  

Butulkanı çevirdikdə müşahidə edilən və çalxalandıqda yox 

olan bulanlıq damla əmələ gəlməsi yol veriləndir.  

Orqanoleptik təhlil 10 bal sistemi ilə aparılır (cədvəl 4.2). 

İçki nümunəsinin optimal yoxlanılan miqdarı 5 sm3, ağızda 

saxlanma müddəti 10-15 saniyədir. Içki nümunəsi udulmayıb, 

ağızdan kənar edilir. 

Sonra ağızı destillə edilmiş su ilə, qədəhi isə - zəif etil spirti 

məhlulu ilə yaxalayırlar. Bir neçə nümunənin dequstasiyasında 

əvvəlcə az ətirlilər, sonra ətir və dadı daha ifadəli olanlar 

qiymətləndirilir.  
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Tünd içkilərdən sonra ağ çörək pendir, bişirilmiş kolbasa, 

şirinlərdən sonra-peçenye, meyvə (sitruslardan başqa) yeyilə bilər. 

Balıq qəlyanaltılar istisnadır. Punşun dequstasiyası qaynar çayla 

aparılır. Likor-araq məmulatlarının rəngi qiymətləndirildikdə ilkin 

xammalın-meyvə, giləmeyvə və s. rənginə uyğunluğuna diqqət 

yetirilir. Bir dequstasiyada 6-10 nümunəyə baxılır və hər 

nümunədən sonra fasilə verilir. 

Cədvəl 4.2 

Keyfiyyətin orqanoleptik göstəriciləri, onların xarakterizəsi və 

qiymətləndirilməsi 
Göstəricilər Orqanoleptiki xarakterizəsi Qiyməti balla 

Şəffaflığı və 

rəngi 

Parıltılı, şəffaf maye, bu növ üçün 

səciyyəvi olan, parlaq ifadə olunan 

rəngə malik 

 

2,0 («əla») 

 Parıltısız şəffaf maye , bu növ üçün 

səciyyvi rəngə malik  

1,8 («yaxşı») 

 Parıltısız şəffaf maye, kifayət qədər 

ifadə olunmayan rəngə malik 

1,5 («kafi») 

 Bulanıqlıq, asılqanlar var, rənginə görə 

bu növə uyğun gəlmir 

1,5-dən aşağı  

(«qeyri-kafi») 

Ətri Parlaq ifadə olunan, həmin növ üçün 

səciyyəvi 

3,5-4,0 («əla») 

Yaxşı, həmin növ üçün səciyyəvi 3,0-3,5 («yaxşı») 

Zəif, həmin növ üçün səciyyəvi 

deyildir 

2,5-2,9 («kafi») 

Kənar ton, növ üçün səciyyəvi deyil 2,5-dən aşağı  

(«qeyri-kafi») 

Dadı Harmonik, cilalanmış,həmin növ üçün 

səciyyəvi 

3,6-4,0 («əla») 

 Yaxşı, təmiz, həmin növ üçün 

səciyyəvi 

3,0-3,5 («yaxşı») 

 Kifayət qədər tam ifadə olunmayan, 

növ üçün səciyyəvi 

 

2,5-2,9 («kafi») 

 Kənar tamlara malik, növ üçün 

səciyyəvi deyildir 

2,5-dən aşağı  

(«qeyri-kafi») 

 

Aşağıdakı cədvəldə (cədvəl 4.3) likor-araq məmulatlarının 

keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin ümumi bal qiymətləri 
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verilmişdir.  

Cədvəl 4.3 

Araq və likor-araq məmulatlarının keyfiyyətinin 

qiymətləndirilməsi 

Qiymət 

Ümumi bal 
Məmulatın bu qiyməti aldığı 

şərait Araq üçün 
Likor-nalivka 

məmulatları 

«Əla» 9,2-10,0 Bütün göstəricilərinə görə 

«əla» qiymətləndirilir 

«Yaxşı» 8,0-9,1 7,8-9,1 «Yaxşı» və «əla» 

göstəricilərə malikdir 

«Kafi» 6,5-7,9 6,5-7,7 «Kafi», «əla» və «yaxşı» 

göstəricilərə malikdir 

«Qeyri-kafi» 6,5-dənaz 6,5-dənaz Heç olmazsa birgöstərici 

«Qeyri-kafi» olmalıdır 

 

4.1.3.3. Fiziki-kimyəvi göstəricilər 
 

Likor-araq məmulatları qrupunun çeşidləri cədvəldə göstəri-

lən normalara uyğun olmalıdır (cəvdəl 4.4). 

Cədvəl 4.4 

Likor-araq məmulatlarının fiziki-kimyəvi tərkib 

göstəriciləri 

Məmulat 

qrupları 

Tündlüyü, 

% 

Kütlə qatılığı. q/sm3 

Ümumi 

ekstrakt 
Şəkər 

Limon turşusuna 

çevrilməklə turşular 

1 2 3 4 5 

Likorlar:     

Emusiyalı 18-25 15-45 15-35 0-0,2 

Tünd 35-45 25-50 25-50 0-0.5 

Desert 25-30 30-50 30-50 0,07 

Kremlər 20-23 50-60 49-60 0-,075 
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Cədvəl 4.4-ün davamı 
1 2 3 4 5 

Nalivkalar 18-20 26-47 25-40 0,2-1,0 

Punşlar 15-20 30-43 30-40 0-1,3 

Çövhərlər:     

Şirin 16-25 9-32 8-30 0-0,9 

Kəmşirin 30-40 10-12 9-10 0-0,8 

Kəmşirin zəif 

alkoqollu 

20-28 5-12 4-10 0-0,8 

Acı 30-60 0-8 0-7 0-0,5 

Acı zəif alkoqollu 25-28 - - - 

Desert içkilər  12-16 15-32 14-30 0.2-1,0 

Aperitivlər 15-35 5-20 4-18 0,2-,07 

Balzamlar 40-45 7-30 - - 

Kokteyllər 20-40 0-25 0-24 0-0,5 

 

Bununla yanaşı hər adda məmulat üçün bu göstəricilər 

resepturaya uyğun olmalıdır. Lakin kənara çıxmalara da yol verilir 

ki, bu halda o, aşağıdakı cədvəldə göstərilən normalara uyğun 

gəlməlidir (cədvəl 4.5). 

Cədvəl 4.5 

Likor-araq məmulatları üçün yol verilən kənara çıxmalar 

Məmulat qrupları 
Tündlük, 

% 

Kütlə qatılığı, q/100sm3 

Ümumi 

ekstrakt və 

şəkər 

Limon turşusuna 

çevrilməklə 

turşular 

Ümumi ekstarkt və 

şəkərin miqdarına malik 

məmulatlar, q/100sm3 

   

32-dən çox ±0,5 ±0,8 ±0,03 

16-32 ±0,5 ±0,6 ±0,03 

16-ya qədər ±0,5 ±0,3 ±0,03 

Acı likor-nalivka 

məmulatlar 

±0,2 ±0,3 - 

Balzamlar ±0,2 ±0,5 - 

Kokteyllər ±0,5 ±0,5 ±0,02 

Emusiyyalı likorlar ±0,5 ±1,0 ±0,03 
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İxrac üçün nəzərdə tutulan likor-araq məmulatları aşağıdakı 

cədvəldə əksini tapan normalara cavab verməlidir (cədvəl 4.6).  

Cədvəl 4.6 

İxrac üçün nəzərdə tutulan likor-araq məmulatlarının 

tərkib göstəriciləri 

Məmulat 

qrupları 
Tündlük, % 

Kütlə qatılığı, q/dm3 

Ümumi 

ekstrakt 
Şəkər 

Limon turşu-

suna çevril-

məklə turşular 

Likorlar 15-25 250-500 250-500 0-7,0 

Kremlər 20-23 500-600 490-600 0-7,5 

Nalivkalar 16-20 260-470 20-400 2-10,0 

Punşlar 15-20 300-430 300-400 0-1,3 

Şirin cövhərlər 16-25 90-320 80-300 0-9,0 

Acı çövhərlər 30-60 0-80 0-70 0-5,0 

Balzamlar 40-45 70-300 - - 

 

Müəyyən olunmuş fiziki-kimyəvi göstəricilərdən kənara 

çıxmalara da yol verilir (cədvəl 4.7). 

Cədvəl 4.7 

Müəyyən olunmuş normalardan yol verilən kənara çıxmalar 

Göstərici 

Fərqli ümumi ekstrakt və şəkərin miqdarına malik olan 

likor-araq məmulatlarında yol verilən kənara çıxmalar, 

q/dm2 

320-dən yuxarı 160-320 160-a qədər 

Tündlük, % ±0,2 ±0,2 ±0,2 

Ekstarkt və 

şəkərin kütlə 

qatılığı, 

q/dm3 

±6,0 ±3,0 ±8,0 

 

4.1.3.4. Doldurma, qablaşdırma və markalanma 
 

Doldurma, qablama və markalanma 4827 saylı QOST-a 

uyğun aparılır. İxrac olunacaq məhsul üçün isə 27906-887 saylı 

QOST şamil edilir.  
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Doldurma normativ-texniki sənədlərə uyğun olaraq rəngsiz, 

yarımağ yaxud yaşıl şüşədən hazırlanan və tutumu 0,75; 0,50; 

0,25; 0,10; 0,05 dm3 olan butulkalara (QOST 10117-91) tutumu 

0,05-1,0 dm3 olan vintli yivli butlkalara (QOST 26585-85) 

həmçinin fiqurlu butulkalara, şüşə, billur, farfor və keramik 

qrafinlərə aparılır.  

Nominal doldurma həcmindən kənara çıxmalar cədvəl 4.8-də 

əks olunmuşdur. 

Cədvəl 4.8 

Doldurmada nominal həcmdən yol verilən kənara çıxmalar 

Butulkanın tutumu, 

dm3 

Nominal həcmdən kənara çıxmalar, tökülmə 

doluluğu, sm3 

Şirin məmulatlar, balzam 

və kokteyllər üçün 
Acı məmulatlar üçün 

0,75 ±6,0/ ±3,0 ±5,0/ ±3,0 

0,50 ±5,0/ ±3,0 4±,0/± 2,0 

0,38 ±4,0/- ±3,0/ - 

0,30; 0,25 ±3,0/ ±2,0 ±2,5/ ±1,0 

0,10 ±2,0/ - ±1,5/ - 

0,05 ±1,5/ - ±1,0/- 

 

 

Dolma səviyyəsini müəyyən etmək üçün partiyadan 25 

butulka götürülür, orta kənara çıxmalar 200C-də cədvəldə (cədvəl 

9) göstərilənlərdən çox olmamalıdır. 

Əgər doldurulma dolğunluğu “səviyyəyə görə” yoxlanırsa o 

zaman 25 butulka üçün orta kənara çıxmalar artıq olmamlıdır: 

±6,0 tutumu 1,00 dm3 olan butulkalar üçün; 

±5,0 tutumu 0,75-0,70dm3 olan butulkalar üçün; 

±4,0 tutumu 0,50-0,20dm3 olan butulkalar üçün; 

±1,5 tutumu 0,10 dm3 olan butulkalar üçün;  

±1,0 tutumu 0,05dm3 olan butulkalar üçün. 

İxrac olunan likor-araq məmulatları tutumu 0,5-1,75 dm3 olan 

təzə butulkalara doldurulur. 

«Səviyyəyə görə» - «B1» və «B» yaxud V və VIII tipli həlqəli 

butulkalar üçün butulkanın boğazının hündürlüyü həlqənin yuxarı 
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sərhəddindən hesablanmaqla boğazın yarısından 2/3 hissəsinə 

qədər doldurulmalıdır. Bu halda məhsulun həcmindən yol verilən 

kənara çıxmalar daxili bazar üçün istehsal olunan məmulatlarda 

olduğu kimidir. 

«Həcmə görə» - doldurma mövcud normativə - texniki 

sənədləşmələrə uyğun olaraq VIII tipli butulkaya (QOST 25585-

85), fiqurlu butulkaya və keramik qrafinlərə aparılır. Məhsulun 

həcmindən yol verilən kənara çıxmalar aşağıdakılardan çox 

olmamalıdır: 

±8,0 sm3 nominal tutumu 1,75 dm3 olan butulkalar üçün; 

±4,0sm3 nominal tutumu 0,50 dm3 olan butulkalar üçün; 

±2,5 sm3 nominal tutumu 0,30 və 0,25 dm3 olan butulkalar 

üçün; 

±1,5 sm3 nominal tutumu 0,125 və 0,10 dm3 olan butulkalar 

üçün. 

İxrac üçün digər tip və tutuma malik butulkalar, çəlləklər, 

avtosisternlər, (QOST 9218-86) həmçinin xarici iqtisadi təşki-

latların tələblərinə uyğun alıcı-şirkətin konteynerləri, çəlləkləri, 

avtosisternləri istifadə oluna bilər. 

Butulka yaxud qrafinlər likor-araq məmulatları doldurulduq-

dan sonra hermetik bağlanmalı və çevrildikdə axıtmamalıdır. 

Butulkalar aliminium lentli altlığı olan qalpaqla bağlan-

malıdır. Qalpağın daxili hissəsində üzərinə sellofan çəkilmiş 

kardon (prokladka) yaxud plasmass arakəsməyə malik olur. 

Butulkanın polietilen tıxacla, sonradan alüminium yaxud 

viskoz qalpaqla bağlanmasına da icazə verilir. 

Kombinə edilmiş polietilen tıxaclardan istifadədə yol 

veriləndir. 

Qrafinlərin mantar tıxacla perqamentdən olan lentdən ibarət 

altlıqla bağlanması aparılır. Bununla belə, polietilen tıxac yaxud 

uzadılmış alüminium qalpaqlada bağlana bilir. Tıxac hazırlayan 

müəssisənin adı olan firma yapışdırıcı (nakleyka) ilə əksini tapır. 

Şüşə, billur, farfor və keramik tıxaclar istifadə olunduqda 

onlar ipək lentlə qrafinə bağlanır. 
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İxrac üçün olan butulkalar alüminium qalpaqla ağ kardondan 

arakəsmə ilə bağlana bilər. 

Digər növ qapaqlardan da istifadə oluna bilər ki, bu da 

sifarişçinin və xarici iqtisadi təşkilatın tələblərindən asılı olaraq 

müəyyənləşdirilir. 

Bağlamaq üçün istifadə olunan bütün materiallar texniki 

sənədləşdirmənin tələblərinə cavab verməli və Səhiyyə 

Nazirliyinin icazəsini almalıdır. 

Butulkalar müxtəlif növ qutulara qablanır: texniki 

sənədləşməyə uyğun çox qat istifadə olunan ağac; polimer, 

büzməli kardon; çox qat istifadə olunan metal. 

Fiqurlu butulkalar və qrafinlər ağac qutulara arakəsməsiz 

yığılsa da metal yaxud büzməli kardon arakəsməli qutulara 

qabların qırılmaması üçün əvvəlcədən zərif kağızla bükülməklə 

qablanır. Keramik qrafinlər istisna təşkil edib, büzməli kardon 

qutulara kağıza bükülmədən qablanır. 

Fərdi qablamada (butulka, qrafin) etiket, əks etiket və 

boyunbağı yapışqanlanır və orada standarta uyğun qaydada 

istehlakçı haqqında məlumat əksini tapır. Həmin yazının şüşə 

üzərinə oda davamlı, yuyulmayan rənglə yazılmasına da icazə 

verilir. Qrafinə etiketi boğaz hissəyə rəngli şnur yaxud lentlə 

bağlamaq da olar. 

Etiketdə aşağıdakı məlumatlar göstərilməlidir: 

 Məhsulun adı; 

 Ticarət markası; 

 Hazırlayanın adı, yerləşmə yeri (ünvanı) (qablayan, 

ixracatçı, idxalçı), ölkənin adı və yerləşdiyi yer. Hazırlayıcı 

ımüəssisənin adı əlavə olaraq alüminium qalpaq üzərində hərflərlə 

göstərilir; 

 Hazırlayıcının əmtəə nişanı (əgər beləsi varsa); 

 Tündlüyü (etil spirtinin həcmdə payı), %; 

 Həcmi, dm3; 

 Məhsulun tərkibi; 

 Ətirləşdiricilərin, rəngləyicilərin (onlar tətbiq olunduqda) 
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olması; 

 Şəkərin kütlə qatılığı (əgər şəkər resepturada nəzərdə 
tutulmuşsa), q/100sm3; 

 Doldurulma tarixi. Etiketin üz yaxud arxa tərəfində 

göstərilir. Qalpaq, əks etiket yaxud birbaşa istehlakçı qablarında 

oxumaq üçün əlverişli olan yerdə yazılmasına da icazə verilir. 

Doldurma tarixi və briqadanın nömrəsi etiketin əks tərəfinə 

ştampla yaxud kompesterlə vurula bilər. 

 Yetişdirilən likorlar üçün «Yetişdirilmişdir» sözü 
butulkanın çiynində əlavə etiket kimi yerləşdirilən boyunbağıda 

əks etdilirilir. 

 Məhsulun hazırlandığı və ola bilər ki, eyniləşdirildiyi 
normativ yaxud texniki sənədin adı; 

 Sertifikatlaşdırmaya dair məlumat. 
Əlavə olaraq– resepturanı işləyib hazırlayan təşkilatın adı, 

digər reklam və informasiya səciyyəli yazılar verilə bilər. 

İxrac olunan məhsulların markalanması ana dilində, yaxud 

xarici dillərdə aparıla bilər. 

Xarici iqtisadi təşkilatların tələblərinə əsasən yazılar etiket, 

əks etiket, boyun bağıda da əks oluna bilər. Etiketin əks tərəfində 

xüsusi rənglə 7 rəqəmli şifr yazılır: birinci iki şifr – zavodun 

indeksi, üçüncü – xarici iqtisadi təşkilatın indeksi; son iki – 

doldurulduğu ay; sonuncu iki rəqəm isə likor-araq məmulatlarının 

hazırlanmai lidir. 

Nəql etdirmə markalanması 14192-96 saylı QOST-a uyğun 

həyata keçirilir. Suvenir və hədiyyə məmulatları yığılmış qutuların 

birtərəfinə aşağıdakılar əks olunmuş etiket yapışdırılır: 

 Məmulatın adı; 

 Butulkaların sayı və tutumu.  
Hər bir qutunun daxilinə büzməli kardondan aşağıdakılar əks 

olunmuş bükücü vərəq yerləşdirilir: 

 Məmulatın adı; 

 Butulkaların, qrafinlərin sayı və onların tutumu.  

 Qablama tarixi, qablayanın soyadı yaxud nömrəsi. 
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Büzməli kardondan olan qutulara «Ehtiyatlı olun - qırılandır» 

xəbardar edici ifadəsi yazılır. 

14-192-77 saylı QOST-a və xarici iqtisadi təşkilatların 

tələblərinə uyğun olaraq qutu, çəllək, avtosistern, konteynerlərə 

ixrac olunan məhsulun nəqliyyat markalanması vurulur. Bundan 

başqa, hər qutuya likor-araq məmulatlarının fərdi qablanması 

etiketi vurulur. 

 

4.1.4. Nəql etmə və saxlanma 
 

Likor-araq məmulatları bütün nəqliyyat növləri ilə 23285-78 

saylı QOST-un tələbləri çərçivəsində nəql etdirilir. Bütün 

nəqliyyat əməliyyatları yerinə yetirildikdə məhsul atmosfer 

çöküntülərindən və çirklənmələrdən qorunmalıdır. 

Məhsul müəssisələrdə, ticarət köşklərində anbar binalarında 

10-200C temperaturda, 85%-ə yaxın nisbi rütubətdə saxlanır. 

Rəngli likor-araq məmulatları saxlandıqda birbaşa düşən günəş 

şüalarından qorunmalıdır. Məmulatın təminatlı saxlanma müddəti 

onun bu və ya digər qrupa aid edilməsindən asılıdır (cədvəl 4.9). 

Istehsalçı məmulatın göstərilən müddətdə nəql olunma və 

saxlanma qaydalarına əməl edilməklə saxlanmasına təminat verir. 

Butulkada ixrac olunan məhsullar üçün doldurmadan sonra 

aşağıdakı təminat müddəti müəyyən olunur: 

Ətirli spirtlərin tətbiqi ilə  

acı cövhərlər - ən azı 5 il; 

balzamlar- ən azı 1 il; 

Şirə, çövhərlər əlavə etməklə hazırlanan likorlar, kremlər, acı 

cövhərlər - ən azı 12 ay; 

Cövhərlər – 12 ay; 

Nalivkalar, punşlar – 6 ay; 

Şirin cövhrlər - ən azı 4 ay.  
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Cədvəl 4.9 

Məmulatın təminatlı saxlanma müddəti 

Məmulatın növləri 

Doldurulma 

günündən saxlanma 

müddəti, ay 

Tünd likorlar, kremlər 8 

Desert likorlar, nalivkalar, punşlar, acı cövhərlər, 

acı zəif alkoqollular, balzamlar  

6 

Konyak və portveyn istifadəsi ilə acı cövhərlər 4 

Şirin cövhərlər, kəmşirin zəif alkoqollular, 

aperitivlər, emulsiyalı likorlar, kokteyllər, 

spirtləşdirilmiş şirədə nalivkalar, yüksək miqdarda 

aşı və rəng maddələrinə malik inqredientlər 

əsasında acı cövhərlər (qara, qırmızı bibər və b. ilə 

çörək suxarlisinin spirtdə cövhəri) 

 

 

3 

Desert içkilər 2 

 

4.1.5. Saxtalaşdırma 
 

Likor-araq məmulatlarının saxtalaşdırılmasının ümumi vasitə 

və üsulları araq və konyaklar üçün də səciyyəvidir. Qida spirtinin 

bir qədər yaxud tamamilə texniki spirtlə əvəz olunması, spirtin su 

ilə duruldulması sintetik rəngləyicilərin, ətirləşdiricilərin tətbiqi, 

resepturada olan natural komponentlərin surroqatlar və likor-

nalivka məmulatlarının orqanoleptik xüsusiyyətləri və qida 

dəyərini imitasiya edən digər əvəzedicilərlə dəyişdirilməsi, 

saxtalaşdırmanın fərdi vasitə və üsullarına aiddir. 

Istehlakçıları sağlamlıq və həyatı üçün təhlükəli olan 

saxtalaşdırılmış məhsullardan qorumaq məqsədilə ilk növbədə 

qəti dövlət qərarları qəbul olunmalı, nəzarət ciddiləşdirilməlidir. 

Məmulatın keyfiyyətsizliyinin müəyyən olunması ilə bağlı 

məlumatlar hər bir istehlakçı üçün əlçatan olmalıdır. 

Saxtalaşdırma əlamətlərini oqranoleptik, fiziki yaxud fiziki-

kimyəvi analiz metodları ilə aşkar etmək olar. 

Sadə və əlçatan orqaoleptik metod xüsusilə də az miqdarda 
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toksiki maddəlr olduqda yüksək dəqiqliyi ilə fərqlənmir.  

İstehlakçı içki aldıqda belə qiymət vermək iqtidarında olmur, 

çünki metodun özü yüksək peşəkarlıq tələb edir.  

Saxtalaşdırmanın yüksək dəqiqliklə təyin edilməsi və zərərli 

qarışıqların aşkar edilməsi müasir analiz metodlarından istifadə 

edilməklə mümkün olur. Bunlara maye xromatoqrafiya, xromato-

kütlə-spektrometriya, kompyuter sistemi ilə məlumat bankı ilə 

təchiz olunmaqla və s. aiddir. 

Lakin bu metodların real istifadəsi yalnız ixtisasdırılmış 

laboratoriyalarda uyğun avadanlıqlar və yüksək ixtisaslı heyətin 

mövcudluğu ilə mümkündür.  

İstehlakçılara məhsulun xarici görünüşünə görə keyfiyyətinin 

təyin olunması ilə bağlı bəzi tövsiyələr vermək olar. Alkoqollu 

içkini satın almazdan əvvəl onun həqiqiliyinə əmin olmaq məq-

sədilə satıcıdan uyğunluq sertifikatı yaxud onun surəti tələb edilə 

bilər. Sertifikat uyğun idarə tərəfindən təsdiq olunmalıdır. 

Sənəddə içki haqqında verilən məlumatla (adı, hazırlayan zavod, 

partiyanın buraxılma tarixi və s.) etiket, əks etiket və butulkanın 

tıxacındakı markalanma tam uyğun olmalıdır. Bundan başqa 

qalpaq və etiketə diqqət yetirmək lazımdır. Bunlara dair məlumat-

lar tamamilə uyğun gəlməlidir. Qalpaq özü “vint altında” 

fırlanmamalı, hətta belə olduğu halda belə butulkadakı məhsulda 

axma olmamalıdır. Əgər axıdarsa belə məhsul hazırlayıcı-zavodda 

çıxdaş hesab edilir.  

Etiketə daxili hissədən baxıldıqda bir neçə bərabər yapışqan 

zolağı, yaxud başdan-başa nazik səliqəli qat nəzərə çarpır ki, bu da 

istehsalat şəraitində maşınla yapışqanlanmanı göstərir. Əgər əllə 

yapışdırılarsa, yayma bərabər səviyyədə olmur, axıntılı olur. Bu 

isə primitiv hazırlanma üçün səciyyəvidir.  

Bundan başqa etiket, əks etiket və boyunbağı əyri yapışdırıl-

mamalı təmiz olmalı, onlarda olan məlumatlar normativ sənədlərin 

tələblərinə uyğun olmalıdır.  

Likor-araq məmulatlarının saxtalaşdırılmasının aşkar edil-
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məsinin bir sıra sadə kimyəvi metodları vardır. Çox vaxt cövhər-

lərdə natural xammalı (meyvələr, giləmeyvələr, köklər, otlar) 

sintetik rəngləyicilər, qliserin və sair ilə dəyişməklə saxtalaşdı-

rırlar. Sintetik rəngləyicilər məhsula istənilən qələvi məhlulu əlavə 

edilməklə müəyyən olunur (ammonyak, soda içkinin həcmini 

artıran miqdarda). Mühitin pH-nın kəskin dəyişməsi təbii rəngləyi-

cilərin rənginin dəyişməsinə səbəb olur: qırmızılar-çirkli-göy, 

bənövşəyilər-qırmızı və qonur rəng alır.  

Əgər likor-araq məmulatları sarı, narıncı yaxud yaşıl rəngə 

malik olarsa, o halda qələvi əlavə edildikdən sonra onları qız-

dırmaq lazım gəlir. Nəticədə təbii rəngləyici maddələr – karotin, 

karatinoidlər və xlorofil parçalanır, içkinin sarı və narıncı rəngi 

itərək yaşıl-qonur yaxud tünd-yaşıl rəngə çevrilir. Sintetik rənglə-

yicilərin rəngi isə bu şəraitdə dəyişmir.  

 

4.1.6. Müxtəlif ölkələrdə buraxılan likor-araq 
məmulatları 

 

 Likor və kremlər. Likorların vətəni Fransadır. Dünyanın 

daha məşhur likorları “Benedektin” və “Şartrez”-dir. Onlardan 

birincisi Le-Mausa sahillərində - Fekame şəhərində yerləşən 

müqəddəs Benedikt monastırının adı ilə bağlıdır. Likor ilk dəfə 

burada monarx Dom Bernarda Vintsellinin resepti əsasında 

hazırlanmış və hələ XVI əsrdə “Benedikt eliksir”i 

adlandırılmışdır. Macarıstanda “Brendikt”ə oxşar “xubertus” 

likoru istehsal olunmuşdur. “Şartrez” likoru isə 1605-ci ildə Şartre 

monastırında hazırlanmış və onun resepti ciddi şəkildə gizli 

saxlanılmışdır. Buna oxşar likor Ruminiyada “Bonitak” adı ilə 

buraxılır.  

“Kyursko” likoru da çox məşhurdur. Öz adını məlum adanın 

adından götürmüşdür. Digər ölkələrdə “Kyuraso” likoru az şəkər 

və spirtlikdə buraxılır. Polşada giləmeyvə likoru “Rotafiya” məş-

hur olub, qaragilə, böyürtkən, moruq, albalı, itburnu şirələrindən 
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hazırlanır. Tündlüyü 35%, şəkərin miqdarı 33q∕100sm3 olur. 

Bolqar likorları “Mastika ekstra” və “Mastika zaarskaya” məlum-

dur. Birincinin tündlüyü 47%, ikinci 55%, ümumi şəkərin miqdarı 

uyğun olaraq 40 və 60 q∕100sm3 olur. İstifadədən əvvəl onları su 

ilə duruldur və bundan sonra onlar süd forması alır. Müxtəlif 

ölkələrdə müxtəlif adlar altında və fərqli tərkibdə albalı şirəsi 

əsasında likör istehsal olunur. Macarıstanda “Çerri-brendi” adı ilə 

30% tündlükdə, 32 q∕100sm3 şəkərlikdə; Çexiyada 20 və 36% 

tündlükdə və uyğun olaraq 17 və 24 q∕100 sm3 şəkərlikdə; Fran-

sada uyğun olaraq 32% və 21q∕sm3; ABŞ-da oxşar likor “Krasnaya 

losad” adı ilə 35,7% spirtlikdə və 14,7q∕100sm3 şəkərlikdə istehsal 

olunur. Kremlərdən daha məşhurları fransız qara qarağat “Kasi”, 

macar “Şokaladmy flip”, “Qərbi Avropa ölkələrində emulsiyalı 

kremlər və likor “Yaiçniy” geniş yayılmaqla yumurta sarısında 

vanillə ətirləşdirilməklə hazırlanır.  

“İDV” şirkəti Dublindəki (İrlandiya) zavodunda 1974-cü il-

dən “Baileys” adlı gavalı likoru buraxır. Onun əsasında ən yaxşı 

İrland viskisi, spirt slivkası durur. Onun tündlüyü 17 h%-dir. 

Ölkəmizdə son illər xeyli likor çeşidləri istehsal olunmaqdadır 

(şəkil 4.2). 

Nalivkalar. Nalivkalar yalnız meyvə-giləmeyvə xammalı 

əsasında hazırlanır. Çeşidinə özünün qədim tarixinə malik məşhur 

adda içkilər daxildir. Bunlara “Zapekanka”, “Slivyanka”, “Spoti-

kaç” aid olub, gavalı, albalı və s. əsasında hazırlanır. 

Bütün nalivkaların tərkibinə 65,8% şəkər şərbəti və turşuluğu 

tənzimləmək üçün limon turşusu daxil olur. 

Zapekanka nalivkasının tündlüyü 20%, ümumi şəkərliyi 40 

q∕100sm3, turşuluğu 0,4 q∕100sm3 olur. Slivyankanın tündlüyü 

18%, şəkərliyi 28 q∕100sm3, turşuluğu 0,35 q∕100sm3-dur. 

Punşlar. Punşlar – aşağı tündlüklü içkilər olub, inqredient-

lərin geniş yığınını əks etdirir. 
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Şəkil 4.2. Azərbaycanda buraxılan bəzi likor nümunələri 

 

Punşların vətəni Hindistandır. “Punş” adının özü hind mənşəli 

söz olub, hindcə “panç” yəni “beş” deməkdir. Bu isə içkinin 5 

tərkib hissələrini – rom, su, şəkər, çay və limon şirəsini göstərir. 

Avropada punş XVII əsrdən məlum olub, onun hazırlanması üçün 

rom əvəzinə bəzən konyak, viski və digər tünd içkilərdən istifadə 

olunur. Xarici punşlar yüksək tündlüyə malik olur. Şves punşları 

xüsusilə məşhur olub, tündlüyü 25-35h%, şəkərin miqdarı 30% 

təşkil edir. 

Rus punşları turşaşirin dada malik olmaqla bəzən yüngül tamla 

seçilir. Istifadədən əvvəl onları isti çay, dəmlə, qazlaşdırılmış su 

ilə 1:1 nisbətində durulaşdırırlar.  

Lazım olan turşuluğa çatdırmaq üçün punşun tərkibinə şəkər 

şərbəti və limon turşusu daxil edirlər.  

Heyvalı, Alçalı, Portağallı, Assorti, Zoğallı və s. adda punşlar 

buraxılmaqdadır. Heyvalı punşu 17h% tündlüyə, 38 q∕100sm3 

şəkərliyə, 0,5 q∕100sm3, turşuluğa malikdir. Assorti (vitaminləş-

dirilmiş) punş 17 h% tündlüyə, 40 q∕100sm3 şəkərliyə, 0,5 

q∕100sm3 turşuluğa malikdir. 

Nastoykalar. Şirin nastoyka. Nastoyka nalivkadan əsasən az 

şəkərliyə və daha yüksək spirtliyə malik olması ilə fərqlənir. 

Əsasən meyvə-giləmeyvə xammalı əsasında hazırlanır.  

Bu qrup içkilərdən daha məşhurları “Nejinskaya ryabina” və 
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“Ryabina və konyake” –dir. 

Ingiltərə və ABŞ-da şirin nastoyka tipli içkilər ekstrakt 

maddələrinin miqdarına görə tünd linkorlara yaxın olanı “kordialı” 

adlanır. 

Ərikli, portağallı, limonlu, çaytikanlı və s. şirin nastoykalar 

buraxılır.  

Ərikli nastoyaskının tündlüyü 20h%, şəkərliyi 25 q∕100sm3, 

turşuluğu 0,3 q∕100sm3 olur. 

Kəmşirin nastoykalar. Şirin nastoykalarla müqayisədə bu 

içkilər yüksək tündlüyə, az miqdarda şəkər və esktrakta malik olur. 

Məsələn, tündlüyü 45h% olan”Yjova” kəmşirin nastoykası 

məlumdur. 

Kəmşirin nastoykaların çeşidi məhduddur. Belə ki, Alesiya, 

Daynava və Palamqa adlı bu tip nastoykalar buraxılır. 

Zəif tündlüklü kəmşirin nastoykalar. Bu tip içkilər əvvəlkindən 

aşağı tündlüyü və az şəkəri ilə fərqlənir. Belə aşağı tündlükdə dad 

dolğunluğu şirə, mors, şəkərin ekstraktlığı ilə təmin olunur. 

Vastoçnaya Ryabinka, Umarina, Jujnaya və s. adlı içkilər bu 

tiplidir. Vastoçnaya nastoykası 28h% spirtliyə, 4,5 q∕100sm3 

ümumi şəkərliyə və 0,1 q∕100sm3 turşuluğa malikdir. 

Acı nastoykalar. Bu qrup içkilərə daha geniş müxtəliflikdə 

çeşidlər daxildir. Çox hallarda onları efir yağlı və ətirli xammaldan 

hazırlayırlar. Bəzi içkilərə dadı yumşaltmaq üçün şəkər əlavə 

etsələr də, acı nastoykaların çoxu şəkərə malik olmur. 

Acı nastoyka tipli içkilər bütün dünyada buraxılır. Çexiya və 

Slovakiyada onları “palinka”, İtaliyada – “eliksir” (məsələn 

“xinniy eliksir”) adlandırırlar. ABŞ-da məşhurluğu acı nastoyka 

“Korolovskoe sokrovişe”(tündlüyü 44,1h%, şəkərin miqdarı 1,73 

q∕100sm3), Macarıstanda – rom nastoykası “Unikum” (tündlüyü 

60h%) və s. qazanmışdır. 

Desert içkilər. Dad və ətrinə görə desert içkilər şirin 

nastoykaları xatırlatsa da, spirtin az qatılığına görə daha yüngül və 

ətirlidirlər. Bütün içkilərin tərkibinə şəkər şərbəti və turşuluğu 

lazım olan həddə çatdırmaq üçün limon turşusu daxil olur. Vesna, 
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Visenka, Vişneviy, Zolotistiy, letniş desert, povnik və s. adda 

desert içkilər buraxılır. 

“Vesna”-nın tündlüyü 12h%, şəkərliyi 8 q∕100sm3, tuşuluğu 

0,4 q∕100sm3, “Vişenka”da isə tündlük 14h%, şəkər 18 q∕100sm3, 

turşuluq 0,5 q∕100sm3 olmaqla hazırlandıqları xammala görə bir-

birindən fərqlənirlər. 

Aperitivlər. Aperitivlər iştah yaradan spirtli içkilərdir. Belə 

içkilərin diapazonu geniş olub, buraya vermut, araq, konyak, cin, 

viski və b. içkilər aid ola bilər. Spirtə malik olmayan bəzi içkilər 

də aperativ funksiyası yerinə yetirə bilər.  

Fransa, İtaliya, Belçika, Polşa və bir sıra digər ölkələrdə acı 

nastoykaları aperitiv adlandırırlar (“Qorkiy pikan, Qollanskiy 

qorkiy və s.). 

MDB məkanında aperitivlər likor-nalivka məmulatlarının bir 

qrupu olub, onların tərkibinə müxtəlif otların cövhərləri (acı dada 

malik olanlar) daxil olur. Belə bitkilərə yovşan, darçın mayaotu və 

s. aid olub, onlar həzm prosesini fəallaşdırırlar. 

Aperitivlərin tərkibinə şəkər şərbəti və içkiyə lazım olan 

turşuluğu yaratmaq üçün limon turşusu daxil olur. 

Bu tip içkilərə Aqnes, Aroniya, Baltiyokaya, İrtış, Klaret və b. 

göstərmək olar. 

Aqnes 25 h.% spirtliyə, 20 q∕100sm3 şəkərliyə, 0,2 q∕100sm3 

turşuluğa, Anoniya 22 h.% spirtliyə, 16 q∕100sm3 şəkərliyə, 0,75 

q∕100sm3 turşuluğa malik olmaqla, hazırlandıqları xammala görə 

fərqlənirlər. 

Balzamlar. Balzamlar digər qrup içkilərdən tərkibinə daha 

geniş yığımda bitki xammalının daxil olması ilə fərqlənir. 

Onlardan bir çoxu qədimdən məlumdur. Məsələn, “Ruskiy çerniy” 

balzamı hələ XVIII əsrin ortalarından hazırlanırdı. 

Balzamların kupajı otlar, köklər, tumurcuq, qoz və digər 

xammal qarışığının saxlanmasından alınan balzam cövhərləri 

əsasında hazırlanır. Balzam cövhərlərindən başqa spirtləşdirilmiş 

şirələr, morslar, efir yağları, bal, şəkər şərbəti, koler, essenslər əlvə 

olunur. Bir çox məşhur balzamların resepturuna görə peman 
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balzam yağı daxildir. Təbii bioloji fəal maddələrin olduqca geniş 

yığımı bu içkilərin bir sıra xəstəliklərin profilaktika və 

müalicəsində tətbiqinə imkan verməklə, onlara tonuslaşdırıcı 

xüsusiyyət bəxş edir. Balzamlardan kokteyllər və qarışıq içkilərin 

ətirləşdiriciləri kimi geniş istifadə edilir.  

Balzamların bizə məlum olan xarici bitter tipli içkilərdir 

(bitter-acı sözündəndir). Məsələn, “Angostura Bitter”, “Reyxuas 

Bitter”, “Abbote Bitter”, “Fernet-Branka Bitter”, “Underburq 

Bitter”, “Oranj Bitter”. 

Kokteyllər. Kokteyllər spirtli və spirtsiz olmaqla qruplaşdırı-

lır. Onlar isə öz növbəsində komponentlərin yığımından və hazır-

lanma xüsusiyyətlərindən asılı olaraq müxtəlif qruplara bölünür: 

kokteyllər, punşlar, kremlər, fliplər, fizlər, sandi, eq-noq, ays-

krimlər, koblerlər, şərbətlər, culeplər, bonlər və s. QOST-a görə 

alkoqollu kokteyllər - tündlüyü, 20-40 h.%, şəkərin kütlə payı 0-

24 q∕100sm3 arasında dəyişən likor-araq məmulatlarıdır.  

Kokteyllər yarımfabrikatlar və inqredientlərin qarışdırılma-

sından alınır: koyak, rom, likor, araq, üzüm şərabı, şirə, qaymaq, 

süd və s. giləmeyvə, meyvə, bal, ədviyyə, digər inqredientlər əlavə 

edilməklə alınır.  

Kokteyllər tünd və desert ola bilir. Hər kokteylə öz qarniri – 

özünə məxsus dad kompozisiyaları və bəzəkləri olan material 

vurulur. 

Ərik kokteyli almaq üçün qədəhdə 20 sm3 ərik likoru, 20 sm3 

ağ desert şərab, 30sm3 süfrə şərabı, bir çay qaşığı Myatniy likoru 

qarışdırılır (Qarnir №7). 

Mujskoy kokteyl- 60 sm3 araq və 20 sm3 ağ vermutun 

qarışdırılmasından alınır (Qarnir №1). 

Kobler. Desert kokteyllərin geniş yayılmış içki qrupu olub, adı 

tərcümədə “davam edən qurtum” deməkdir. Istənilən kobler üçün 

vacib komponent əzilmiş qida buzu olub, qədəhin üçdə bir hissəsi 

yaxud yarısına qədər doldurulur. Başqa komponentlər kimi desert 

şərab, likör, şampan və digər içkilərlə qarışdırılan təbii şirə, şərbət 

və meyvələr istifadə oluna bilər. Kobler hündür şəffaf qədəhlərdə 
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samanla birlikdə verilir. Əgər meyvə olarsa qədəhə uzun qollu 

qaşıq yaxud çəngəl qoyulur. 

 

4.1.7. Şərab içkiləri  
 

Şərab içkiləri – alkoqollu içkilər qrupu olub likor-araq 

məmulatları siyahısına daxil deyildir. Bununla yanaşı həmin 

içkilər əhali arasında şöhrət qazanmaqla onların istehsalının 

təşkilində çoxlu likor-araq müəssisələri fəaliyyət göstərir.  

Rusiya standartına görə (QOSTR 51159-98) şərab içkisi adı 

altında o alkoqollu içkilər anlaşılır ki, onlar üzüm və meyvə şərab 

materialından rektifikasiya olunmuş etil spirti, konyak, üzüm, 

meyvə spirtləri, şərab konsentrantları, su, şəkər tozu, palıd ekstrak-

tı, qida dad-ətirli əlavəsi, rəngləyicilər və digər komponentlər 

vurulmaqla alınır (şəkil 4.3).  

İçkidə şərab yaxud şərab materialının payı ən azı 30% təşkil 

etməlidir. 

Ümumi texniki şərtlərlə yanaşı hər içki adı üçün texnoloji 

təhmat və reseptura işlənib hazırlanmalıdır ki, burada da müəyyən 

olunur: 

 Komponentlərin tərkib və nisbəti; 

 Rəng, dad və ətir; 

 Etil spirtinin həcmdə payı, şəkərlərin kütlə payı, titrləşən 

turşuluq. 

 Orqanoleptik göstəricilərinə görə - şəffaf, çöküntüsüz, 
kənar qarışıqsız, rəng, dad və ətri texnoloji təlimatlara uyğun; 

 Fiziki-kimyəvi göstəricilərinə görə cədvələ uyğun (cədvəl 
4.10). 
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Şəkil 4.3. Şərab və içkilər əsasında hazırlanan içkilərin 

təsnifatı 

 

Xammal və materialların təhlükəsizliyinə tələb meyarları, 

qəbul qaydası, nümunənin götürülməsi və sınaq metodları, qabla-

ma, nəql olunma şərab və şərab materiallarında olduğu kimidir.  

Normadan aşağıdakı kənara çıxmalara yol verilir: 

Etil spirtinin həcmdə payına görə - ±2q∕dm3, şəkərlərin 

miqdarı 30 q∕dm3–a qədər olan şərab içkiləri üçün; ±5q∕dm3 – 

şəkərlərin miqdarı 31-300q∕dm3 olanlar üçün; 

Titrləşən turşuların kütlə qatılığına görə - ±1,0q∕dm3. 

Hər bir istehlak qabının markalanması və qablanması standar-

tın tələblərinə uyğun olmalıdır. Əlavə olaraq şərab içkisinin tərkibi 
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göstərilir. Bu zaman göstərməyə icazə verilir. 

Şərab içkilərinə aşağıdakı tələblər verilir: 

Cədvəl 4.10 

Göstəricilər Qiyməti 

Etil spirtinin həcmdə payı, % 5,0-28,0 

Şəkərlərin kütlə payı, q∕dm3 300 

Titrləşən turşuların kütlə payı, q∕dm3 1,0-7,0 

Etil spirtinin həcmdə payı 5,0-13,0% olan 

içkilərdə ümumi sulfit turşusunun miqdarı 

200 

O cümlədən şərbətin kütlə qatılığı mq∕dm3 20 

Dəmirin kütlə qatılığı, mq∕dm3  10,0 

O cümlədən palıd konsentrantları istifadə 

edilməklə hazırlanan içkilərdə 

3,0 

 

0,33 və 0,5 ℓ yaxud 1,0; 1,5 və 2,0 ℓ göstərilməklə, ümumi 

faktik həcmin göstərilməsi üçün ştrix; 

 Məhsulun ştrix kodu; 

 Saxlanma şəraiti; reklam səciyyəli məlumat. 
Bağlı taxta qutuların və büzməli kardon qutuların markalan-

ması 1419-96 saylı QOST-a uyğun aparılmaqla, xəbardaredici 

işarələr qoyulur: “Sınandır. Ehtiyatlı ol”, “Yuxarı”, “Nəmlikdən 

qoru”. 

Qutular aşağıdakı əlavə məlumatlarla təmin edilir: 

 Hazırlayıcı müəssisənin adı və ünvanı; 

 Məhsulun adı; 

 Butulkaların sayı; 

 Butulkaların tutumu, ℓ. 
Şərab içkiləri havalanan, kənar iysiz binalarda 0-100C 

temperaturda (etil spirtinin həcmdə payı 5-13% olanlar üçün) və 

20-25C0-də (etil spirtinin həcmdə payı 13% dən çox olanlar üçün) 

saxlanır. 

Dolu butulkalar günəş şüalarının təsirinə məruz qalmamalıdır. 

Etil spirtinin həcmdə payı 5-13% olan şərab içkilərinin 

saxlanma müddəti doldurulandan sonra – azı 1 ay; spirtin miqdarı 
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13-28% olan içkilərdə isə - azı 3 aydır. 

Şərab içkilərinin çeşidi olduqca genişdir. Şərab tərkib hissə-

sindən əlavə onun tərkibinə meyvə-giləmeyvə şirələri, morslar, 

nastoykalar və s. essenslər, rəngləyicilər, o cümlədən sintetiklər 

daxil olur.  

Bu içkilərin resepturu likor-araq məmulatları ilə ümumən 

uyğundur.  

   

4.2. Arağın ekspertizası 

 

4.2.1. İstehsal texnologiyası 
 

4.2.1.1. Qısa tarixi 
 

Tədqiqatçılar araq istehsalının tarixinin Rusiya ilə bağlılığına 

dair yekdil fikirdədirlər. 

Rus arağı ilk dəfə Avropada spirtin sürətli yayılmağa başla-

dığı 1448-1478-ci illərdə alınmışdır. 1472-1478-ci illərdə Rusiya-

da buğda şərabının Dövlət nəzarətində olması bu dövrdə yerli 

xammaldan spirt alınma texnologiyasının inkişafına dəlalət edir. 

Qədim Rusiyada aşağıdakı araq sortları məşhur olmuşdur: 

sadə şərab-adi araq, xeyirli şərab – yaxşılaşdırılmış araq, zadəgan 

şərabı - əla keyfiyyətli araq. 

V.V.Poxlebkinin fikrincə «vodka» termini «voda» sözünün 

kiçildilmiş ifadəsi olub, buğda spirtinin durulaşdırılması mənasın-

dadır. Mütəxəssislər təsdiq edirlər ki, bu söz yalnız Rus dilinə 

xasdır və başqa heç yerdə təsadüf olunmur. «Vodka» termininin 

ilk rəsmi istifadəsinə 1-ci Yelizavetanın 8 iyun 1751-ci il tarixli 

fərmanında rast gəlinir.  

Su ilə spirtin qarışdırılma prosesinin əsaslandırılmasına bö-

yük töhfə rus kimyaçısı D.İ.Mendeleyev tərəfindən verilmişdir 



378 

(1834-1907). O, özünün «spirtin su ilə birləşmələrinə dair» dok-

torluq dissertasiyasında araqda su ilə spirtin çəki və həcmcə ideal 

birləşmə nisbətlərinin alınma imkanlarını tədqiq etmişdir. Bütün 

bunlar onun belə nəticəyə gəlməsinə imkan vermişdir ki, istər 

fiziki nöqteyi-nəzərdən, istərsə də spirtin insan orqanizminə təsiri 

baxımından araqda spirtin həcm payının 40% olması optimaldır. 

Belə miqdar su ilə spirti həcmə görə qarışdırıldıqda alına bilməz. 

O, yalnız su ilə spirtin dəqiq çəki nisbətlərində qarışdırılması ilə 

mümkün olur. D.İ.Mendeleyevin tövsiyələri rus milli içkisi 

«Moskovskaya osoboya» arağının reseptinin işlənib hazırlanması-

nın əsasında durdu. Həmin içkinin resepti 1894-cü ildə Rusiya 

hökuməti tərəfindən patentləşdirildi. Alim tərəfindən hazırlanan 

spirt ölçmə cədvəli spirtin miqdarı cəhətdən təyin olunmasında 

hələ də geniş istifadə olunmaqdadır. 

Rusiyanın arağın yaradılmasındakı hüquqları 1982-ci ildə 

keçirilən Beynəlxalq məhkəmənin qərarı ilə bir daha təsdiq 

olundu. 

 

4.2.1.2. İstehsalın texnoloji mərhələləri 
 

Araq tünd alkoqollu içki olub, rektifikasiya olunmuş etil spirti 

ilə yumşaldılmış suyun qarışdırılması, 40-45 h.% tündlükdə alınan 

su-spirt məhlulunun fəal kömürlə işlənməsi və müxtəlif inqre-

dientlər əlavə olunaraq sonrakı süzülməsi ilə hazırlanır (şəkil 4.4). 

Hazırda ölkəmizdə çoxlu çeşiddə araqlar hazırlanır ki, bu 

məqsədlə müxtəlif təmizlik dərəcəsinə malik spirt-rektifikat və 

bütün mümkün əlavələrdən (şəkər, bal, limon turşusu, kalium 

permanqanat və b.) istifadə olunur. 

Araq istehsalının texnoloji sxemi aşağıdakı əməliyyatları 

əhatə edir: 

- suyun hazırlanması; 

- inqredientlərin hazırlanması; 

- sortlaşdırmanın hesabatı və hazırlanması; 
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- sortlaşdırmanın süzülməsi; 

- sortlaşdırmanın fəal kömürlə işlənməsi; 

- arağın süzülməsi; 

- arağın tündlüyünün yoxlanması və onun nizamlanması; 

- arağın butulkaya doldurulması və xarici tərtibatı. 

 
 

Şəkil 4.4. Araq istehsalının prinsipial texnoloji sxemi 

 

Suyun hazırlanması. Su-arağın başlıca tərkib hissəsidir. Tər-

kibindəki qarışıqlardan asılı olaraq, arağın şəffaflığı, dadı və sax-

lanmağa davamlığı müəyyən olunur. Su, içilən suya verilən stan-

dartlara cavab verməli və ümumi codluğu 1 mq ekv/dm3-dən çox 

olmamalıdır. Suyun optimal duz tərkibi haqqında yekdil fikir yox-

dur. Lakin şübhə yoxdur ki, natrium və kalium hidrokarbonat və 

az miqdarda kalsium hidrokarbonat, natrium və kalium xlorid 

müsbət rol oynayır. Likor-araq məmulatları istehsalında suyun 

yumşaldılması üçün daha çox natrium-kationit üsulundan istifadə 

olunur. Emala verilən suyun qələviliyi 100 sm3 suya 6sm3 0,1 
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mol/dm3 HCl-dan çox olmamalıdır. Daha qələvili su birgə H-Na-

kationlaşdırmaya verilir. Suyun duz tərkibini yaxşılaşdırmaq üçün 

codluğu 10-12 dəfə azaldan membran texnologiyasından istifadə 

edilməsi məqsədəuyğundur. Bu halda dəmir ionları, sulfatlar 

demək olar ki, tamamilə, üzvi birləşmələr 50-70%, kolloidlər 80-

90% kənarlaşdırılır. Araq istehsalına verilən yumşaldılmış suyun 

codluğu 0,2 mq ekv/dm3-dən çox olmamalıdır. 

İnqredientlərin hazırlanması. Buraxılan arağın reseptinə 

uyğun olaraq sortlaşmaya (kupaja) az miqdarda inqredientlər - 

şəkər, bal, limon turşusu, qida sodası (natrium hidrokarbonat), ka-

lium permanqanat, quru süd, sirkə turşusu və s. vurulur. Məsələn, 

1000 dal «Stoliçnaya» arağının kupajına 20 kq rafinad şəkər-tozu; 

«Ekstra» arağının kupajına 25 kq rafinad şəkər-tozu və 8-10 q 

KMnO4 əlavə olunur.  

Şəkər kupaja 65,8% qatılıqda şəkər şərbəti, yaxud invert şəkər 

şəklində vurulur. 

Bal əvvəlcədən araqla 1:10 nisbətində (1 kq bal 10 dal arağa 

qatılmaqla) qarışdırılır, azbest selliloz (kizelqur yaxılmış-1 m2 

səthə 3 kq kizelqur təbəqəsi) təbəqəsindən süzülür. Bu balın həll 

olması zamanı əmələ gələn kolloid maddələrin kənar edilməsi 

məqsədilə aparılır. Şəkər şərbəti və bal məhlulu kupaja onun fəal 

kömürlə işlənməsindən sonra vurulur. Kalium permanqanat isə 

sulu məhlul şəklində şəkər şərbətindən qabaq kupaja əlavə olunur. 

Bəzi araq növləri hazırlayarkən reseptə əsasən kupaja natrium 

asetat və natrium hidrokarbonat (qida sodası) əlavə olunur. 

Natrium hidrokarbonat qabaqcadan paslanmayan poladdan 

hazırlanmış çəlləkdə az miqdar kupaj materialı ilə bircinsli sus-

penziya alınana qədər qarışdırılır. Sonra qarışıq kupaj çəninə 

keçirilir, su-spirt məhlulunun əsas kütləsi ilə 10 dəqiqə qarışdırılır. 

15 dəqiqə sakit buraxılır və yenidən qarışdırılaraq üzərinə irəli-

cədən hazırlanmış natrium asetat məhlulu əlavə olunur. Çəlləyə 

0,4 dm3 80%-li sirkə turşusu (1000 dal kupaja) tökülür, 2 dm3-a 

qədər yumşaldılmış su əlavə olunaraq duruldulur və alınan məhlul 

daimi qarışdırılmaqla, neytral reaksiya əmələ gələnədək üzərinə 
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az-az natrium hidrokarbonat əlavə olunur. 

«Posolskaya» arağına yağsızlaşdırılmış quru süd əlavə olunur. 

Bu, 1000 dal-a 6,2 kq hesabı ilə edilir. 

Quru süd əvvəlcədən 20 dal suda çalınır, qarışdırılır və 2-3 

saatdan sonra su-spirt qarışığına vurulur. Süd kupaja əlavə olun-

duqdan sonra qarışdırılır və 2-3 saat sakit buraxılır. Spirtin təsiri 

altında süd zülalının pıxtalaşması baş verir və bu, qabın dibində 

pambıqvari çöküntü əmələ gəlməsi ilə nəticələnir. Pambıqvari 

çöküntü öz səthi ilə su-spirt məhlulunda olan üzvi və rəng mad-

dələrini sorbsiya edərək çökdürür. Nəticədə araq kristall parlaqlıq 

və yüksək dad keyfiyyəti qazanmış olur. 

«Skazka» adlı xüsusi araq hazırlandıqda 1000 dal-a sərbəst 

şəklində 20 kq şəkər tozu və 3,9 dm3 ətirli spirt əlavə olunur. 

Su-spirt qarışığının hazırlanma üsulları. Su-spirt qarışıqları 

fasiləli və fasiləsiz üsullarla hazırlanır. 

Fasiləli üsul. Spirt və suyu xüsusi çəndə qarışdırırlar. 

Kupaj hazırlamaq üçün çən-qarışdırıcıya əvvəlcə hesablanmış 

miqdarda spirt, sonra yumşaldılmış su əlavə olunur. Möhkəm 

qarışdırıldıqdan sonra tündlüyünü təyin etmək məqsədi ilə ondan 

nümunə götürülür. Əgər kupajın tündlüyü lazım olan səviyyədə 

olmazsa, onu tənzimləyir və ikinci dəfə möhkəm qarışdırırlar. 

Çən-qarışdırıcıya əvvəlcə spirt, sonra suyun ardıcıllıqla 

vurulması qarışma prosesini sürətləndirir. Belə ki, spirtin sıxlığı 

suyun sıxlığından az olduğundan yuxarıya qalxır və daha yaxşı 

qarışmanı təmin edir.  

Spirt və suyu çənə eyni vaxtda da vurmaq olar. Bu halda spirt 

çən tam dolduqda su ilə qarışmış olur. Spirtin daha əvvəl vurul-

ması məqsədəuyğundur. Bu üsulla kupajın hazırlanması 1,5 saat 

davam edir. 

Fasiləsiz üsul. Bir sıra zavodlarda su-spirt qarışığını hazır-

lamaq üçün fasiləsiz işləyən qarışdırıcıdan istifadə olunur. Spirt və 

yumşaldılmış su rezervuardan təzyiq bakına vurulur. Bakda səv-

viyə nizamlayıcı qoyulmuşdur. Spirt və suyun sərfi rotametrlə 

nizamlanır. Spirt və su 1:(1,38-1,44) nisbətində təzyiq nizamlayıcı 
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və paylayıcıdan keçərək axım tipli iki mərhələli həlqəvi qarış-

dırıcıya daxil olur. Axımların belə nisbəti kupajın tündlüyünün 

0,5-1,5 h.% yüksək alınmasını təmin edir. Kupaj qarışdırıcıdan 

çıxışda əlavə olaraq nasosla qarışdırılır. 

Tündlüyün nominaldan yüksəkliyi sonrakı mərhələdə avtomat 

cihazlarla nəzarət olunmaqla vurulan su ilə tənzimlənir. 

Köməkçi xammal məhlullarının vurulması xüsusi merniklər 

vasitəsilə dozalaşdırılır. Hazırlanan kupajı qabaqcadan süzülmək 

və fəal kömürlə təmizləmək üçün yönəldirlər. 

Su-spirt qarışığının injeksiya üsulu ilə axında hazırlan-

ması. Poltava likor-araq zovodunun təcrübəsi əsasında araq hazır-

lanma üsuludur. Texniki həll və xidməti baxımından daha sadədir. 

Kupaj hazırlanmasını intensivləşdirmək məqsədilə injektor 

adlanan cihazdan istifadə olunur. 

Qurğunun işinin əsasında injeksiya prinsipi durur. 

Su spirt qarışığının və arağın süzülməsi. Su-spirt məhlulun-

da həmişə az miqdarda zərif dispres asılqan hissəcikləri olur. Bu 

asılqanlar suyun spirt ilə qarışdırılması zamanı əmələ gələn qalıq 

codluqda mineral duzlardır. Qarışığın fəal kömürlə işlənməsi 

zamanı kömür tədricən parçalanır, kolloid ölçülərdə əmələ gələn 

xırda hissəciklər məhlula keçir. Başlanğıc kupajda olan asılqan 

hissəciklər kömürün məsamələrini tutur və onun fəallığını azaldır. 

Bu yolla işlənən su-spirt qarışığı (araq) isə tamamilə şəffaf 

olmalıdır. Süzülmə iki dəfə-kömürlə işlənmədən əvvəl və sonra 

aparılır. 

Süzgəcdən keçirmə - mayenin məsaməli təbəqədən keçiri-

lərək, bərk hissəciklərin onun üzərində saxlanılması və süzün-

tünün keçirilməsidir.  

Kupajın və arağın süzülməsi fasiləli və fasiləsiz işləyən qumlu 

süzgəclərdə aparılır. Süzücü material kimi müxtəlif səviyyələrdə 

dənəvərləşdirilmiş kvars qumundan, təsadüfi hallarda isə (arağın 

süzülməsində) yüksək məsaməli keramik təbəqələrdən istifadə 

olunur. 
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Zavoda daxil olan kvars qumu dənələrinin iriliyinə görə sort-

laşdırılır, su ilə yuyulur və 2-3%-li xlorid turşusu məhlulu ilə 

işlənir. 

Qumun dənələrinin yaratdığı süzücü kanalların ölçüləri asıl-

qan hissəciklərin əsas kütləsinin ölçülərindən kiçikdir. Odur ki, 

sonuncu qum təbəqəsinin səthində toplanaraq, çöküntünün zərif 

məsaməli təbəqəsini yaratmış olur. Süzülmənin başlanğıcında hə-

min təbəqə yaranmadığından süzgəcdən xırda çöküntü hissəcikləri 

də keçir və ilk süzüntü bulanıq alınır. Sonra süzücü materialda 

asılqan hissəciklərin təbəqəsi formalaşır və ondan süzülən su-spirt 

məhlulu tam şəffaflığa qədər durulur. 

Süzcəgdən qumu su-spirt məhlulunun və arağın əks axımını 

yaratmaqla təmizləmək mümkündür. 

Bəzi zavodlarda süzgəcdən keçirmək üçün əsasında məsaməli 

keramik təbəqələr olan, diametri 175 mm və qalınlığı 20 mm 

təbəqələrdən istifadə olunur. Təbəqələr şamot (75%) və bentonit 

(25%) qarışığının 13000C temperaturda yandırılmasından (bişiril-

məsindən) alınır. Məsamələrin diametri 40 mm-dir. 

Süzgəcin məhsuldarlığı saatda 30 dal-a yaxındır. 

Süzgəcləri tez-tez (ən azı həftədə 1 dəfə) təmizləmək üçün 

dayandırırlar. Ona görə də onları paralel yerləşdirirlər. Təbəqələri 

15-20 dəqiqə müddətində su ilə yumaqla bərpa edirlər. Sonra axar 

suda korpusu yuyurlar. Bu halda suyun təzyiqi 0,1 Mpa-dan az 

olmamalıdır. 20 dəqiqədən sonra təbəqələr 5%-li xlorid turşusunda 

10-15 dəqiqə saxlanır. Sonra təbəqələr yenidən yerinə yerləşdirilir, 

10 dəqiqə axar suda yuyulur, quruducu şkafda 105-1100C tempe-

aturda 2 saat qurudulur və mufel peçində 500-6000C temperaturda 

30 dəqiqə saxlanır. Təbəqələr peçlə birgə soyudulur (otaq tempe-

raturuna qədər). Hər təbəqə 10-15 dəfə bərpa oluna bilər. Sonra 

onlarda çatlar əmələ gəlir və onlar istifadəyə yararsız olurlar.  

Keramik süzgəclər arağı, qum süzgəclərinə nisbətən pis 

duruldur. Belə ki, təbəqələrin məsamələri qeyri-bərabər ölçülərdə 

olduğundan, zərif dispres asılqan hissəciklərin ondan keçməsi 

mümkün olur. 
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Süzülmüş araq hazır məhsul çəninə keçirilir. Burada onu 

qarışdırır və tündlüyünü yoxlayırlar. Əgər tündlük standarta uyğun 

gəlməzsə onu nizamlayır və çəni yenidən qarışdırırlar. Arağı bu 

çəndən dolurmaya göndərirlər. 

Su-spirt qarışığının işlənməsi. Su-spirt qarışığı adından 

məlum olduğu kimi su ilə spirtin qarışdırılmasından alınır və 

istehsalın aralıq məhsuludur. Yalnız fəal kömürlə işləndikdən 

sonra, o, araq üçün səciyyəvi olan dad və ətir qazanmış olur. 

Sortlaşmanın fəal kömürlə işlənmə üsulları. Likor-araq 

zavodlarında uzun müddət müxtəlif sadələşdirilmiş fasiləli 

işlənmə üsullarından istifadə edilirdi ki, bu halda kömür su-spirt 

qarışığı ilə qarışdırılırdı. Proses ya təzyiq çənində qarışdırılmaqla 

və ya təzyiq çəninə qoyulmuş fəal kömürlü patrondan (şamdan) 

məhlulu keçirməklə aparılırdı. Bu metodların əsas çatışmazlığı 

prosesin fasiləliyi, aşağı məhsuldarlığı, kömürdən istifadənin cüzi 

səmərəliliyi, kömürün ayrılması və bərpası ilə bağlı əməliyyatın 

ağır zəhmətli olmasıdır. 

Hazırda sortlaşmanın kömürlə işlənməsi fasiləsiz iki üsulla 

həyata keçirilir: dinamik və kömürün asılqan təbəqəsində. 

Dinamik üsulda qarışıq ardıcıl birləşdirilmiş bir, iki yaxud üç 

kömür kolonkasından buraxılır. 

Müxtəlif xırdalanma dərəcəli fəal kömür yüksəkliyi 4,2 m və 

diametri 0,7 m olan kalonkanın daxilinə doldurulur və ondan 

keçməklə aşağıdan yuxarıya su-spirt məhlulu buraxılır. 

Sortlaşmanın fəal kömürlə işlənməsi üçün qurğu iki qum-

forfiltrdən, bir-biri ilə ardıcıllıqla birləşmiş bir, iki, yaxud üç 

kömür kolonkasından və bundan sonra arağı sonuncu dəfə süzən 

iki keramik süzgəcdən ibarətdir. 

Su-spirt qarışığının təmizlənməsi aşağıdakı qaydada gedir. 

Qarışıq təzyiq çənindən özbaşına axımla ilkin süzülməyə (qum-

forfiltr) daxil olur. Bu işdə məqsəd su ilə və təzyiq bakından 

mexaniki şəkidə su-spirt qarışığına düşən kənar qarışıqlarla 

kömürün çirklənməsinin qarışısını almaqdır. For süzgəci keçən 

qarışıq kömür kolonkasına qalxır. Sonra isə sonuncu süzülmə üçün 
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keramik yaxud qum süzgəcinə daxil olur. Sonuncu süzülmə 

(kömürlə təmizlənmədən sonra) kömürün xırda dispers hissəciklə-

rini tutub saxlamağa xidmət edir.  

Su-spirt qarışığının süzülmə qurğusuna verilmə sürəti arağın 

növündən və kömürün keyfiyyətindən asılıdır. Sortlaşmanın təzə 

kömürlü bir kömür kolonkasına vurulma sürəti yüksək keyfiyyətli 

araqlar üçün saatda 30 dal, ordinar araqlar üçün isə 60 dal-dır. 

Süzülmə prosesində kömürün fəallığı aşağı düşdüyündən, 

süzülmənin sürəti də azaldılmalıdır. Yüksək keyfiyyətlilər üçün bu 

azalma minimum 5 dal/saat, ordinarlar üçün-10 dal/saatdır. 

Su-spirt məhlulunun işlənmə prosesində fəal kömür tədricən 

özünün təmizləyici xüsusiyyətlərini itirir. Kömürün fəallıq 

xüsusiyyətinin qaytarılması bərpaetmə adlanır. 

Bərpa olunmadan kömür kolonkasında işin davametmə 

müddəti geniş intervalda yəni 15-100 min dal arasında dəyişir. 

Adətən bərpa olunma ildə 3-4 dəfə aparılır. 1000 dal sortlaşmaya 

kömür sərfi 1,6 kq-dır. 

Bərpa etmə birbaşa kolonkada aparılmaqla, kömürə 110-

1150C temperaturu olan doymuş su buxarları ilə 0,07 MPa 

təzyiqdə təsir göstərilir. Kömürün buxarla bərpa edilməsi onun 

fəallığını az artırır. Ona görə də belə kömürdən maksimum 

süzülmə sürəti yüksək keyfiyyətli araqlar üçün 20 dal/saat, 

ordinarlar üçün - 40 dal/saat təşkil edir.  

Sortlaşmanın şəkli dəyişdirilmiş (modifikasiya olunmuş) 

nişasta ilə işlənməsi. Şəkli dəyişdirilmiş nişasta zavodda birbaşa 

sortlaşdırıcı çənə vurulmazdan əvvəl hazırlanır. Sortlaşmanın bu 

işlənmə metodu az məhsuldar müəssisələrdə tətbiq olunur. 

Modifikasiya olunmuş nişasta hazırlamaq üçün modifikatora 

3 kq quru nişasta tökülür və 2-2,5%-li məhlul almaq üçün su ilə 

qarışdırılır və 320 sm3 buzlu sirkə turşusu (nişasta və turşunun 

miqdarı 1000/dal sortlaşmaya görə hesablanır) əlavə olunur. Su, 

nişasta və sirkə turşusunun qarışığı daimi qarışdırılmaqla 68-700C 

temperaturda 1 saat termostatda saxlanır. Sonra nişasta kütləsi 
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200C-yə qədər soyudulur və sortlaşma çəninə keçirilir. Modifika-

siya olunmuş nişasta aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir: qatılığı 

2,5-5,0%; pH 6,5-6,7. Xarici görünüşcə kütlə eynicinsli quruluşlu 

yapışqanvaridir.  

Sortlaşma çəninə lazım olan miqdarda spirt yumşaldılmış su 

vurulduqdan sonra qarışdırılmaqla 60-120 dm3 hesabı ilə modifi-

kasiya olunmuş nişasta əlavə olunur. Bu isə 1000 dal sortlaşmaya 

2,5-5%, yaxud quru nişastaya çevirməklə 0,03% modifikasiya 

olunmuş nişastaya uyğundur.  

Su, spirt və modifikasiya olunmuş nişasta qarışığı 30 dəqiqə 

qarışdırılır və sonra təzyiq çəninə vurulur. Təzyiq çənində sortlaş-

ma 2 saat yetişdirilir. Sonra süzülməyə göndərilir. Əvvəlcə kobud 

qarışıqları ayıran süzgəcə, sonra zərif süzgəcə verilməklə süzülmə 

aparıla bilər. 

İşlənmiş nişasta süzgəcdən suyun əks axımı ilə yuyulur, qabda 

toplanır və etiket yapışdırmaq üçün lazım olan yapışqan hazırlan-

masında istifadə edilir.  

Araq süzülmədən sonra tamamlama çəninə vurulur və üzərinə 

reseptə uyğun bütün lazım olan inqredientlər əlavə olunmaqla araq 

tündlüyünə çatdırılır. Tamamlama çənindən araq doldurulmaya 

verilir. 

 

4.2.2. Eyniləşdirmə və ekspertiza 

4.2.2.1. Məhsulun qəbulu, nümunənin götürülməsi 
və sınaq metodları 

 

Məhsullar orqanoleptik qiymətləndirmə, fiziki-kimyəvi təhlil, 

keyfiyyət və təhlükəsizliyin gigiyenik göstəriciləri, həmçinin mü-

şayətedici sənədlərin, qablama və markalanmanın eyniləşdirilməsi 

və ekspertizası da daxil olmaqla bütün yoxlamaları keçməlidir.  

Qəbul, nümunə götürülməsi və məhsulun sınağı 5363-93 saylı 

QOST-a uyğun həyata keçirilir.  

Araq partiyalarla qəbul edilir. Partiya adı altında eyni ada və 
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doldurulma tarixinə malik keyfiyyətinə dair vahid sənədlə rəsmi-

ləşdirilən məhsul başa düşülür. Keyfiyyətə aid sənəd kimi keyfiy-

yətə dair vəsiqə, yaxud lazimi informasiyalarla təmin olunmuş 

məhsulun sertifikatı əks olunmuş müşayiətedici sənəd ola bilər.  

Məhsul qəbul olunarkən etiketin əyriləri, qırış və deforma-

siyalar, asılqan hissəciklər, bağlanmaya və s. diqqət yetirilir.  

Nümunə üçün məhsul hissəciklərinin götürülməsi normativ 

sənədlərin tələblərinə uyğun qaydada təsadüfi götürülmə metodu 

ilə aparılır (cədvəl 4.11). 

Cədvəl 4.11 

Nümunə hissəciklərinin və əsas nümunənin təşkili 
Araq partiyasının 

miqdarı. butulka 

Nümunənin 

miqdarı, butulka 

Qəbul edilən ədəd, 

butulka 

501-1200 20 2 

1201-10.000 32 3 

10001-35000 50 5 

35001-500000 80 7 

500000-dən çox 125 10 

 

 Əgər qüsurlar göstərilməklə nümunədə butulkaların sayı 

qəbul edilən ədəddən az yaxud ona bərabərdirsə partiya qəbul 

edilir, başqa cür olduqda çıxdaş edilir. 

Fiziki-kimyəvi və orqanoleptik sınaq aparmaq üçün təsadüfi 

seçmələr əsasında araq partiyasından dörd butulka miqdarında 

nümunə götürülür.  

Nümunə götürülməsinə dair müəyyən olunmuş formada akt 

tərtib edilir və nümunə ilə birlikdə sınaq laboratoriyasına verirlər. 

İki butulka fiziki-kimyəvi və orqanoleptik göstəricilərin uy-

ğunluğuna görə sınaqdan keçirilir, başqa ikisi isə ay müddətində 

təsadüfi fikir müxtəlifliyi ehtimalına görə saxlanır.  

Sınaq üçün götürülmüş butulkaların boğazını parça qırığı, 

yaxud kağızla sarıyaraq iplə dolayır və ipin ucları plomblanır və 

ya surquç möhürlə möhürlənir. Şnurlanmış etiketlə kardon yaxud 

ağac birka bərkidilərək üzərində aşağıdakı məlumatlar əks 

etdirilir. 
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 Arağın adı; 

 Hazırlayıcı-müəssisənin və tabe olduğu təşkilatın (şirkətin) 

adı; 

 Doldurulma tarixi; 

 Nümunə götürülən araq partiyasında olan arağın sayı; 

 Partiyanın keyfiyyətinə dair sənədin nömrəsi (sayı); 

 Götürülmə tarixi; 

 Nümunə götürən şəxsin soyadı və imzası.  
Heç olmasa bir göstəricisinə görə qeyri-kafi nəticə alınan araq 

partiyası çıxdaş edilir. 

Məhsulun sınağı aşağıdakı təhlillərin aparılmasını nəzərdə 

tutur.  

Doldurulma tamlığı – ölçülü laborator qablarından istifadə 

edilməklə arağın butulkadakı həcmi müəyyən olunur.  

Orqanoleptik göstəricilər (rəng, şəffaflıq, iy və dad) – rəng və 

şəffaflıq işıq qarşısında tədqiq olunan maye ilə destillə edilmiş 

suyun baxaraq gözlə müqayisə edilməsi ilə, dad və iy isə 

orqanoleptik yolla müəyyən olunur.  

Tündlük – arağın əvvəlcədən destillə edilməsi ilə alınan su-

spirt məhlulunda etil spirtinin qatılığının areomertlə ölçülməsi ilə 

təyin edilir.  

Qələvilik – (0,1 mol/dm3 qatılıqda xlorid turşusunun 100 sm3 

arağın titrlənməsinə sərf olunan miqdarı) – kimyəvi metodla 

müəyyən olunur. Yəni 0,1 mol/dm3 qatılıqda xlorid turşusunun 

100 sm3 arağın titrlənməsinə sərf olunan miqdarı ilə təyin edilir. 

Eyni zamanda patensiometrik üsul da tətbiq oluna bilər. Bu halda 

zəif xlorid turşusu məhlulundan istifadə olunmaqla təhlil olunan 

arağın neytrallaşma nöqtəsi müəyyən olunur.  

Aldehidlərin kütlə qatılığı – fuksinsulfit reaktivi reaksiyası ilə 

təyin olunur.  

Sivuş yağlarının kütlə qatılığı sulfat turşulu şəraitdə ali spirt-

lərin salisil aldehidi iştirakı ilə reaksiyasında müəyyən olunur.  

Mürəkkəb efirlərin kütlə qatılığı. Mürəkkəb efirlər araqda olan 
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turşuların əvvəlcədən neytrallaşdırılması sonra qələvi ilə yuyul-

ması ilə titrometrik yolla müəyyən edilir.  

Metil spirtinin həcmdə payı. Analiz metil spirtinin kalium 

permanqanat və sulfat turşusu ilə formaldehid əmələ gəlməsinə 

səbəb olan oksidləşmə reaksiyasına və fuksinsulfit II reaktivi ilə 

qarşılıqlı təsirindən rənglənməsinə əsaslanır. 

Hazırda toksiki mikroqarışıqların - aldehidlər, sivuş yağları, 

mürəkkəb efirlər və metil spirtinin təyinində qazoxromatoqrafiya 

metodundan istifadə olunur (QOST 30536-97).  

Turşuların kütlə qatılığı limon turşusuna çevrilməklə Dövlət 

Standartına görə təyin olunur.  

 

4.2.2.2. Orqanoleptik təhlil 
 

Orqanoleptik qiymətləndirmə 10 bal sistemində həyata keçi-

rilir. Arağın ümumi qiymətləndirmə sistemi cədvəl 4.12-də verilir. 

Dequstasiyanın əvvəlində içkilər otaq temperaturu şəraitinə 

gətirilməlidir. “Ekstra” tipli araqlar (“Ekstra spirtindən”) soyudul-

muş şəkildə dequstasiya ounmurlar.  

İçkilər dequstasiya qədəhinə onun həcminin təqribən 1/3-i 

(40-50 sm3) qədər tökülür. Qədəh ayağından tutularaq qaldırılır, 

çalxalanır və işıqda baxılmaqla şəffaflıq və rəngi təyin edilir.  

Rəngdən və şəffaflıqdan müxtəlif kənara çıxmaları arağın 

destillə edilmiş su ilə müqayisəsi ilə təyin edirlər. Bu məqsədlə 

onlardan eyni sınaq şüşələrinə 10 sm3 miqdarında tökərək işıqda 

baxırlar. 

Sonra iy və ətir qiymətləndirilir. Bunun üçün qədəhin altı 

ovucun içində saxlanaraq, qədəh üfüqi müstəvi üzrə fırladılır ki, 

ətirli maddələrin buxarlanması daha yaxşı getsin. 

Ətirdən sonra dad təyin edilir. Ağıza bir qədər içki alınaraq 

ağızın ön hissəsində saxlanır. Sonra başı yüngülcə arxaya qaldırır, 

dilin bütün üstü yaxalanır, daddakı kənara çıxmalar aşkar edilir. 
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Cədvəl 4.12 

Arağın balla qiymətləndirilməsi  
Göstərici Orqanoleptiki səciyyə Qiymət, balla 

Şəffaflıq və 

rəng 

Rəngsiz, şəffaf parlaqlıqla kənar 

qarışıqsız və çöküntüsüz maye 

2,0 («əla», 

«yaxşı») 

Rəngsiz, şəffaf, yalnız parlaq 

olmayan maye 
1,5 («kafi») 

Bulanlıq yaxud rənglənmiş maye 1,5-dən az («qeyri-

kafi») 

Ətir 

Parlaq tərənnüm olunmuş kənar 

ətirsiz, həmin növ üçün səviyyəvi 
3,6-4,0 («əla») 

Həmin növ üçün səviyyəvi, yaxşı 3,0-3,5 («yaxşı») 

Həmin növ üçün səviyyəvi, zəif 

ifadə olunmuş 
2,5-2,9 («kafi») 

Həmin növ üçün səviyyəvi olmayan, 

kənar kobud ətirli 

2,5-dən az («qeyri-

kafi») 

Dad 

Həmin növ üçün səviyyəvi, təmiz, 

yumşaq, kənar tamsız 
3,6-4,0 («əla») 

Həmin növ üçün səviyyəvi, yalnız 

bir qədər kəskin təhər 
3,0-3,5 («yaxşı») 

Növə xas səciyyəvi, yalnız kəskin, 

yandırıcı 
2,5-2,9 («kafi») 

Növə xas olmayan, kobud kənar 

tamlarla 

2,5-dən az («qeyri-

kafi») 

 

Dad və ətir harmonik, xoşagələn spirtin, yandırıcı dad və iy 

olmadan, kənar tam və rezin, kerosin iyi, metal tamı, arağın pis 

emal olunan avadanlıqlarda istehsalı nəticəsində yaranan kənar 

dad və iysiz olmalıdır. 

Arağın ümümi qiymətləndirmə balları cədvəldə verilir (cədvəl 

4.13). 

Arağın eyni vaxtda beşdən çox olmamaqla nümunəsini 

dequstasiya etməyə icazə verilir. Bu halda əvvəlcə daha yaxşı 

keyfiyyətli hesab olunan nümunələr təhlil olunur. Hər nümunənin 

qiymətləndirilməsindən sonra fasilə edilir. 
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Cədvəl 4.13 

Arağın keyfiyyətinin ümumi qiymətləndirmə balları 

Qiymət Ümumi bal 
Məmulatın bu qiymətialmasını 

təmin edən şərtlər 

«əla» 9,2-10,0 (ixrac 

olunanaraq üçün 

ən azı 9,5) 

Bütün göstəricilərinə görə «əla» 

qiymətə malikdir 

«yaxşı» 8,0-9,1 «yaxşı» və «əla» 

göstəricilərəmalikolur 

«kafi» 6,5-7,9 «kafi», «yaxşı» və «əla» 

göstəricilərə malik olur 

«qeyri-

kafi» 

6,5-dən az Heç olmasa bir göstəricisinə görə 

«qeyri-kafi» qiymət almış olur 

 

Etalonlar olarsa araqların müqayisəli dequstasiyası məsləhət 

görülür. Dequstasiya vərəqinin forması aşağıda verilir (şəkil 4.5).  
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4.2.2.3. Fiziki-kimyəvi keyfiyyət göstəriciləri 
 

Fiziki-kimyəvi göstəriciləra aşağıdakı cədvəl 4.14-də verilən 

tələblərə uyğun olmalıdır. 

 

Cədvəl 4.14 

Arağın fiziki-kimyəvi göstəriciləri  

Göstərici 

Spirtdən araq üçün 

norma 

Xüsusi araq üçün spirt 

norması 
Əla tə-

miz-
likdə 

«Eks-

tra» 
«Lüks» 

Əla tə-

miz-
likdə 

«Eks-

tra» 
«Lüks» 

Tündlüyü, % 40,0-45,0; 50,0; 56,0; 40,0-45,0 

Qələvilik - 0,1 mol/dm3qa-

tılıqda xlorid turşusunun 

100 sm3 arağın titrlənməsinə 

sərf olunan həcmi, sm3 

3,0 2,5 2,0 3,0 2,5 2,0 

1 dm3 susuz spirtdə alde-

hidlərin kütlə payı, mq 
8,0 4,0 3,0 8,0 5,0 4,0 

1 dm3 susuz spirtdə sivuş 

yağlarının kütlədə qatılığı, 

mq 

8,0 6,0 6,0 8,0 6,0 6,0 

1 dm3 spirtsiz mürəkkəb 

efirlərin kütlə payı, mq 
15,0 10,0 5,0 20,0 15,0 10,0 

Susuz spirtə çevirməklə 

metil spirtinin həcmdə payı, 

% 

0,03 0,2 0,02 0,03 0,02 0,02 

 

İstehsalçı müəssisədə yoxlama apararkən araq və xüsusi 

araqda müəyyən olunmuş tündlükdən ±0,2%, bəzi butulkalarda isə 

±0,1% (20 butulka üzrə) kənara çıxmalara yol verilir. Qeyd olunan 

göstəricilərdən başqa araq və xüsusi araqda limon turşusuna 

çevrməklə 400mq/100dm3 miqdarında turşuların olmasına yol 

verilir.  

İxrac üçün araqların fiziki-kimyəvi tərkib göstəricilərinə 

müəyyən tələblər verilir (cədvəl 4.15). Dövlət Standartında başqa 
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orqanoleptik və fiziki-kimyəvi göstəricilərə malik araqlar hazır-

lanmasına da yol verilir. Xüsusilə də sifarişçi və xarici-iqtisadi 

təşkilatların tələbləri bu işdə əsas rol oynayır.  

 

Cədvəl 4.15  

İxrac olunan araqlara tələblər 

Göstəricilər 

Spirtdən alınan araq üçün 

norma 

“Ekstra” “Lüks” 

Tündlük, % 38-56 40 

Qələvilik-100sm3 arağın titrləşdirilməsinə 

sərf olunan 0,1mol/dm3 qatılıqda xlorid 

turşusunun həcmi, sm3 

1,5 1,5 

1dm3 susuz spirtdə izamil və izobutil spirti 

qarşığına (3:1) çevrilməklə aldehidlərin 

kütlə qatılığı, mq 

3,0 3,0 

1dm3 susuz spirtdə izoamil və izobutil spirti 

qarşığına çevirməklə sivuş yağlarının kütlə 

qatılığı, mq 

3,0 3,0 

1dm3 susuz spirtdə sirkə etil efirinə 

çevrilməklə efirlərin kütlə qatılığı, mq 
25 18 

Susuz spirtə çevriməklə metil spirtinin 

həcmdə payı, % 
0,03 0.03 

 

Arağın standart nümunələrinin attestasiya tərkibi və ondan yol 

verilən kənara çıxmalar (bəzi araq nümunələrinin timsalında) 

cədvəldə verilir (cədvəl 4.16). 

Göründüyü kimi, arağın keyfiyyətini onun tərkibində olan 

mikroqarışıqlar müəyyən edir. Bunlar – asetaldehid, mürəkkəb 

efirlər (metilasetat, etilasetat), sivuş yağları (propil, izopropil, 

butil, izobutil, izoamil) və metil spirtidir. Əgər mikroqarışıqlar 

(QOST P 51355-99) standarta uyğun miqdardadırsa, yəni «Lüks» 

spirtindən hazırlanan araq üçün mikroqarışıqlar: asetaldehid – 3 

mq/l; mürəkkəb efirlər – 5 mq/l; sivuş yağları – 6 mq/l; metil spirti 

– 0,02 h.% olarsa, arağın ətri və dadı səciyyəvi və xoşagələn olub, 

yandırıcı olmur. 
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Cədvəl 4.16 

Standart nümunələrində (SN) araq tərkibinin attestasiya nəticələri 

s/s Attestasiya səciyyəsi 
Ölçmə 

vahidi 

Arağın SN-nin attestasiya 

qiyməti 

SN attestasiya qiy-

mətindən mütləq 

yanlışlıq 0,95 etibarlılıq 

ehtimalında 

“Sibir 

paytaxtı” 
“Yubiley” 

“Sibir 

paytaxtı” 
“Yubiley” 

1. Etil spirtinin həcmdə payı 

(tübdlüyü 
% 39,9 40,0 0,1 0,1 

2. Qələvilik – 0,1 dm3 arağın 

titrlənməsinə sərf olunan 

xlorid turşusunun miqdarı 

Sm3 0,39 0,37 0,02 0,02 

3. Şəkərin kütlə payı mq/dm3 1580 1020 75 64 

4. SS-də sirkə aldehidinə 

çevrilməklə aldehidlərin 

kütlə payı 

mq/dm3 1,52 1,28 0,09 0,07 

5. SS-də izoamil və izobutil 

spirtləri qarışığında (3:1) 

çevrilməklə sivuş 

yağlarının kütlə payı 

mq/dm3 0,84 0,73 0,07 0,06 

6. SS-də sirkə turşusunun etil 

efirinə çevirməklə efirlərin 

kütlə payı 

mq/dm3 2,85 2.72 0,16 0,15 

7. SS-də çevrilməklə metil 

spirtinin həcmdə payı 
% 0,0209 0,0176 0,0012 0,0010 

8. SS-ə çevrilməklə 

asetaldehidin KP 
mq/dm3 1,49 1,25 0,31 0.23 

9. SS-ə çevrilməklə 

etilasetatin KP 
mq/dm3 2,25 2,43 0.45 0.45 

10. SS-ə çevrilməklə 

metilasetatın KP 
mq/dm3 0,35 0,30 0,08 0,08 

11. SS-ə çevrilməklə 

etilformiatın KP 
mq/dm3 1,47 1.28 0,28 0,27 

12. SS-ə çevrilməklə 

metilformiatın KP 
mq/dm3 0,16 0,12 0,05 0,03 

13. SS-ə çevrilməklə 

izoamilolun KP 
mq/dm3 0,17 0,14 0,04 0.03 

14. SS-ə çevrilməklə H-

butanolun kütlə payı  
mq/dm3 0,20 0,17 0,06 0,04 

15. SS-ə çevrilməklə 

izobutanolun KP 
mq/dm3 0,31 0,30 0,09 0,08 

16. SS-ə çevrilməklə H-

propanolun KP 
mq/dm3 0,14 0,13 0,04 0,03 

17. SS-ə çevrilməklə 

izopropanolun KP 
mq/dm3 0,21 0,18 0,07 0,05 
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Mikroqarışıqlar standartda yol verilən miqdardan yüksək 

olarsa, arağın dad və keyfiyyəti pisləşir. Məsələn, asetaldehidin 

miqdarı çox olduqda araq kəskin tama və acılığa malik olur; 

mürəkkəb efirlərin çox olmayan miqdarında arağın dad və ətri 

yaxşılaşır, lakin onun miqdarının yüksəlməsi ilə araq spesifik – 

əsasən dadın çox hissəsində xoşagəlməyən çalarlar meydana çıxır; 

sivuş yağlarının miqdarının artıqlığı isə kəskin iy və yandırıcı dad 

əmələ gətirir. Belə ki, propil spirtinin 4 mq/l-dən artıqlığı arağın 

qeyri yeyinti xammalından alındığını göstərir; metil spirtinin az 

miqdarında (yəni, 0,02 h.%) arağın ətir və dadı dəyişmir, onun 

miqdarı artdıqda isə metil spirtinin yüksək toksikliyinə görə 

təhlükəli olur. 

Arağın keyfiyyəti yalnız mikroqarışıqların miqdarından deyil, 

həm də tərkibindən asılıdır. Araq o vaxt təhlükəli olur ki, ya 

hazırlanmasında texnologiya pozulur, ya da keyfiyyəti olmayan 

xammaldan (spirt, su) hazırlanmış olur. Su düzgün hazırlanma-

dıqda onun tərkibində toksik qarışıqlar (ağır metalların duzları) 

arağa da keçir. 

Suda ionların qatılığının artması ilə tam yaxud iy əmələ gəlir. 

İy eyni zamanda suyun temperaturunun dəyişməsinin nəticəsi 

olaraq da əmələ gəlir. Kimyəvi təmiz su – destillə edilmiş su olub, 

dad və iyə malik olmur. Suda tam və iy o borulardan hərəkət 

edəndə su hazırlayıcılarda, yaxud təbii suda ilk mənbədən yaran-

mış olur. Mütəxəssislər onlarla tipdə iylər fərqləndirirlər. Onlar-

dan: çürüntülü (bataqlıq, balıq) iyi və tamı - yosunlar və s. Çürü-

dükdə və s.; duzlu yaxud duzluvari tamı suda həll olan xörək duzu 

yaradır; metalın kəskin tamı manqan, dəmir, mis, sinkin korro-

ziyası nəticəsində; xlor iyi artıq xlorlaşdırmada meydana gəlir.  

Su hardasa qaldıqda yaxud qızdırıldıqda mikroorqanizmlərin 

(kiflər, göbələklər) çoxalması baş verir və bu halda çürümüş 

torpaq tamı və iyi əmələ gəlir. Aptek iyi (dərman, kimyəvi) axıntı 

sularda təsadüf olunur. Turş dad mineral sular; acı dad maqnezium 

sulfat; qələvi – potaş, soda, qələvi ilə əlaqədardır. Adətən xoşa-

gəlməz iylərin kənar olunmasına onları əmələ gətirən birləşmələri 
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filtrləmə ilə, suya fəal kömür əlavə olunmaqla və alınan birləşmə-

lərin çökdürülməsi ilə nail olunur. Suyun tamının dəyişmə səbəbi-

ni bilmək üçün suda olan qarışıqlar laboratoriyada təhlil 

olunmalıdır. 

Sulfatlar yaxud suyun balanslaşmamış duz tərkibi suya güclü 

acılıq verə bilir.  

Suda dəmirin yüksək miqdarı ona büzüşdürücü dad verir. 

Texniki məqsədli su istifadə üçün az yararlı olur. Dəmirin yüksək 

miqdarı həmçinin borunun daxili səthində dəmir bakteriyalarının 

inkişafı nəticəsində olur və bu da korroziya proseslərini 

sürətləndirmiş olur. Su rəng alır və bulanlıq olur. 

Filtrlər dəmirin miqdarından asılı olaraq konkret suya görə 

seçilir. 

 

4.2.2.4. Qablaşdırma və markalanma 
 

Daxili bazar üçün araq 0,75, 0,50; 0,25; 0,10; 0,05 dm3 

tutumlu şüşə butulkalara, vintli yivli qapaqla bağlanan 0,05-1,00 

dm3 tutumlu şüşə, billur, çini qablara xüsusi normativlə 

doldurulur.  

Doldurma “həcmə” və “səviyyə”yə görə aparılır. Butulkanın 

həcmi və doldurulma növündən asılı olaraq nominal tutumundan 

yol verilən kənara çıxmalar olur.  

“Həcmə” görə doldurmada 20±0,50C temperaturda ayrı-ayrı 

butulkalarda nominal tutumdan aşağıdakı kənara çıxmalara yol 

verilir.  

±8,0 sm3 - tutumu 1,75 dm3 butulkalarda 

±5,0 sm3 - tutumu 0,75 dm3 butulkalarda 

±4,0 sm3 - tutumu 0,50 dm3 butulkalarda 

±2,5 sm3 - tutumu 0,25 dm3 butulkalarda 

±1,5 sm3 - tutumu 0,10 dm3 butulkalarda 

±1,0 sm3 - tutumu 0,05 dm3 butulkalarda. 

«Həcmə» görə doldurmada istehsalçı - hazırlayıcı müəssisədə 
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yoxlamada 20±0,50C temperaturda 20 butulka üçün kənara 

çıxmalar aşağıda göstərilən miqdardan çox olmamalıdır. 

±3,0 sm3 - tutumu 0,75 dm3 olan butulkalarda 

±2,0 sm3 - tutumu 0,50 dm3 olan butulkalarda 

±4,0 sm3 - tutumu 0,25 dm3 olan butulkalarda. 

Araq və xüsusi araq vintlə yivli boğazlı butulkaya «səviyyəyə 

görə» doldurulmada butulkanın boğazının yuxarı hissəsindən 

boğazın yarısına və üçdə iki hissəsinə qədər doldurulur. 

Hazırlayıcı - istehsalçı müəssisədə «səviyyəyə görə» 

20±0,50C temperaturda 20 butulkada kənara çıxmalar orta hesabla 

aşağıdakı kimi olur.  

±6,0sm3 - tutumu 1,00 dm3 olan butulkalarda 

±5,0sm3 - tutumu 0,75-0,70 dm3 olan butulkalarda 

±4,0sm3 - tutumu 0,50dm3-0,20 dm3 olan butulkalarda 

±1,5sm3 - tutumu 0,10 dm3 olan butulkalarda 

±1,0sm3 - tutumu 0,05dm3 olan butulkalarda 

“Səviyyəyə görə” doldurmada ayrı-ayrı butulkalar üçün 

20±0,50C temperaturda nominal tutumdan kənara çıxmalar qəbul 

olunmuş təlimata uyğun qaydada təsdiq olunmuş sənədləşmələrə 

uyğun olmalıdır. 

Butulkalar tətbiqi Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən razılaşdırılmış 

müxtəlif növ materiallardan hazırlanmış qalpaq yaxud tıxacla 

bağlanır. Butulkalar və qrafinlər – mantar, polietilen, şüşə, çini 

tıxaclarla bağlanır. Bağlanma möhkəm və sıx olmaqla butulka və 

qrafin çevrildikdə axıtmamalıdır.  

Araq və xüsusi araq butulkaları çoxdəfəlik ağac, plasmas 

qutular, büzməli kardon qutulara qablanır. “Alka” tipli qalpaqda 

(aliminium qalpaq nazik divarla) hazırlayıcı - müəssisənin adı, 

arağın adına uyğun ştambovka edilir.  

Etiketdə aşağıdakı məlumatlar göstərilməlidir: 

 Hazırlayıcı – müəssisənin daxil olduğu təşkilatın adı; 

 Arağın adı; 

 Tündlüyü, %; 

 Butulkanın tutumu, dm3; 
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 Məhsula uyğun standartın adı.  
Etiketin əks tərəfində müəssisənin daxil olduğu təşkilatın 

yerinə hazırlayıcı – müəssisənin indeksi göstərilir. İstehlakçı üçün 

məlumat 51074-97 saylı QOST-a uyğun gəlməlidir. Qabların 

markalanması da 14192 saylı QOST-a uyğun aparılır. 

Nəql olunma və saxlanma. Araq və xüsusi araqlar qutularda, 

konteynerlərdə, paketlərdə bütün növ nəqliyyat vasitələrində 

mövcud yük daşınma qaydalarına uyğun daşınır. Daşınmada və 

yüklənmə-boşalma əməliyyatlarında məhsul çirklənmədən və 

atmosfer təsirlərindən qorunmalıdır. 

Araq və xüsusi araqlar anbar binalarında -5+250C tempera-

turda, ixrac üçün olan araqlar isə -15+300C temperaturda və 85%-

ə qədər havanın nisbi rütubətində saxlanır.  

Təminatlı saxlanma müddəti: araqda -12 ay, xüsusi araqda – 6 

ay, ixrac üçün doldurmadan sonra 5 ildir. Nəzərə almaq lazımdır 

ki, 40%-li araq üçün donma temperaturu -28,90C, 56%-li üçün isə 

360C təşkil edir. 

 

4.2.3. Saxtalaşdırma  
 

Araq daha çox saxtalaşdırılan alkoqollu içkilər qrupuna 

aiddir. Çünki onun hazırlanması nisbətən sadədir və içki əhali 

arasında populyardır. Arağın saxtalaşdırılmasının ən geniş 

yayılmış vasitə və üsullarına aiddir: 

İçilən spirtin bir qədər və ya tamamilə ucuz texniki spirtlə 

əvəz olunması, texnologiyaya cavab verməyən suyun tətbiqi, 

durultma və ya su ilə spirti tamamilə əvəz etmək. 

Saxtalaşdırmanın xüsusi vasitə və üsullarına lazım olan 

maddələrin əlavə olunmaması, yaxud digərləri ilə əvəz edilməsi 

aiddir. Buna misal olaraq reseptdə nəzərdə tutulan şəkər, mis və b. 

olmamasıdır. 

“Alka” qalpağında istehsalçı zavodun adından başqa arağın 
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adı baş hərflərlə konkret göstərilməlidir (məsələn, P - “pişeniç-

naya”, R - “russkaya”, MO -“moskovskaya osobaya” və s.).  

Yivli vintlə qalpaqlar öz oxu ətrafında fırlanmamalıdır. 

İstehsalçı zavodda belə butulkalar çıxdaş edilir. “Alka” aliminium 

“dilcikli qalpaqlar”a baxıldıqda istehlakçı aşağıdakılara diqqət 

yetirməlidir: saxtalaşdırılmış araqlarda belə qalpaqların 

qurtaracağı sıx olmadan sürüşmüş və xırda “dalğalarla” olur. 

İstehsalat şəraitində bağlanan qalpaqda aşağı hissə hamar və başa 

qaçmış olur.  

Arağın həqiqiliyinin əlaməti kimi butulkanın dibində bilinən 

qara xalın olmasıdır ki, bu da butulkanın nəql etdirici lent üzərində 

hərəkəti nəticəsində əmələ gəlir. Bu isə yalnız istehsalat şəraitində 

məhsul buraxışında meydana gəlir.  

Etiketin əks tərəfinə baxmaq məqəsdəuyğundur: zavod etike-

tində bir neçə bərabər yapışqan qatı, yaxud bərabər səviyyədə 

bütöv örtük əmələ gətirmiş yapışqan olur. Qeyri-istehsal şəraitində 

etiketə yapışqan adətən fırça ilə yaxıldığından, yaxma qeyri-

bərabər olacaqdır.  

Zavod etiketində rəqəmsal şifr 7-10 rəqəmlərdən ibarət olma-

lıdır. Butulka etiketində «vint altı» sonuncu iki rəqəm şəhərin adını 

ifadə edir (01 - Moskva, 02 - Sankt-Peterburq və s.). 

Bir çox müəssisələr öz məhsullarını saxtalaşdırmadan 

qorumaq üçün qalpaq yaxud butulkaya yazı və ya rəqəmlə suda 

həll olmayan rənglə püskürdülməklə işarələr həkk edirlər. 

Ekspert saxtanı aksiz markasındakı məlumatla müəyyən edə 

bilir. 

Arağın kifayət qədər şəffaf olmaması araq istehsalında yum-

şaldılmamış yaxud pis süzülmüş sudan istifadə olunması, kənar 

qarışıqlar düşməsi, qeyri-kafi filtrasiya, arağın şəkli dəyişdirilmiş 

nişasta, yağsızlaşdırılmış südlə işlənmə texnologiyasında kənara 

çıxmalarla əlaqədardır. 

Lakin sənaye istehsalında texnologiyanın pozulması ilə 

əlaqədar olaraq araqda asılqan hissəciklərin olmasına təsadüfi 

hallarda rast gəlinir.  
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Butulkanın daxili səthində asılqan hissəciklərin «codluq 

həlqəsi»nin olması arağın saxtalaşdırılmasına sübutdur və qeyri 

istehsalat şəraitində arağın isti halda hazırlanması zamanı adi 

sudan istifadə olunması ilə əlaqədardır. 

Arağa uyğun olmayan ətir və dad, kənar kobud ton və tam 

sortlaşmanın fəal kömürlə keyfiyyətsiz işlənməsi, keyfiyyətsiz 

spirtdən və onun surroqatlarından istifadə olunması ilə əlaqələn-

dirilir. 

Bir sıra kənar qarışıqların olması qeyri-yeyinti spirtindən 

istifadə olunması ilə əlaqədardır: aseton iyi sintetik spirtin əlaməti 

sayılır. Texniki hidroliz spirtindən hazırlanmış araqda yüksək miq-

darda efirlər, kroton aldehidi, sulfitli birləşmələr müşahidə olunur. 

Bu dadda yandırıcı ton, kəskin xoşagəlməz iyin varlığı ilə 

meydana gəlir. 

Bütün sayılan eyniləşdirmə və ekspertiza üsullarını yalnız 

mütəxəssis deyil, adi istehlakçı da bilməlidir. Yeyinti spirtinin 

texniki spirtlə yaxud su ilə xeyli dərəcədə əvəz olunması ilə arağın 

saxtalaşdırılmasını orqanoleptik yolla təyin etmək olur. Araqda 

sivuş yağlarının miqdarı (həcmdə payı) 0,1%-dən artıq olduqda 

onu ovucda sürtməklə xüsusi iy meydana gəlir. Təmiz arağın belə 

iyi olmur. Əhəmiyyətsiz miqdarda belə maddələrin olması zamanı 

həddindən yüksək peşəkarlıq tələb olunduğundan, etibarlı fiziki və 

kimyəvi sınaq metodlarına üstünlük verilir. 

Toksiki birləşmələrin, o cümlədən sivuş yağları və furfurolun 

keyfiyyət tərkibinin müəyyən olunmasının sadə və etibarlı 

ekspress-metodları vardır. 

Sivuş yağlarının mövcudluğunu Qotfur metodu ilə müəyyən 

etmək olar. Bu məqsədlə istiliyə davamlı boruya 10-15 sm3 araq 

tökülərək üzərinə 2-3 damla qatılaşdırılmış sulfat turşusu və o 

qədər də benzol əlavə olunur. Alınan kütlə qarışdırılaraq ehtiyatla 

qızdırılır və tədricən soyudulur. Sivuş yağlarının mövcudluğunda 

məhlul yaşılvari çalarlarla tünd-qonur rəng alır. 

Furfurolun olmasını aşağıdakı kimi müəyyən edirlər: qədəhə 

20 sm3 araq tökülür, üzərinə 3 damla qatılaşdırılmış xlorid turşusu 
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əlavə edilir, qarışdırılır, 10 damla rəngsiz anilin də əlavə olunur. 

Əgər furfurol varsa, onda nümunə moruq şərbətinə bənzər parlaq 

qırmızı rəngə çevrilir. Arağın duruldulmasını aşkar etmək üçün 

onun tündlüyünü 200C-də spirtometrlə ölçürlər. Ev şəraitində 

məişət spirtomerindən istifadə olunur. 

 

4.2.4. Dünyada araq istehsalı 
 

4.2.4.1. Azərbaycanda araq istehsalı 
 

Ölkəmizin qabaqcıl müəssisələrində araq hazırlanmasının qısa 

texnoloji ardıcıllığı belədir: 

 Araq - spirt, yumşaldılmış su, dad və digər əlavələrdən 
istifadə olunmaqla hazırlanır. Fəallaşdırılmış kömürdən süzülür.  

 Su əks osmosla hazırlanır.  

 Dəmirin artıqlığını kənar etmək üçün kvars filtrdən, duz 
tərkibini balanslaşdırmaq üçün iondəyişdirici metoddan istifadə 

olunur. 

 Optimal turşu-qələvi balanslı su almaq üçün avtomat 
rejimdə membran filtrasiya aparılır. Sonra su avtomat rejimdə 

sortlaşdırmaya daxil edilir. 

 Alınan su-spirt sortlaşması öz axını ilə kvars filtrdən 

keçirilərək mümkün mikroqarışıqlardan təmizlənir və sonra 

kömür kalonkaya verilir. Daha yaxşı orqanoleptik göstəricilərə 

nail olmaq üçün filtrasiyanın sabit sürətinə və temperatur rejiminə 

riayət edilməlidir.  

Müəssisələrdə kömür kalonkalarda üçqat fasiləsiz filtrasiya 

yerinə yetirilir və bu zaman əsasən platin filtrdən istifadə olunur. 

Gün ərzində filtrasiya sürəti və temperatur rejiminə daim nəzarət 

olunur.  

 Alınan su-spirt məhlulu kömür kalonkadan keçdikdən 
sonra kupaj tutumuna daxil edilir, burada ona reseptə uyğun olaraq 



402 

dad, ətir yaradan əlavələr və s. vurulur.  

 Yetişdirildikdən sonra «blesk» filtrasiya sistemindən 
keçirilən araq bir növ «cilalanır» (mümkün mikroqarışıq qalıqla-

rından təmizlənir ki, bu da mayeyə xüsusi parlaqlıq və şüşəvarilik 

verir) və sonra təzyiq çəninə verilir. 

 Məhsul doldurmadan əvvəl dequstasiya komissiyası tərə-

findən qiymətləndirilir. «lüks» spirtindən alınanlar- 9,5, «ekstra» 

spirtindən alınanlar- azı 9,2 bal alarsa hazır məhsul doldurulmaya 

verilir. Aşağı qiymət alan kupaj çıxdaş edilir və bu fövqəladə 

vəziyyət (FV) sayılaraq dərhal tədbir görülür.  

 Doldurma bütün mərhələlər (butulkaya doldurma, ağzının 
bağlanması, çıxdaş, etiket vurma, qablama) üzrə avtomat xətlərdə 

yerinə yetirilir.  

Ölkəmizdə bir sıra milli araqlar da buraxılır. Onların hazırlan-

masının əsas mərhələləri aşağıdakı kimidir. 

Tut arağı. Tutun əzilərək qıcqırdılması və alınan kütlənin des-

tilləsi yolu ilə alınır. Alınan içki sarı-qızılı çalarlarla səciyyəvi ətrə 

malik olur. Zoğal arağı Azərbaycana məxsus milli araq olub, zoğal 

meyvəsindən alınan kütlənin qıcqırdılması və destilləsi yolu ilə 

alınır. 

Araq istehsalı prosesinə aşağıdakı ardıcıllıqla nəzarət edilir: 

- Təhlillər məhsulun 3 əsas komponentinə: spirt, su və dad 

əlavələrinə görə aparılır. Buraya ilkin xammalın və hazır məhsu-

lun da təhlilləri daxildir.  

- Orqanoleptik təhlil dequstasiya yolu ilə aparılır. 

- Tərkibin əsas göstəricilərinin təhlili qaz xromatoqrafiyası ilə 

yerinə yetirilir. Qaz xromatoqrafiyasının köməyi ilə metanol, 

asetaldehid və ali spirtlərin cüzi miqdarını təyin etmək mümkün 

olur.  

- Əks osmosla hazırlanan su orqanoleptik testdən və 20-yə qə-

dər kimyəvi və mikrobioloji təhlillərdən keçməlidir. Suda həll olan 

mineral maddələr suyun və ondan alınan arağın dadına təsir 

göstərir.  



403 

- Dad, ətir və digər əlavələr araq hazırlanmasının son mərhə-

ləsində reseptə uyğun qaydada əlavə edilir. Əlavələr xüsusi ətir 

verir, dadı yumşaldır, həmçinin intoksikasiyanı (paxmel sindro-

munu) aradan qaldırır. 

İstehsalın bütün mərhələlərində sutkalıq nəzarət (avtomat 

qaydada və laboratoriya əməkdaşları tərəfindən) yerinə yetirilir. 

Bunlara ilk növbədə texnoloji rejimə nəzarət (mayenin sabit opti-

mal axın sürəti və onun temperaturu, qabda mayenin miqdarı, 

təzyiqi və s.) aiddir. 

Qaz xromatoqrafiya və orqanoleptik üsullarla su-spirt 

məhluluna aşağıdakı mərhələlər üzrə nəzarət olunur: araq istehsalı 

üçün alınan əsas üzərində; doldurmadan əvvəl hazır kupaj 

üzərində; doldurma xəttinə verilən hazır məhsula və daxil olan 

köməkçi materiallara (butulka, etiket, tıxac və s.). 

Əlavə olaraq ayda azı bir dəfə mərkəzi dequstasiya komissi-

yası tərəfindən qapalı dequstasiya keçirilir və burada qiymət-

ləndirmə müqayisəli şəkildə yerinə yetirilir. 

Azərbaycan zavodlarında istehsal olunan araq çeşidləri 

durmadan artmaqdadır (şəkil 4.6).  
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Şəkil 4.6. Azərbaycanda (müxtəlif qablamalarda) buraxılan 

araq nümunələri  

4.2.4.2. Xarici ölkələrin araqları 
 

Rusiya araqları. Rusiyanın iri likor-araq müəssisələrinə 

«Kristal» Moskva zavodu, «Rodnik» Samara spirt və likor-araq 
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sənayesi kombinatı, «Kedr» İrkutsk istehsalat birliyi, Yekate-

rinburq, Marin, Barnaul likor-araq zavodlarını göstərmək olar. 

İstehsal olunan bir sıra ənənəvi araqların səciyyəsini veririk. 

Moskovskaya. «Extra» spirtindən natrium bikarbonat və sirkə 

turşusu əlavə edilməklə hazırlanır. Tündlüyü 40 h.%-dir.  

Posolskaya. «Extra» spirtindən və sudan hazırlanır. Sortlaşma 

yağsızlaşdırılmış quru südlə işlənir. Koaqulyasiya və çökmədən 

sonra filtr-presdə ayrılır. Tündlüyü 40 h.% olur. 

Pişeniçnaya. «Extra» spirtindən və yumşaldılmış sudan fəal 

kömürlə əlavə işlənmə keçməklə hazırlanır. Tündlüyü 40 h.%-dir. 

Sibirskaya. «Extra» spirti ilə yumşaldılmış suyun 45 h.% 

tündlüyə qədər qarışdırılması ilə alınır. 

Stoliçnaya. «Extra» spirti ilə yumşaldılmış sudan şəkər əlavə 

olunmaqla hazırlanır. Tündlüyü 40 h.%-dir. 

Extra. Əla təmizlikdə spirt, tənzimlənmiş sudan şəkər və 

kalium permanqanat əlavə olunmaqla hazırlanır. Tündlüyü 40 

h.%-dir. 

Xüsusi araqlar. Viru-Valqe. Əla təmizlikdə spirtlə yumşal-

dılmış sudan şəkər əlavə olunmaqla hazırlanır. Tündlüyü 45 h.%-

dir. 

Kristal dztdrays. Əla təmizlikdə spirt əsasında tmin və acı 

badam yağı, qliserin və şəkər əlavə olunmaqla hazırlanır. Tünd-

lüyü 40 h.%-dir. 

Novaya. Əla təmizlikdə spirt və tənzimlənmiş sudan ətirli 

spirt, tmin və şəkər əlavə olunmaqla hazırlanır. Tündlüyü 40 h.%-

dir. 

Ukrainskaya qorilka. Əla təmizlikdə spirt əsasında bal əlavə 

edilməklə 45 h.% tündlükdə hazırlanır.  

Dünya ölkələrində buraxılan bir sıra milli araq nümunələri 

verilir (cədvəl 4.17). 

Polşa araqları. İstehsal olunan araqların çeşidinə və həcminə 

görə Polşa lider ölkədir. 1973-cü ildən ölkədə araq istehsalı 

«Polmos» dövlət təşkilatı çərçivəsində mərkəzləşdirilmişdir ki, 

buraya da 25 araq zavodu daxildir. 
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Cədvəl 4.17 

Dünyada istehsal olunan milli araq növləri 

Ölkə Arağın adı 
Spirt alınması üçün 

əsas xammal 

Azərbaycan 
Tut arağı, limon 

arağı, zoğal arağı 
Tut limon zoğal 

Gürcüstan Çaça (üzümü) Üzüm 

Macarıstan, Sloveniya, 

Ruminiya, Yuqoslaviya 

Banbuze 

(bambuk) 
Bambuk dəni 

İndoneziya 
Slivavitsa 

(gavalı) 
Bambuk dəni 

Çin Mayotay (düyü) 

Düyü, düyü 

səmənisi, əzilmiş 

dən 

Meksika 
Tekilla (kaktus) 

Pulke (kaktus) 
Kaktuslar 

Türkiyə Araki (finik) Finik 

Yaponiya Sake (düyü) Düyü, düyü səmənisi 

 

İstehsal olunan arağın ümumi miqdarı 100% spirtə çevrilməklə 

150 mln litr təşkil edir ki, bu da 160 addan çox çeşidi əhatə edir. 

Polşada araqlar ənənəvi olaraq təmiz və yüksək sortlu olmaqla 

təsnifata bölünür. Təmiz araqlar tərkibinə görə rus araqlarına 

yaxın olsalar da, onlar ifadə olunan ətir və dada malik olmur; 

yüksək sortlu araqlar isə özlərini müxtəlif yönlü ətirləşdirilmiş 

içkilər kimi göstərir – nalivkadan likora qədər. 

Viborova (Wyborowа). Daxili və xarici bazarda ən populyar 

olub, onun payı ölkədə istehlak olunan arağın 25%-nə bərabərdir. 

Əla təmizlikdə çovdar spirtindən yumşaldılaraq bir qədər 

şirinləşdirilmiş dadla minerallaşdırılmış sudan emal olunur. 

21-Ek Selend Vodka (21-Excellent Vodka) hazırlanmasında 

«Lüks» çovdar spirtindən və quyu suyundan istifadə olunur. İlkin 

komponentlərin yüksək dərəcədə təmizliyi son məhsulda yüksək 

dad keyfiyyətləri təmin edir. Tündlüyü 40 h.%-dir. 

Baltik. Kartofdan alınan spirtdən 40 h.% tündlükdə emal 
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olunur. Əlavə variasiyası Spesial Baltik olub, çovdar spirti əlavə 

edilməklə və palıd çəlləklərdə iki illik yetişdirilməklə hazırlanır. 

Viktorı. Seçilmiş çovdar spirti və minerallaşdırılmış su 

əsasında emal olunur. Tündlüyü 39 h.% olur. 

Viborna Ziytnia. Dən və kartof spirtlərinin qarışığından hazır-

lanır ki, bu da arağa özünəməxsus tam verir. Tündlüyü 40 h.%-dir. 

İdeal. Lüks çovdar spirti əsasında 38, 40 və 45 h.% tündlükdə 

hazırlanır. 

İsveç arağı. Ən məşhuru «Absolyut» (Absolut Rent Branvin - 

başqa sözlə, mütləq təmiz spirtli içki) arağıdır. Arağın resept və 

texnologiyası 1879-cu ildə Lars Olsson Smit tərəfindən işlənil-

mişdir. Arağın istehsalı əsasən İsveçin cənubunda Axuse zavodun-

da mərkəzləşmiş və burada klassik sortlar (tündlüyü 40 və 45 h.%), 

ətirləşdirilmiş variantlar 40 h.% tündlükdə – Absolyut sitron, 

Absolyut pepe, Absolyut kyurant buraxılır. 

Finlandiya arağı. 1952-ci ildən Koskenkorva adlı milli marka 

emal olunmaqdadır. Tündlüyü 40 və 60 h.%, həmçinin müxtəlif 

ətirləşdiricilər əlavə olunmaqla aşağı tündlükdə, yəni 21-25 h.% 

olmaqla emal olunur.  

1970-ci ildən Finlandiya adlı yeni marka istehsal olunur. 

Tündlüyü 40 və 50 h.% olan bu araqlar ətirləşdiricilər əlavə 

edilməklə hazırlanır. 

Danimarka araqları. Dənlilərdən Danzka adlı 40 h.% 

(qırmızı etiket) və 50 h.% (mavi), ətirləşdirilmiş variantlar – limon 

və qara qarağatdan 40 h.% tündlükdə istehsal olunur. Aliminium 

tutumlara doldurulur. 

Almaniya araqları. Yüksək keyfiyyətli araqlar hazırlanması 

üzrə SPS şirkəti lider olub, burada buraxılan «Romanov», «İmpe-

rial», «Troyka», «Kutuzov», «Faberje» nüfuz qazanmışlar. 

1921-ci ildən Berlində rus emiqrantı Qorboçov tərəfindən əsası 

qoyulmuş zavodda «Qorboçov» markalı araq buraxılır. Alman 

bazarının 40%-i bu arağın payına düşür. Tündlüyü 37,5; 40; 50 və 

60 h.% olan araqlar istehsal olunur. 

1738-ci ildə yaradılan Dettefsin şirkəti Rasputin adlı məşhur 
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araq markasını (klassik və ətirləşdirilmiş sortlar), həmçinin Medjik 

– 37,5 h.% tündlükdə, Prestij – 40 və 70 h.% tündlükdə istehsal 

edir. 

Almaniyada bütövlükdə 60-a yaxın markada, o cümlədən 

Moskviç, Nikolay, Prezident, Knyaz İqor, Petrov, Stolipin, 

Tolstoy, Rossiya, Puşkin və s. buraxılır. 

Alman milli arağı Şnaps (brantveyn) olub, kartof və 

çuğundurdan hazırlanan aşağı tündlükdə spirtdən hazırlanır. 

ABŞ araqları. Ən məşhuru tündlüyü 50 h.% olan Smirnoff 

arağıdır. Bu marka ailəsi yüz ildən artıq müddət bundan əvvəl 

arağın reseptini müəyyən edən Pyotr Smirnovun adı ilə bağlıdır. 

1933-cü ildə Rusiyadan gələn emiqrant Rudolf Kunet bu arağın 

istehsalını Smirnovun oğlu Vladimirdən satın alır. 1939-cu ildən 

Smirnoff arağını Xyublayn şirkəti istehsal edir. O, məşhurluğuna 

görə dünyada araqlar arasında birinci, tünd alkoqollu içkilər 

arasında isə ikinci yeri («Bakardi» romundan sonra) tutur. Hər il 

15 mln qutu Smirnoff arağı, 4,5 mln qutu Absolyut arağı (məşhur-

luğuna görə ikinci olan) satılır. 

Amerikada Bayt İql (tündlüyü 40 h.%), Blek İql (tündlüyü 40 

h.%), həmçinin Volf Smidt (tündlüyü 40 h.%) araqları məşhur 

olub, ən tanınmış şirkətlərdən olan Ceym Bimdə istehsal olunur. 

Hollandiya araqları. Xidxond şirkəti 1888-ci ildən Roylti adlı 

buğda arağı buraxır. Bu arağın aşkarlayıcı xüsusiyyəti mavi 

butulkası və onda kral sarayının embleminin olmasıdır. 

Du Xurn şirkəti Ursus adlı araq istehsal edir. Onun resepti XX 

əsrin əvvəllərində İslandiya butlegeri tərəfindən işlənilmişdir. 

Hazırda onun ətirləşdirilmiş variantları olan limonlu və qara 

qarağatlı araqlar buraxılır.  

Jenever – arpa səmənisindən, buğda dənindən alınan spirtdən 

istifadə olunur və ardıc giləmeyvəsi ilə ətirləşdirilir. Ona bəzən 

ardıc arağı da deyirlər. 

İtaliya araqları. Ən məşhur markaları Keqlevis Stok şirkəti 

tərəfindən limonlu və ərikli variantlarda və qovun ətrilə (tündlüyü 

38 h.%), həmçinin Eristov vodkadır (tündlüyü 40 h.%). 



409 

İngiltərə araqları. İngilis araqları yalnız ölkə daxili bazarda 

satılmaqla, xaricdə demək olar ki, tanınmır. 

Daha çox tələbat olanlar – Cossac (tündlüyü 38,5 h.%), Selekct 

(tündlüyü 40 h.%), Virgin (tündlüyü 37,5; 40 və 50 h.%), 

Borzoidir (tündlüyü 37,5 h.%). 

Meksika araqları. Meskal – bu içkini almaq üçün aqavanın 

qıcqırdılmış şirəsindən alınan spirtdən istifadə olunur. Qeyd etmək 

lazımdır ki, spirtə qovulma yalnız bir dəfə aparılır. 

Pulke. Kaktus arağı olub, tündlüyü 32-34 h.%-dir. 

Tekila. Aqavanın qıcqırdılmış şirəsinin çoxqat qovulmasından 

alınan spirtin bir neçə il palıd çəlləklərdə yetişdirilməsi ilə alınan 

spirtdən istifadə olunur. Tündlüyü 45 h.%-dir. 

Jose Cuervo tekilasının iri istehsalçısı 200 ildir bu markanı 

hazırlayan Jose Cuervo şirkətidir. 

Çin arağı. Maotay – daha çox tanınan düyü arağıdır. Onun 

hazırlanmasının bir neçə variantı mövcuddur. Primitiv şəraitdə 

qovulmaqla düyü spirti alınır, onun əsasında müxtəlif müalicəvi 

otlar saxlanır, 60 h.% tündlüyə qədər su ilə duruldulur, ağzı 

bağlanaraq realizədən əvvəl bir qədər yetişdirilir. 

Sənaye şəraitinə daha yaxın vəziyyətdə Maotay arağının başqa 

sortu – 60 h.%-li orqotou hazırlanır. Onun fərqli xüsusiyyətləri sarı 

rəngi və səciyyəvi düyü arağı iyinə malik olmasıdır. 

Rakı. Türkiyədə müxtəlif ot və köklərdən istifadə olunmaqla 

istehsal edilir. Tündlüyü 40-50 h.% olur. 

Araki. Türkiyədə istehsal olunan Xurma arağıdır. Xurmadan 

alınan spirtdə hazırlanır. 

Bambuze. İndoneziyanın bambuk arağıdır. Bambuk dənlərin-

dən alınan spirtdən xammal kimi istifadə olunur. Tətbiq olunan 

texnologiya arağın zərərli qarışıqlardan təmizlənməsini təmin 

etmir. Əsasən dini rituallarda istehlak olunur. 

Sake. Geniş məlum olan Yapon düyü arağıdır. Spirtin 

texnologiyasının xüsusiyyəti onun üçün düyünün buğla işlənməsi 

və xüsusi mikroorqanizm kulturları ilə şəkərləşdirilməsidir. Hazır 

içki rəngsiz və şəffaf olub, 16-18 h.% tündlüyə malikdir. İsti halda 
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istifadə olunur.  

Çaça. Gürcü üzüm arağıdır. Spirt istehsalı üçün yetişməmiş 

qeyri sort üzüm daraqla birgə istifadə olunur. Tündlüyü 45 h.%-ə 

yaxındır. 

Arrak. Asiya ölkələrində çox tanınmaqla onun istehsalı üçün 

müxtəlif yerli xammaldan istifadə edilir. Spirti Yava adasında 

qıcqırdılmış düyü və şəkər qamışı patkası şirəsinin destilləsindən, 

Şri-Lanka, Banqladeş və Hindistanda isə şəkər palmasının şirəsi 

əlavə olunmaqla alırlar. Bir sıra ölkələrdə arrak palma, xurma və 

digər karbonata malik meyvə və bitkilərdən hazırlanır. 

Qızılı-sarı rəngə və 58 h.% tündlüyə malikdir. 

Anis arağı (Anisovka). Bu araq qrupuna çoxlu sayda müxtəlif 

resept və tündlükdə milli araqlar aiddir. Anis dadlı araqların 

eramızdan 1500 il əvvəl qədim Misirdə məlum olduğu göstərilir. 

Onu müalicəvi hesab edirdilər. 

Anis del mono. İspaniyanın milli qüruru hesab olunan içkidir. 

Aşkarlayıcı xüsusiyyəti orijinal formalı butulkası, etiketində insan 

sifəti ilə əks olunmuş şimpanze təsviridir. Onun bir əlində butulka, 

digərində bu sözlərlə tütək vardır: «Bunun ən yaxşı anis olmasını 

elm sübut etmişdir». Bu arağın iki növ müxtəlifliyi buraxılır: 

«Anis qorilla» və «Pələng anis». 

Yunan buzası. Şirin dadı ilə fərqlənməklə 40-50 h.% tündlüyə 

malikdir. 

ACC araqlar. Anis kimi olduqca çoxlu sayda bir-birinə yaxın 

olan texnologiyalarla hazırlanan içkiləri əhatə edir. Bu araqlar 

tropik və subtropik bitkilərin yarpağı, zoğu, kökündən və otla-

rından alınan ekstraktlar əsasında hazırlanır. İstifadə olunan xam-

mala görə içki tünd rəngli alınmaqla, mədə-bağırsaq sisteminə 

müsbət təsir göstərir. Acı araqların tipik nümunələri Anqostura və 

Bunekampdır. 
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BEŞİNCİ FƏSİL 
 

ETİL SPİRTİNİN EKSPERTİZASI 

 

5.1. İstehsal texnologiyası 

5.1.1. Qısa istehsal tarixi 
 

Etil spirti (etanol) C2H5OH rəngsiz, şəffaf, xarakterik iyli və 

sıxlığı 0,79067 olan mayedir. Normal təzyiqdə qaynama 

temperaturu 78,350C, donma temperaturu- -1170C-dir. Kimyəvi 

təmiz etil spirti neytral reaksiyalıdır. Rektifikasiya olunmuş spirt 

isə az miqdar karbon turşularına malik olduğundan reaksiyası zəif 

turşdur. Etil spirti çox hiqroskopikdir, suyu havadan, bitki və 

heyvan toxumalarından udur və nəticədə onlar parçalanır. 

Təmiz şəkildə spirtin alınması destillə prosesi ilə mümkün 

olmuşdur. Qədim əlyazmalarını öyrənən alimlər belə güman 

edirlər ki, mayenin kimyəvi destillə ideyası bizim eradan əvvəl 
birinci minillikdə meydana gəlmişdir. 

Destilləni ilk dəfə Qədim Yunanıstanda böyük alim Aristotel 

(bizim eradan əvvəl 384-320-ci illər) təsvir etmiş, bu kəşfin texno-

logiyasına orta əsrlərin az məşhur olmayan başqa bir alimi Əbu Əli 

İbn Sina (Avisenna) (980-1037-ci illər) müraciət etmişdir. 

Qaynatma texnikasının təkmilləşdirilməsi ilə o dövrün bir çox 

əlkimyaçıları məşğul olmuşlar. İsgəndəriyyədən Zosim de 

Panopolis və xəlifə Harun Əl-Rəşid sarayının (Misir) əlkimyaçısı 

Cabir (766-809-cü illər) əlkimyaçıların daha tanınmışları idilər. 

Onlar o dövrdə destillə aparatının işini ətraflı təsvir etmişlər. Onlar 

belə hesab edirdilər ki, destillə yolu ilə şərabın canını ayırırlar. 

Ona görədə destillə məhsulu «şərabın canlı ruhu» (latınca-spiritus 

vini) adlandırılırdı. 

1334-cü ildə həkim-əlkimyaçı Arnode Villnev (Monpelye 

şəhəri, Fransa) üzüm şərabından ilk dəfə şərab spirti aldı və onu 

müalicə vasitəsi kimi təbliğ etdi. 1360-cı ildə bir sıra İtaliya və 
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Fransa monastrları artıq aqua vital («həyat suyu») adı ilə şərab 

spirti istehsal edirdilər. 

1386-cı ildə Genuyalı tacirlər spirti nümayiş etdirmək üçün 

Moskvaya gətirdilər. 

Spirt insan, heyvan, həmçinin mikroorqanizmlər üçün zəhər-

lidir. Spirt buxarlarıda həmçinin zəhərlidir. Havada buxarın icazə 

verilən miqdarı 1000 mq/sm3 təşkil edir. Spirt partlama təhlükəsi 

xüsusiyyətinə malikdir. Buxarın havada partlama təhlükəsi olan 

son qatılığı 2,8-13,7%-dir. Etil spirti yeyinti məhsulllarından 

tündlüyü 88 h.% olan xam-spirt və 96-96,5 h.% rektifikasiya 

olunmuş spirt şəklində emal olunur. 

Dən, kartof və melassadan emal olunan etil spirti əsasən likor, 

araq, şərab istehsalında və tibbdə tətbiq olunur. Bu spirtin əsas 

istehlakçıları - likor-araq (ümumi miqdarın 60-62%-i) və şərab-

çılıq (30-35%) sənayesidir. Spirtin xeyli miqdarı tibb preparatları, 

dərmanlar, dezinfeksiyaedici vasitələr hazırlamaq üçün; az 

miqdarı isə konserv və vitamin sənayesində istifadə olunur. 

 

5.1.2. Etil spirti çeşidlərinin təsnifatı və xammalın 
təsviri  
 

Spirtin çeşidi böyük olmayıb, onun istehsalı üçün istifadə 

olunan xammala və təmizlik dərəcəsinə (rektifikasiya) görə 

müəyyən olunur. Etil spirtinin çeşidinin təsnifatı sxematik verilir 

(şəkil 5.1). 

Spirtin keyfiyyətinin formalaşmasına xammal və istehsal 

texnologiyası, xüsusilə də rektifikasiya təsir edir. 

Yeyinti spirti yalnız yeyinti məhsullarından istehsal olunur. 

Spirt almaq üçün daha geniş yayılmış və iqtisadi baxımdan 

sərfəlisi kartofdur. Kartof nişastası asanlıqla parçalanır, yapışqan-

lanır (kleysterləşir) və şəkərləşir. Bundan əlavə, kartof dənlilərdən 

yüksək məhsuldarlığı ilə fərqlənir. Vahid əkin sahəsindən 

dənlilərə nisbətən kartof 2-3 dəfə çox spirt almağa imkan verir. 
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 Sxem 5.1. Etil spirtinin çeşidlərinin təsnifatı 

 

Kartofdan əlavə spirt istehsalı üçün dənlilərdən - buğda, 

çovdar, vələmir, arpa, qarğıdalı, həmçinin şəkər çuğunduru, şəkər 

patkası yaxud melassadan istifadə olunur. 
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Xeyli az şəkildə meyvə-giləmeyvə, üzüm materialı, yer armu-

du (topinambur) və digər karbohidratlarla zəngin xammaldan 

istifadə olunur. 

Texniki spirt oduncaqdan, yaxud turşu hidrolizinə uğradılan 

neft məhsullarından alınır. Texniki spirt yüksək miqdar zərərli 

qarışıqlara malik olduğundan, yeyinti məqsədilə onun istifadəsi 

qadağandır. 

Melassadan etil spirti istehsalı aşağıdakı texnoloji mərhələləri 

əhatə edir: melassanın hazırlanması, təmiz maya məhlullarının 

hazırlanması, istehsalat mayalarının hazırlanması, melassa şirəsi-

nin qıcqırdılması, braqanın destilləsi və spirtin rektifikasiyası. 

Zavodlarda melassanın kompleks emalı tətbiq olunur. 

Melassadan spirt, maye, yaxud bərk karbon qazı (quru buz) alınır. 

Bundan əlavə yetişmiş braqadan birbaşa separasiya ilə mayalar 

ayrılır və çörək bişirmədə istifadə olunur. Melassa braqasından 

qliserin, betain və qlyütamin turşuları alınır. Ondan həmçinin yem 

mayalarını yetişdirmək üçün qida mühiti kimi və yem vitamini B12 

alırlar. 

Şəkər çuğunduru melassası şəkər çuğunduru istehsalının 

qalığı olub etil spirti, çörək mayaları, qliserin, süd və limon turşusu 

istehsalı üçün əsas və aseton-butil istehsalında əlavə xammaldır. 

Melassa tünd-qəhvəyi, qatı özülü maye olub, nisbi sıxlığı 

1,35-1,40-dır və sentrifuqa yolu ilə şəkər kristalları ayrıldıqda utfel 

adlandırılan sonuncu məhsuldan alınır. 

Melassada quru maddələrin miqdarı 75-80% olur. Melassanın 

quru maddələrinin əsas tərkib hissəsini saxaroza təşkil edir. Onun 

miqdarı melassanın kütləsinin 46-52%-i təşkil edir. Onda nisbətən 

az miqdarda invert şəkər (0,5-2,0%) və rafinoza (0,5-3,0%) vardır. 

Saxaroza və invert şəkər mayalarla asanlıqla və tamamilə 

qıcqırdıldığı halda rafinozanın yalnız 1/3 hissəsi qıcqırdılır. 

Melassanın quru maddəsində 2%-ə yaxın azot olur ki, onun da 

demək olar ki, 1/3 hissəsi betaindən ibarətdir, azotun qalan 

miqdarı isə amin turşuların payına düşür. Mayalar betainin yalnız 

5%-i mənimsəyir. Mənimsənilən azotun miqdarı adətən 0,4-0,5%, 
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bəzi melassalarda isə 1%-ə qədər olur. Melassada mayalar üçün 

zərərli kimyəvi birləşmələr - nitratlar, nitritlər, furfurol, qarışqa 

duzu, yağ və oksidat turşusu olur. 

Melassa üçün yüksək kül maddələrinin olması səciyyəvidir. 

Təzə melassa qələvi reaksiyalıdır, lakin mikroorqanizmlərin 

təsiri ilə turş reaksiya alır. 

Melassanın mikroflorası vəhşi mayalardan, mayayabənzər 

göbələk və bakteriyalardan ibarətdir. Onda xüsusilə süd və sirkə 

turşu bakteriyaları çox olur. 75%-dən yuxarı quru maddələri olan 

melassada bütün bakteriyalar fəaliyyətsiz plazmoliz vəziyyətində 

olur. Lakin quru maddələrin qatılığı az oldıqda onlar fəal 

çoxalmağa başlayır. Turşu əmələ gətirən bakteriyalar mühitdə 

turşu topladığından, melassa turş reaksiya alır və bu onun qüsurlu 

olmasının əsas əlamətlərindən biridir. Melassada kənar 

mikroorqanizmlər olduqda onların həyat fəaliyyəti nəticəsində 

şəkərlər sərf olunur və əmələ gələn məhsullar mayaların 

çoxalmasını ləngidir və qıcqırtma enerjisini aşağı salır. Bu isə spirt 

çıxımının azalmasına gətirib çıxarır. Ona görə də yoluxmuş 

melassa müxtəlif antiseptiklərdən və termiki işlənmədən istifadə 

olunmaqla cansızlaşdırılmalıdır. 

 

5.2. Spirt istehsalının əsas mərhələləri 

 

Spirt istehsalı üç əsas mərhələdən ibarətdir (şəkil 5.2). 

Hazırlıq - xammalın qarışıqlardan təmizlənməsi, səməninin 

hazırlanması, yaxud kif göbələklərinin məhsulundan istifadəsi 

olunması; 

Əsas - nişasta xammalının parçalanması, nişastanın şəkərləş-

dirilməsi, şəkərləşdirilmiş kütlənin qıcqırdılması, braqanın 

destilləsi və xam spirtin alınması; 
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Şəkil 5.2. Dən və kartofdan etil spirti istehsalının prinsipial 

texnoloji sxemi 

 

Yekun (son) - rektifikasiya. İstehsalın əsas mərhələsində alınan 

xam spirt qida məqsədi ilə istifadə oluna bilməz, çünki onun 

tərkibində çoxlu miqdarda ziyanlı qarışıqlar - sivuş yağları, metil 
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spirti, mürəkkəb efirlər olur. Qarışıqların bir çoxu zərərli olub, 

spirtə xoşagəlməz iy verir. Ona görə də spirt təmizlənməyə - 

rektifkasiyaya verilir. 

Zərərli qarışıqlar şəkərləşdirilmiş kütlənin qıcqırdılması zama-

nı əmələ gəlir. Metil spirti pektinin-poliqalakfuron turşusunun 

metil efirinin parçalanma məhsulu olub, bitki toxumalarında olur. 

Sivuş yağları - ali spirtlərin qarışığı olub (amil, ozoamil, izobutil, 

propil, izopropil və b.) amin turşuların deaminləşməsi nəticəsində 

əmələ gəlir. Onların əmələ gəlmə mənbəyi isə zülalların 

hidrolizidir. Bundan əlavə ali spirtlər spirt qıcqırmasının bir sıra 

aralıq məhsullarının çevrilmələri nəticəsindədə əmələ gələ bilər. 

Zərərli qarışıqlara həmçinin furfurol və mürəkkəb efirlər (izo 

yağ-etil, izo valerian-etil və b.) də aid edilir. Sonuncular etil 

spirtinin, sivuş yağlarının qıcqırmanın köməkçi məhsulları olan 

üzvi turşularla qarşılıqlı təsirindən əmələ gəlir. 

Zərərli qarışıqların kənar olunması rektifikasiya prosesi ilə 

həyata keçirilir. Bu iş etil, metil, ali spirtlər və mürəkkəb efirlərin 

qaynama temperaturlarının müxtəlifliyinə əsaslanır. Bu halda 

bütün qarışıqları şərti olaraq baş, quyruq və aralıq fraksiyalara 

bölürlər. 

Nişastalı xammaldan (dən və kartof) spirt istehsalı aşağıdakı 

texnoloji mərhələləri əhatə edir: xammalın emala hazırlanması; 

dən və kartofun su-isti işlənməsi (bişirmə); bişirilmiş kütlənin 

şəkərləşdirilməsi; istehsalat mayalarının artırılması; şəkərləşdiril-

miş şirənin qıcqırdılması və braqadan spirtin ayrılması və onun 

təmizlənməsi. 

Xammalın emal üçün hazırlanması. Emala hazırlanmaya 

xammalın zavoda gətirilməsi qarışıqların ayrılması, xırdalama və 

əzilmiş kütlənin su ilə qarışığının hazırlanması aiddir. 

Kartof saxlayıcıdan istehsala yönəldilir. Yüngül, kobud və ağır 

qarışıqlar saman- və daş ayrıcılarda kartofdan kənar edilir. 

Yuyulma və qalan qarışıqların kənar edilməsi kartof yuyucu-

sundan istifadə edilməklə həyata keçirilir. 

Bişirilməyə verilən dən hava-ələk və maqnit seperatorlarında 
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təmizlənir. 

Kartof və dən fasiləli üsulla su-istiliklə işləndikdə bütöv 

şəkildə bişirilsə də, fasiləsiz üsulda xammal qabaqcadan 

xırdalanır. Əzilmə dərəcəsi bişirmə temperaturuna və müddətinə 

təsir göstərir. Kartof xırdalandıqda gözcüklərinin diametri 3 mm 

olan ələkdə qalıq qalmamalıdır. Dən xırdalandıqda isə həmin 

ələkdə qalıq 0,1-0,3%-i ötməməlidir. 1 mm gözcüklü ələkdən 

keçən əzilmiş hissə 60-90% təşkil etməlidir. 

Xırdalanmış, əzilmiş xammalın su ilə qarışdırılması və 

müəyyən temperatura qədər qızdırılması ilə qarışıq hazırlanır. 

Xırdalanmış dənə xammalın kütləsinə görə 280-300% su, kartof 

horrasına isə 15-20% su qatılır. Şirədə quru maddələrin qatılığı 16-

18% təşkil etməlidir. 

Bu işdə əsas məqsəd xammalda olan nişastanın səməninin 

amilolitik fermentləri ilə, yaxud mikrob mənşəli ferment prepa-

ratları ilə şəkərləşdirilməsidir. Şəkərləşdirmə o vaxt daha tez və 

bütünlüklə baş verir ki, nişasta yapışqanlaşsın və həll olsun və 

beləliklədə qeyd olunan fermentlərin təsiri üçün əlverişli olsun. 

Buna nail olmaq üçün bütöv xammal yüksək təzyiqdə istilə 

işlənməli və ya spirt istehsalında olduğu kimi bişirilməli; xammal 

yüksək zəriflikdə mexaniki xırdalanmalı; hissəciklərin müəyyən 

iriliyinə qədər xammalın mexaniki xırdalanması və təzyiq altında 

sonrakı bişirilməsi aparılmalıdır (kombinə edilmiş üsul). 

Nişastalı bütöv xammal doymuş su buxarı ilə 0,5 Mpa təzyiq 

altında (158,10C temperaturda) bişirmə qazanlarında emal olunur. 

Bu şəraitdə nişasta həll olur, yumşalır və xammalın hüceyrə 

divarları tədricən həll olur. Bişirilmə prosesində eyni zamanda 

xammalın sterilizəsi baş verir ki, bu da şəkərləşmə və qıcqırma 

prosesləri üçün çox vacibdir. 

Xammal nişasta dənlərindən xırda ölçüyə qədər xırdalandıqda, 

onun və nişasta dənlərinin hüceyrəvi quruluşu pozulur. Nəticədə 

onlar 60-800C temperaturda həll olur və səməninin amilolitik 

fermentləri və mikroorqanizm preparatları tərfindən 

şəkərləşdirilir. Yüksək zəriflikdə xırdalama üsulu elektrik 
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enerjisinin artıq sərfinə və xammalın sterilizə məsələlərinin tam 

öyrənilməməsinə görə hələlik geniş tətbiq olunmur. 

Kombinə edilmiş üsul geniş yayılmaqla, bu halda xammal 

əvvəlcə orta irilikdə (1-1,5 mm) hissəciklərə qədər xırdalanır və 

sonra bişirilir. Bütöv xammalın isti işlənməsinə nisbətən kombinə 

edilmiş üsulda bişirmə temperaturu və müddəti az olur. 

Xırdalanmış xammalın bişirilmiş kütləsinin təzyiqin dəyişilməsi 

ilə üfürülməsi onun sonrakı dispersləşməsini sürətləndirir. Belə 

isti işləmə üsulu prosesin fasiləsizliyi də nəzərə alınmaqla daha 

mütərəqqi hesab olunur. Xammalın xırdalanmasına müqayisədə 

enerji sərfinin azlığı, bişirmənin daha az istilik sərfiyyatı və 

bişirilmə rejiminin «yumşaqlığı», qıcqıran maddələrin minimum 

itkisini təmin etməklə xammalın şəkərləşməyə yaxşı hazırlanma-

sına zəmin yaradır. 

Kartof və dən bişirildikdə xammalda əsaslı şəkildə struktur-

mexaniki dəyişiklikləri baş verir və onun tərkibinə daxil olan 

maddələrin kimyəvi çevrilmələri gedir.  

Şəkərləşdirilmiş şirənin qıcqırdılması. Şəkərləşdirmə bişirilə-

rək soyudulmuş kütlədə olan polişəkərlər, zülallar və digər mürək-

kəb maddələrin səməni südü, yaxud ferment preparatları ilə 

işlənərək hidroliz edilməsidir. Bu halda əsas və daha vacib proses 

nişastanın qıcqıran şəkərlərə qədər fermentativ hidrolizidir. Ona 

görə də proses şəkərləşdirmə adlanır. Bişmiş kütlənin 

şəkərləşdirilməsi nəticəsində yarım məhsul-spirt istehsalının şirəsi 

alınır. 

Şəkərləşmə prosesi üsulundan asılı olmayaraq aşağıdakı 

əməliyyatlardan ibarət olur: 

- bişirilmiş kütlənin müəyyən temperatura qədər soyudulması 

(kütlə səməni südü ilə qarışdırıldıqdan sonra temperatur 

şəkərləşmə üçün lazım olan səviyyəyədək azalır); 

- bişirilmiş kütlənin səməni südü ilə (mikrob məhlulu ilə) 

qarışdırılması; 

- nişastanın şəkərləşdirilməsi; 
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- şirənin qıcqırmanın başlanğıc temperaturuna qədər soyudul-

ması; 

- şirənin zavodun qıcqırtma və maya şöbələrinə vurulması. 

Bişmiş kütlənin bir pilləli vakuum-soyutma ilə fasiləsiz 

şəkərləşdirilməsi geniş yayılmış üsullardan biridir. Bişirilmiş kut-

lənin vakuum altında soyudulması fermentlərin isti inaktivasiya 

olunmasının qarşısını alır və nəticədə nişastanın tam şəkərləşməsi 

mümkün olmaqla spirt çıxımı yüksəlmiş olur. Bu üsulda soyutma 

zamanı şirədən kondensasiya olunmayan qazlarla birgə metil 

spirti, furfurol uçucu turşular kimi qarışıqlar da kənar olunur. Bu 

isə spirtin rektifikasiyasını asanlaşdırır. Şəkərləşmənin başa 

çatması yodla yoxlanır. Əgər şirənin rəngi yodla dəyişmirsə 

deməli, şəkərləşmə normal getmişdir; qırmızı rəng-dekstrinlərin 

artıqlığını; göy bənövşəyi-şəkərləşməmiş nişastanın varlığını 

göstərir. Rəngin yodla belə dəyişməsi yalnız bişirilmiş kütlənin 

səməni ilə şəkərləşdirilməsindən alınan şirə üçün səciyyəvidir. 

Mikroskopik göbələklərin ferment preparatları ilə şəkərləşdirmə 

zamanı rəngi göy-bənövşəyi qala bilər və bu rəng qıcqırmada itir. 

Hazırda spirt zavodlarında MDB istehsalı olan aşağıdakı maye 

və quru ferment preparatlarından istifadə olunur: amilosubtilin 

QX, QZX, qlyukoavamorin QX, QZX, qlyukobatatin QX, QZX, 

qlyukoendomikopsin QX, amilorizin PX, qlyukoavamorin PX. 

Bunlardan başqa spirt zavodlarında uzaq xaricdə istehsal 

olunmuş qatılaşdırılmış ferment preparatlarından da geniş istifadə 

olunmaqdadır. Hollandiyanın «Novo-Nordisk» firması sıxlığı 

1,20-0,25 qr/sm3 olan şərbətə-bənzər preparatlar buraxır.  

Termamil preparatlar 120 L və BAN 240 L istiliyə davamlı
-amiloza mənbəyi olub, 85-950C temperaturda fəallığını saxlayır 

və nişastanı parçalayır. AMQ 300 L və San super 240 L 

preparatları qlyuko amilaza və proteazaya malikdirlər. Onların 

təsiri üçün optimal şərait 55-600C-dir. 

Şəkərləşdirilmiş şirədə həll olan maddələrin miqdarı 16-18%, 

o cümlədən qıcqırdılan karbohidratlar 13-15% arasında olmalıdır. 

Şirənin turşuluğu 0,2-0,30 olmalıdır. Turşuluğun bir dərəcəsi 20 
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sm3 şirənin titrləşdirilməsinə sərf olunan 1 N MaOH məhlulunun 

1 sm3 miqdarına uyğundur. 

Turşuluq 0,20-dən aşağı olduqda məhlulda yoluxucu 

mikroorqanizmlər intensiv inkişaf edir. Turşuluq 0,20-dən yüksək 

olduqda isə amilolitik fermentlər fəallığını itirir və nəticədə 

braqada şəkərləşməmiş dekstrinlərin miqdarı yüksəlir. 

Qıcqıran şirə braqa adlanır. İstehsalat şəraitində çoxaldılmış 

maya məhlulunun soyudulmuş şirəyə vurulan anından qıcqırma 

başlayır. Spirt istehsalı üçün nəzərdə tutulan şirədə 75-77% 

qıcqırdılan şəkərlər (bişirilmiş kütlənin səməni ilə şəkərləş-

dirilməsi zamanı əsasən maltoza; mikrob mənşəli fermentlərlə 

şəkərləşdirilməsində əsasən qlükoza), 20%-ə yaxın dekstrinlər və 

4-6% həll olmayan formada olan nişasta olur. Mono- və 

dişəkərlərin qıcqırması zamanı dekstrin və nişastanın sona qədər 

şəkərləşməsi baş verir. Qıcqırma dövründə şirəilə daxil olan həll 

olmayan nişastanın təqribən 60%-i şəkərləşir. Yetişmiş braqada 

40% həll olmayan nişasta qalır ki, buda istehsala daxil olan 

nişastanın ümumi miqdarının 1,5-2,0%-i təşkil edir. 

Qıcqırma fasiləli, fasiləsiz-axım, axım-dövretdirmə və dövrü 

üsullarla aparılır. Fasiləli üsul yalnız xırda zavodlarda aparılır. 

Fasiləli üsulda qıcqırma 72 saat, fasiləsizdə -60-62 saat davam 

edir. 

Şirənin qıcqırma prosesini üç dövrə bölmək olar: qıcqırmanın 

başlanması. Bu dövr mayaların çoxalmasının davam etməsi ilə 

xarakterizə olunur; əsas qıcqırma, bu halda şəkərin əsas miqdarı-

nın qıcqırması baş verir; sona qədər qıcqırma-amilolitik fermentlər 

tərəfindən dekstrinlər və nişastanın sonadək şəkərləşdirilməsi və 

mayalarla sona qədər qıcqırdılması ilə əlaqədardır. 

Qıcqırmanın dövrü üsulu yarım fasiləsiz olub, fasiləsiz əsas 

qıcqırma ilə fasiləli sonadək qıcqırmanı özündə əks etdirir. Az 

gücə malik zavodlarda tətbiq oluna bilər.  

Qıcqırtma batereyasında kənar mikrofloranın inkişafının 

qabağını almaq üçün (hansı ki, əvvəlcə birinci aparatlarda inkişaf 

edir), hər 24-30 saatdan bir baş aparatlar boşaldılır və təmiz su ilə 
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daxili divar, həmçinin ilanvari boru üzərində olan braqa qalıqları 

tam təmizlənənə qədər yuyulur. Sonra yenidən maya və şirə ilə 

doldurulur. Bununla yanaşı dövri şəkildə ardıcıllıqla hər qıcqırtma 

aparatının daha təmiz sterilizəsi aparılır. Baş aparatların sterilizəsi 

hər 48-60 saatdan bir yerinə yetirilir. 

Yetişmiş braqanın əsas texnoloji göstəricilərindən biri onun 

tündlüyü, yəni etil spirtinin həcmdə faizlə miqdarıdır. Bu göstərici 

8,0-9,5 h.% arasında olmalıdır. Yetişmiş braqanın tündlüyünün 

aşağı düşməsi zavodun məhsuldarlığının azalmasına və destilləyə 

buxar sərfinin yüksəlməsinə səbəb olur. 

Texnoloji proseslərin düzgün aparılmasında vacib göstərici 

yetişmiş braqada olan qıcqırmamış şəkərlərin miqdarıdır. İstehsal 

mədəniyyətindən, texnoloji rejimə dəqiq əməl edilməsindən və 

texniki təminatdan asılı olaraq zavodlarda alınan braqalarda qıc-

qırmamış şəkərlərin miqdarı yol verilən normadan xeyli aşağı ola 

bilir. Zovodun işi braqada həll olan karbohidratların miqdarına 

görə (%-lə) «əla» 0,250; «yaxşı»-0,251-0,350; «kafi»- 0,351-

0,450 və «qeyri-kafi» 0,450-dən yuxarı qiymətləndirilir. Bu halda 

braqada nişastanın miqdarı 0,03-dən 0,2%-ə qədər dəyişir.  

Braqada həll olan karbohidratların itkisi 0,25-0,45% 

miqdarında olmaqla, bütün xammalla daxil olan qıcqırdılan 

şəkərlərin miqdarına görə 1,92-3,46% təşkil edir. 

Yetişmiş braqada turşuluq texnoloji proseslərin normal 

gedişində 0,3-0,40 olur. Qıcqırma prosesində braqada turşuluğun 

yüksəlməsi 0,20-i ötməməlidir. Turşuluğun çox yüksəlməsi şəkəri, 

yaxud spirti turşuya çevirən kənar mikroorqanizmlərin 

mövcudluğuna dəlalət edir. Turşuluğun yol verilən miqdardan 0,10 

artıq olması istehsala daxil edilən karbohidratların 0,313% 

itirilməsi ilə nəticələnir. Bundan başqa braqanın turşuluğunun 

yüksəlməsi amilolitik fermentlərin fəallığının itirilməsinə səbəb 

olur, mayalara ziyanlı təsir göstərir, sprit çıxımının xeyli aşağı 

düşməsinə səbəb olur. 

Destilləyə daxil olan braqa sudan, etil spirtindən, digər uçucu 

maddələrdən (qarışıqlardan), ekstrakt maddələrindən və asılqan 
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şəklində olan həll olmayan bərk hissəciklərdən ibarətdir. Braqa 

destillə aparatlarında baş verən proseslər bu mürəkkəb sistemdən 

etil spirtinin və uçucu qarışqların ayrılmasına gətirib çıxarır. 

Destillə zamanı alınan destilyat xam-spirt, destillədən sonra qalan 

qalıq-barda adlanır. Beləliklə, braqadestillə aparatlarında braqa 

xam-spirtə və bardaya ayrılır. 

Xam spirtdə qarışıqların miqdarı istifadə olunan xammal 

növlərindən asılı olaraq fərqli səciyyə daşıya bilir. 

Rektifikasiya spirti xam spirtdən yaxud birbaşa braqadan alına 

bilər. Xam spirtdən rektifikasiya olunmuş spirt fasiləli və fasiləsiz 

işləyən rektifikasiya qurğularında alına bilər. 

Spirt çıxımı. Xammalda olan karbohidratların (nişasta, şəkər) 

nişastaya çevirməklə 1 tonunun qıcqırdılmasından alınan spirtin 

dekalitrlərlə miqdarıdır. Spirtin nəzəri çıxımı spirt qıcqırması 

bərabərliyinə görə hesablanır və 1 ton şərti nişastadan 71,98 dal 

təşkil edir. Qıcqıran şəkərlərin və qıcqırma zamanı əmələ gələn 

spirtin bir hissəsi itdiyinə görə parktiki spirt çıxımı nəzəridən az 

olur. Praktik spirt çıxımı tətbiq olunan texnologiyadan və 

avadanlıqlardan asılı olaraq nəzəri miqdarın 81,5-93% arasında 

tərəddüd edir. 

 

5.3. Eyniləşdirmə və ekspertiza 

5.3.1. Qəbul qaydası, nümunənin götürülməsi və 
məhsulun sınağı 

 

Eyniləşdirmə və ekspertiza dedikdə normativ sənədlərin tələ-

bələrinə uyğun qaydada orqonoleptik və fiziki-kimyəvi sınaqlar 

aparılması, saxtalaşdırılmanın aşkar edilməsi başa düşülür. 

Qəbul qaydası, nümunə götürülməsi və məhsulun sınağı bütün 

spirt məhsul növlərinə xam spirt, rektifikasiya olunmuş və içilən 

spirtlərə şamil edilir.  

Spirt partiya şəklində qəbul olunur. Partiya adı altında bir 

adda, eyni doldurulma tarixli, məhsulun keyfiyyətini əks etdirən 



424 

eyni sənədlə rəsmiləşdirilən spirtin miqdarı başa düşülür. 

Spirt sisternlərlə nəql olunduqda hər sistern ayrıca partiya 

kimi qəbul olunur. Məhsulun keyfiyyəti haqqında sənəd aşağıdakı 

əsas məlumatları əks etdirilməlidir: 

 İstehsal edən müəssisənin adı və yerləşdiyi yer; 

 Spirtin adı, ilkin xammalın tərkibi; 

 Spirtin partiyada miqdarı, dal (1 dal=10 litr); 

 Sənədin verilmə tarixi; 

 Keyfiyyət göstəricilərinin sınaq nəticələri; 

 Normativ sənədlərin spirtə görə adlanması. 

Məhsul qəbul olunarkən hər balon, çəllək, biton və sisternin 

normativ sənədlərin tələblərinə uyğun qaydada doldurulma və 

markanlanmaya uyğunluğu yoxlanır. Dövlət ehtiyatı sistemində 

saxlanmaq üçün olan sisterndəki spirt orqoqnoleptik göstəricilərə 

və etanolun qatılığına görə yoxlanılmalıdır. Heç olmasa bir 

göstəriciyə görə qeyri-qənaətbəxş nəticə alındığı halda həmin 

partiyadan götürülən ikinci nümünədə təkrar sınaq aparılır.  

Nümunənin götürülməsi balon, çəllək və bidon partiyasının 

10%-i miqdarında 3-dən az olmamaqla aparılır. Butulkaya 

doldurulmuş spirtdən nümünə götürülməsi 5363-93 saylı QOST-a 

uyğun yerinə yetirilir (bax: Arağın ekspertizası). Növbəti mərhələ 

ayrı-ayrı nöqtələrdən nümunə hissəciklərinin götürülməsi və əsas 

nümunənin təşkilidir. Balon, bidon və çəlləklərdən götürülən 

nümunə hissəciklərinin miqdarı ən azı 0,2dm3 təşkil etməlidir. 

Sisterndən nümunələr xüsusi nümunə götürənlə onun yuxarı, orta 

və aşağı qatlarından götürülür. Nümunə hissəcikləri əvvəlcədən 

hazırlanmış şüşə qaba azı 1.5 dm3 miqdarında götürülür, 

qarışdırılır, tutumu 0,5 dm3 olan butulkalara doldurulur, tıxacla 

ağzı möhkəm bağlanır.  

Hər butulkanın boğazı parça yaxud sellofan qırığı ilə bükülür, 

sonu plomb yaxud surquc möhürlə bərkidilir, kardon yaxud ağac 

birka bağlanır və orada aşağıdakılar əks olunur:  

 Hazırlayıcı - müəssisənin adı və yerləşdiyi yer; 

 Spirtin adı və ilkin xammalın tərkibi; 
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 Nümunə götürülən spirt partiyasında spirtin miqdarı, dal; 

 Sisternin nömrəsi; 

 Spirtin keyfiyyəti haqqında sənədin nömrəsi; 

 Göndərilmə aktının nömrəsi; 

 Nümunənin götürülmə tarixi; 

 Nümunə götürən şəxsin soyadı və imzası. 
Spirt sınağa göndərildikdə müəyyən olunmuş qaydada 

nümunənin götürülməsinə dair akt tərtib olunur.  

5964-93 saylı QOST-a uyğun olaraq məhsulun sınağında 

aşağıdakı analizlər yerinə yetirilir. 

Doldurmanın tamlığı. Butulkaya doldurulan içməli spirt üçün 

nəzərdə tutulur (QOST 5363).  

Orqanoleptik göstəricilər: rəng və şəffaflıq (təhlil olunan spirt 

keçən işıqda gözlə baxılmaqla destillə edilmiş su ilə müqayisə 

olunur); dad və iy (orqanoleptik qiymətləndirmə).  

Etil spirtinin qatılığı – standarta uyğun (QOST 3639) təyin 

edilir.  

Spirtin təmizliyi. Metodun əsasında spirtdə olan kənar 

qarışıqlarla qatı sulfat turşusunun reaksiyaya girməsi durur.  

Furfurolun mövcudluğu. Təyin olunan furfurolun anilinlə 

qarşılıqlı təsirindən rəngli məhlun əmələ gəlməsinə əsaslanır.  

Oksidləşmə. Metod spirtdəki kənar üzvi qarışıqların, kalium 

permanqanatla oksidləşmə reaksiyasına və sonra fotoelektro-

kolorometrdə rəng intensivliyinin müəyyən olunmasına əsaslanır.  

Standartda həmçinin etalon məhluldan istifadə edilməklə 

digər metod da nəzərdə tutulur ki, bu halda kalium permanqanatla 

reaksiyadan sonra alınan məhlulun rəng intensivliyi enalonla 

müqayisə edilir.  

Aldehidlərin kütlə qatılığı. Təyin olunmanın əsasında 

aldehidlərin fuksinsulfid reaktivi ilə reaksiyası durur.  

Sivuş yağlarının kütlə qatılığı. Analiz sulfat turşusu iştirakı ilə 

ali spirtlərin salisil aldehidi ilə reaksiyasına əsaslanır.  

Turşuların kütlə payı. Turşuların titrlənməsinə sərf olunan 

natrium hidroksid məhlulunun miqdarı ilə müəyyən olunur.  
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Doymuş efirlərin kütlə payı. Metodun əsasında doymuş 

efirlərin natrium hidroksid məhlulu ilə yuyulduqdan sonra 

titrometrik metodla təyininə əsaslanır.  

Metil spirtinin həcm payı. Tədqiqat etalon məhlulun rəngi ilə 

metil-spirtinin kalium permanqanat və sulfat turşusu ilə 

oksidləşmə reaksiyasında əmələ gələn tədqiq edilən məhlulla 

müqayisəsi yolu ilə yerinə yetirilir.  

Etil spirtinin və arağın tərkibində toksiki mikroqarışıqları – 

aldehidlər, sivuş yağları mürəkkəb efirlər və metil spirtini təyin 

etmək üçün qazxromatoqrafiya analiz metodunun tətbiqinə 

əsaslanan 30536-97 saylı QOST-dan istifadə olunur.  

Spirtin uçucu qarşıqları arasında 70-dən çox müxtəlif 

birləşmələr tapılmışdır. Kimyəvi tərkibinə görə eyniləşdirmədə 

onlar ali spirtlər, aldehidlər, efirlər, turşulara bölünür. Son 

zamanlar həmçinin spirtin dad və ətrinə əsaslı şəkildə təsir 

göstərən azotlu və kükürdlü birləşmələr tapılmışdır. Sivuş yağı 

spirtləri qıcqırma prosesinin əlavə məhsulları kimi əmələ gəlir. 

Onlara etil spirtinə nisbətən daha çox sayda karbon atomuna malik 

biratomlu spirtlər aiddir. Burada həm normal quruluşlu n – propil, 

n – butil, n – amil və s. olmaqla nonanola qədər, həm də zəncirvari 

quruluşlu – izopropil, ikili propil, izobutil, izoamil və b. 

tapılmışdır. Spirt istehsalatında ikidən çox karbon atomuna malik 

spirtləri adətən ali spirtlər adlandırırlar ki, bu da sırf kimya 

nöqteyi-nəzərindən tam dəqiq sayıla bilməz. 

Sivuş yağlarında miqdarı üstünlüyə optik fəal və qeyri-fəal 

izoamil spirtləri; nisbətən az n - amil spirti olur. Az miqdarda isə 

butil, propil və digər spirtlər olur. 

Aldehid və ketonlar qıcqırmada əmələ gəlsə də, onların 

miqdarı braqorektifikasiya prosesində spirtlərin oksidləşməsi 

hesabına arta bilir. İsti işlənmədə dən və kartofda furfurol yaxud 

oksimetilfurfurol əmələ gələ bilir. 

Əgər qüsurlu xammalda (texnologiya buna yol verir) istifadə 

olunursa, o zaman əsas sirkə aldehidindən başqa formaldehid, yağ, 

propion, izovalerian, diasetil və b. toplanır. Braqa kənar 
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mikroorqanizmlərlə yoluxduqda, həmçinin melassadan alınan 

spirtdə aldehidlərin nisbi miqdarı yüksəlir. 

Mürəkkəb efirlər qıcqıran şirədəki spirtlər və turşuların qarşı-

lıqlı kimyəvi çevrilmələrinin məhsuludur. Onların toplanması 

həmçinin braqorektifikasiya mərhələsində də mümkündür. Daha 

çox miqdarda sirkə etil efiri, az miqdarda propion, qarışqa, yağ və 

digər turşuların efirləri tapılır. 

Uçucu turşular mayaların və braqanı yoluxduran kənar 

mikroorqanizmlərin həyat fəaliyyəti məhsuludur. Daha çox sirkə 

turşusu rast gəlsə də, az miqdarda olsa da propion, yağ, izovalerian 

turşuları (xüsusilə də melassadan alınan spirtdə) təsadüf edilir. 

Azotlu maddələrdən daha çox səciyyəvi olanları ammonyak 

və aminlərdir. Onlar melassadan alınan spirtdə daha çox miqdarda 

tapılır. Kükürdlü birləşmələr (kükürd di oksid, hidrogen sulfid, 

merkaptan) əsasən melassadan alınan spirtdə əmələ gəlirlər. 

Melassadan alınan spirti polad rezervuarlarda uzun müddət 

saxladıqda onda sulfoturşular və sulfat turşusu tapılır. Sonuncu iki 

qrup birləşmə spirtin analizində normalaşdırılmır və yalnız 

orqanoleptik göstəricilərə təsir göstərir. 

Bir sıra qarışıqlar müəyyən növ xammaldan alınan spirt üçün 

səciyyəvidir. Məsələn, terpenlər yalnız dənlilər və kartof 

xammalından alınan spirtdə tapılır. Bu spirtlərdə həm də çoxlu 

metil spirti toplanır. Melassadan alınan spirt üçün ammonyak, 

sulfitli birləşmələr, dietil efiri səciyyəvidir. 

Spirtin hətta az qatılıqda qarışığı belə bu və ya digər dərəcədə 

spirtin və ondan alınan arağın orqanoleptik göstəricilərinə təsir 

etməyə kifayət edir. 

Metil və propil spirtləri az miqdarda dadda hiss olunmasa da, 

onlar etil spirtindən xeyli zəhərli olub, insan orqanizmində 

toplanaraq ciddi zəhərlənmələr törədə bilir. 

Furfurol çovdar çörəyinin xoşagələn iyinə malik olsa da, o da 

həmçinin toksiki və kansorogendir. Digər aldehidlər kəskin tam və 

yandırıcılıq verir. Xüsusilə xoşagəlməyən iyi və yandırıcı dadı 

akrolein və kroton aldehidi verir. 
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Bütün ali spirtlər istənilən duruldulmada yandırıcı dad və 

kəskin sivuş iyini saxlamış olur. Heksil spirti sivuş yağının iy və 

tamını verir. 

Üzvi turşular spirtin orqanoleptik keyfiyyətinə əks təsir 

göstərir: qarışqa turşusu ona kəskin tam, propion yandırıcılıq; yağ, 

valerian - xoşagəlməz iy və yandırıcılıq verir. Sirkə turşusu 

istisnalıq təşkil edib, spirtin dadını yumşaldır. Çoxlu sayda karbon 

atomlu efirlər spirtə ona xas olmayan çiçək - meyvə tamı və iyi 

verir. Az miqdarda dietil efiri spirtin iyini gücləndirir, bilinən 

qatılıqda isə şirintəhər tamla hiss olunan qalıq yandırıcılığı verir. 

Qarışqa və sirkəetil efiri spirtin dadını yumşaldır, ümumən efirlər 

spirtə ona xas olmayan meyvə-çiçək dadı və ətri verir. Aminlər və 

sulfidli birləşmələr spirtin dad və iyini pisləşdirir. Belə ki, 

trimetilamin balıq yağı iyinə malik olur. Spirtə terpenlər və 

terpenhidratlar yandırıcı dad verir. 

Bir sıra qarışıqlar az miqdarda spirtin dadını yaxşılaşdırır, 

yumşaldır. Məsələn, butilenqlikol, diasetil, asetoin, ammonnyakı 

qeyd etmək olar. 

Qarışıqların spirtin orqanoleptiki göstəricilərinə təsiri yalnız 

onların qatılığı ilə deyil, həm də onların təbiəti ilə müəyyən olunur. 

Məsələn, propil spirti nisbətən az qatılıqda (susuz spirtdə 4 

mq/dm3-a qədər miqdarda) spirtin orqanoleptik xüsusiyyətlərinə 

mənfi təsir göstərir. İzoamil spirtinin isə həmin qatılıqda miqdarı 

müsbət qiymətləndirilir. 

Bəzi qarışıqlar analitik yolla təyin olunmur, lakin onlar 

oksidləşmə göstəricisinə təsir göstərir. 

 

5.3.2. Orqanoleptik təhlil 
 

Orqanoleptik təhlil dequstasiya komissiyası tərəfindən apa-

rılır. Dequstasiya qiymətinin ümumi vəziyyəti təlimatla müəyyən 

olunur. Orqanoleptik göstəricilərinə görə bütün növ spirtlər 

cədvəldə (cədvəl 5.1) göstərilən tələblərə uyğun olmalıdır.  
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Cədvəl 5.1  
Göstərici Səciyyəsi 

Xarici görünüşü Kənar hissəciklərsiz şəffaf maye 

Rəngi Rəngsiz maye 

Dad və iyi Uyğun xammaldan emal olunan hər bir spirt 

üçün səciyyəvi, tamsız və kanar maddələrin iyi 

olmadan 

 

Spirtin orqanoleptik qiymətləndirilməsi araq və likor-araq 

məmulatlarında olduğu kimi 10 ballıq şkala ilə aparılır: rəng və 

şəffaflıq- 2 bal, ətir-4, dad-4.  

10 bal yüksək qiymətlə aşağıdakı göstəriciləri olan spirtlər 

qiymətləndirilir: rəngsiz və şəffaf - 2 bal, normal, təmiz spirt ətirli, 

hər hansı kənar iy olmadan - 4 bal, spirtin normal dadı, kəskin 

yangırıcılıq olmadan, şirintəhər tamla - 4 bal. 

Rəng və şəffaflıq işıq qarşısında gözlə baxmaqla müəyyən 

olunur. Bu məqsədlə böyüklüyünə və şüşənin bircinsliliyinə görə 

eyni olan sınaq şüşələri götürülür. Onların birinə 10 sm3 analiz 

olunan spirt, digərinə eyni miqdar destillə edilmiş su tökülərək 

rəngdən kənara çıxmalar və mexaniki qarışıqların mövcudluğu 

müəyyənləşdirilir. 

Dad və iy. Tədqiq olunan spirt əvvəlcədən yumşaldılmış su 

ilə 200C-də 40 h.%-ə qədər duruldulur və tutumu 500 sm3 olan 

qaba yerləşdirilir, qarışdırılır və dequstasiya qədəhlərinə paylanır. 

İyə və ətrə görə spirtin keyfiyyətinin yoxlanmasında 

qədəhlərdə nümunələrin yoxlanması ilə yanaşı digər üsuldan da 

istifadə edilə bilir. Bu məqsədlə ovucun içinə bir qədər spirt 

tökülür, əli bir-birinə sürtərək isidir və əmələ gələn buğ iylənir. 

Spirtin iy və ətri təyin olunduqdan sonra dadı yoxlanır. Belə 

ki, spirtin emal olunduğu ilkin xammalın növündən və keyfiy-

yətindən asılı olaraq spirtin normal yandırıcı spirt dadı, yaxud 

kəskin yandırıcı acıtəhər və ya şirintəhər olduğu müəyyən edilir. 

Yeyinti xammalından alınan etil spirtinin bal qiymətləri 

aşağıdakı cədvəllərdə verilir (cədvəl 5.2, 5.3).  
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Cədvəl 5.2  
Göstərici Orqanoleptik səciyyə Balla qiymətləndirmə 

Xarici görünüş (rəng 

və şəffaflıq) 

Rəngsiz şəffaf maye 

Rəngsiz maye yüngül 

lopalarla (keçən işıqda 

görünən zəif bulanıqlıq) 

Qeyri şəffaf, bulanıq 

maye 

2,0 (əla, yaxşı) 

 

1,5 (kafi) 

1,5-dən az (qeyri kafi) 

İy 

 

Emal olunduğu xammala 

uyğun spirt növü üçün 

səciyyəvi, kənar iysiz 

Emal olunduğu xammala 

uyğun spirt növü üçün sə-

ciyyəvi, lakin kifayət 

qədər ifadə olunmayan 

Həmin növə uyğun 

səciyyəvi, lakin zəif ifadə 

olunan 

Kənar, qeyri səciyyəvi 

iylə 

 

3,6-4,0 (əla) 

 

 

3,0-3.5 (yaxşı) 

 

2,5-2.9 (kafi) 

2,5-dən az (qeyri-kafi) 

Dad 

Həmin növ üçün 

səciyyəvi, yumşaq 

Həmin növ üçün 

səciyyəvi, lakin bir qədər 

kəskin 

Həmin növ üçün 

səciyyəvi, lakin kəskin 

yandırıcı 

Həmin növ üçün 

səciyyəvi olmayan, 

kobud, uyğun olmayan 

tamla 

3,6-4,0 (əla) 

 

3,0-3,5 (yaxşı) 

 

2,5-2,9 (kafi) 

 

2,5-dən az (qeyri-kafi) 

 

Sulfat turşusu ilə sınaq nümunəsində, məsələn kroton 

aldehidinin və akroleimin iştirakı ilə 0,0005% miqdarda spirti 

qeyri-standart edir və sulfat turşusu ilə nümunədə oksidləşmə 

sınağını aşağı salır. Diasetil isə sulfitli birləşmələrdə özünü oxşar 

aparır. 1 kq canlı çəkiyə letal doza təşkil edir: furfurol - 0,19 q, 
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amil spirti - 0,63, sirkə aldehidi - 0,14, izobutil spirti - 1,45, propil 

spirti - 3,4 q. Göründüyü kimi etanol onu çirkləndirən qarışıqlara 

nəzərən daha az toksikidir. Lakin alkoqollu içkilərin qeyri mötədil 

istifadəsində kəskin alkoqolin toksikasiyası etanolun yüksək 

miqdarında müşahidə edilir. 

Cədvəl 5.3 

Qiymət 
Ümumi 

bal 
Məmulatın həmin qiyməti aldığı şərtlər 

“əla” 9,2-10,0 Bütün göstəricilərinə görə “əla” 

qiymətlidir. 

“yaxşı” 8,0-9,1 “Yaxşı” və “əla” göstəricilərə malikdir. 

“kafi” 6,5-7,9 “Kafi”, “yaxşi” və “əla” göstəricilərə 

malikdir. 

“qeyri-

kafi” 

6,5-dən az Heç olmasa bir göstəricisinə görə “qeyri-

kafi” qiymətə malikdir. 

 

5.3.3. Fiziki-kimyəvi keyfiyyət göstəriciləri 
 

Xammal və xüsusilə hazırlanma texnologiyasının xüsusiy-

yətləri nəzərə alınmaqla ayrı-ayrı spirt növlərinin fiziki-kimyəvi 

keyfiyyət göstəriciləri bir qədər fərqlənir. 

Xam etil spirti. 131-67 saylı QOST-a görə xam etil spirti 

xammaldan asılı olaraq emal olunur: dənlilərdən, kartof yaxud dən 

və kartofdan; dən, kartof, şəkər çuğunduru və melassa qarışı-

ğından, xam şəkərdən, müxtəlif nisbətlərdə digər karbohidratlı 

yeyinti xammalından, melassadan. Bu məqsədlə paxlalılardan 

istifadə olunmur.  

Fiziki-kimyəvi göstəricilərinə görə etil xam-spirti cədvəl 5.4-

də göstərilən tələblərə cavab verməlidir. 

Rektifikasiya olunmuş etil spirti «Lüks» və «Ekstra» spirtləri 

müxtəlif növ dənlilərdən, dən və kartof qarışığından, paxlalılar 

istisna olunmaqla emal olunur. «Lüks» spirti istehsalında qarışıq-

da kartofun miqdarı 35%-dən, «Ekstra»da 60%-dən çox 

olmamalıdır. 
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Yüksək təmizlikdə 1-ci sort spirt hazırlanır: dənlilərdən, 

kartof, şəkər çuğunduru və melassa, xam-şəkər, müxtəlif nisbət-

lərdə digər karbonlu yeyinti xammal qarşığından, melassadan.  

Cədvəl 5.4  

Etil xam-spirtin fiziki-kimyəvi göstəricilərinə qoyulan tələblər 

Göstərici 

Spirt üçün norma 

Dəndən, 

kartofdan 

yaxud dən 

və 

kartofdan 

Dənlilər, kartof, şəkər 

çuğunduru, melassa, 

xam-şəkər və digər 

şəkər və nişastalı 

yeyinti xammalı 

qarışığından 

Melas-

sadan 

Etil spirtinin həcmdə 

payı, % 
88 88 88 

Susuz spirtdə sirkə 

aldehidinə çevrilməklə 

aldehidlərin kütlədə 

payı, mq/dm3 

300 300 300 

Susuz spirtdə sirkə etil 

efirinə çevrilməklə 

efirlərin kütlədə payı, 

mq/dm3 

500 500 500 

Susuz spirtə 

çevrilməklə metil 

spirtinin həcmdə payı 

0,13 0,13 - 

Susuz spirtdə izoamil 

və izobutil spirtləri 

qarışığına (3:1) çevril-

məklə sivuş yağlarının 

kütlədə qatılığı 

5000 5000 5000 

 

Rektifikasiya olunmuş etil spirti fiziki-kimyəvi göstəricilərinə 

görə 5.5 saylı cədvəldə göstərilən tələblərə cavab verməlidir. 

95%-li içilən etil spirti. 5963-67 saylı QOST-a görə 

hazırlanması üçün dən, kartof, yaxud dən və kartofdan; 2874 saylı 

QOST-a uyğun olaraq codluğu 1 mq ekv/dm3-dan çox olmayan 
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yumşaldılmamış təbii su və 0,36 mq ekv/dm3-a olan yumşaldılmaq 

üçün sudan emal olunan yüksək təmizlikdə rektifikasiya olunmuş 

etil spirtindən istifadə olunur.  

Cədvəl 5.5  

Rektifikasiya olunmuş etil spirtinin fiziki-kimyəvi göstəriciləri  

Göstərici 

Spirt üçün norma 

«Lüks» «Ekstra» 
Əla 

təmizlikdə 

Birinci 

sort 

Etil spirtinin həcmdə payı, % 96,3 96,5 96,2 96,0 

Sulfat turşusu ilə təmizlik sınağı D a v a m l ı d ı r 

200-də oksidləşmə sınağı 22 20 15 10 

Susuz spirtdə sirkə aldehidinə 

çevrilməklə aldehidlərin kütlədə 

payı, mq/dm3 

2 2 4 10 

Susuz spirtdə izoamil və izobutil 

spirtlərinin qarışığına (3:1) çevril-

məklə sivuş yağlarının kütlədə 

qatılığı, mq/dm3 

2 3 4 15 

Susuz spirtdə sirkə etil efirinə çev-

rilməklə efirlərin kütlədə payı, 

mq/dm3 

18 25 30 50 

Susuz spirtə çevrilməklə metil 

spirtinin həcmdə payı, %-lə 
0,03 0,03 0,05 0,05 

Susuz spirtdə sərbəst turşuların 

(CO2 olmadan) kütlədə qatılığı, 

mq/dm3 

8 12 15 20 

Furfurolun miqdarı Yol verilmir 

 

Fiziki-kimyəvi göstəricilərinə görə 95%-li içilən etil spirtli 

cədvəl 5.6-da göstərilən tələblərə cavab verməlidir. 

Qeyd olunan fiziki-kimyəvi göstəricilərin bəziləri Dövlət 

Standartları ilə tənzimlənir və yuxarıda göstərildiyi kimi hər spirt 

növü üçün onun təsnifatından irəli gəlir. Standart nümunələrlə 

(SN) müqayisədə spirt tərkibinin əsas göstəricilərindən yol verilən 

kənara çıxmalar cədvəl 5.7-də verilir. 
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Cədvəl 5.6 

95%-li içilən rektifikasiya olunmuş etil spirtinin keyfiyyət 

göstəriciləri 
Göstərici Norma 

Etil spirtinin həcmdə payı, %-lə 95,0±0,2 

Susuz spirtdə sirkə aldehidinə çevrilməklə 

aldehidlərin kütlədə payı, mq/dm3 
4 

Susuz spirtdə izoamil və izobutil spirtlərinin 

qarışığına (3:1) çevrilməklə sivuş yağlarının kütlədə 

qatılığı, mq/dm3 

4 

Susuz spirtdə sirkə etil efirinə çevrilməklə efirlərin 

kütlədə qatılığı, mq/dm3 
30 

Fuksin sulfit turşusu ilə metil spirtinə sınağı Davamlı 

Furfurolun miqdarı Yol verilmir 

Susuz spirtdə sərbəst turşuların (CO2 olmadan) 

kütlədə qatılığı, mq/dm3 
15 

 

Cədvəl 5.7 

Standart nümunələrdə (SN) spirt tərkibinin attestasiya nəticələri 

s/s Attestasiya səciyyəsi Ölçmə vahidi 

SN attestasiya qiyməti 

SN attestasiya 

qiymətindən mütləq 

yanlışlıq 0,95 

etibarlılıqla 

“Ekstra” 

spirt 

Əla 

təmizlikdə 

spirt 

“Ekstra” 

spirt 

Əla 

təmizlikdə 

spirt 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Etil spirtinin həcmdə payı % 96,7 96,4 0,1 0,1 

2. 200C-də oksidləşmə 

sınağı 
dəq 25,0 18,0 0,7 0,5 

3. Sərbəst turşuların kütlə 

payı (KP) 
mq/dm3 6,93 12,2 0,25 0,3 

4. Susuz spirtdə (SS) 

aldehidlərin KP sirkə 

aldehidinə çevirməklə 

mq/dm3 1,69 2,83 0,12 0,14 

5. Sivuş yağlarınınn kütlə 

payı, izoamil 4,78və 

izobutul spirtləri 

qarışığına (3:1) 

çevrilməklə 

mq/dm3 1,64 2,95 0,12 0,12 
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Cədvəl 5.7-nin davamı 

 
1 2 3 4 5 6 7 

6. SS-də sirkə etil efirinə 

çevirməklə efirlərin KP 
% 4,78 5,74 0,25 0.32 

7. SS-də çevrilməklə metil 

spirtinin həcmdə payı 

(hP) 

SS-ə 

çevrilməklə 

KP mq/dm3 

0,021 0,044 0,002 0.003 

8. Asetaldehid SS-ə 

çevrilməklə 

KP mq/dm3 

1,62 2,44 0,10 0,2 

9. Etilasetat SS-ə 

çevrilməklə 

KP mq/dm3 

3,97 4,82 0.24 0.21 

10. Etilformiat SS-ə 

çevrilməklə 

KP mq/dm3 

1,53 1,69 0,12 0,09 

11. Metanol SS-ə 

çevrilməklə 

KP mq/dm3 

1,82 372 11 15 

12. Izoamilol SS-ə 

çevrilməklə 

KP mq/dm3 

0,35 0,60 0,04 0,06 

13. Izobutanol SS-ə 

çevrilməklə 

KP mq/dm3 

0,59 1,22 0,05 0,08 

14. H-propanol SS-ə 

çevrilməklə 

KP mq/dm3 

0,30 0,45 0,04 0,05 

15. Izopropanol SS-ə 

çevrilməklə 

KP mq/dm3 

0,40 0,52 0,04 0,05 

 

 

Spirtli içkilər üçün təhlükəsizlik meyarları aşağıdakı 

cədvəl 5.8-də öz əksini tapır (cədvəl 5.8). 

 

 

 

 

 

 

 

  



436 

Cədvəl 5.8 

Spirtli içkilərin təhlükəsizlik meyarları 

Məhsul 

qrupları 
Göstərici 

Yol verilən 

səviyyə, 

mq/kq 

Qeyd 

Pivə, şərab və 

digər spirtli 

içkilər 

Toksiki elementlər 

Qurğuşun 

Arsen 

Kadmium 

Civə 

Metanol 

 

 

N-nitrozoaminlər: 

Nitrozo dimetilamin 

və 

nitrozodietilaminin 

cəmi 

Radionuklidlər: 

Sezium-137 

Stroksium 

 

0,3 

0,2 

0,03 

0,005 

0,05 

 

0,1 

 

 

0,003 

 

 

70 

100 

 

 

 

 

 

Araq, alkoqol %-

dən asılı olaraq 

Konyak, həcmdə 

payı, % 

 

Xammala görə 

nəzarət 

Pivə 

 

Bk/dm3 

həmçinin 

 

5.3.4. Qablaşdırma və markalanma 
 

5962 saylı QOST-a uyğun olaraq etil xam-spirti və 

rektifikasiya olunmuş spirt xüsusi hazırlanmış sisternlərə yaxud 

çənlərə doldurulur. Çəllək (QOST 13950 yaxud QOST 6247), 

butulka (SS 6-09-108), balon (QOST 5717) yaxud bidonlarda 

(QOST 5105) saxlamağa və nəql olunmağa yol verilir. Bütün bu 

qablar rezin qapaqla, tıxacla bağlanır, plomb yaxud möhürlə 

hermetikləşdirilir.  

Balonlar xüsusi qutu və səbətlərə yığılır. Polad, 

sinkləşdirilmiş çəllək və bidonların tətbiqi yol verilmir. 

Hər çəllək yuyulmayan rənglə markalanır, hər butulka, 

bidondan davamlı kardon asılır və üzərinə aşağıdakılar əks olunan 

etiket yapışdırılır: 
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 «Oddan təhlükəlidir» yazısı; 

 Hazırlayıcı - müəssisənin və onun daxil olduğu təşkilatın 

adı; 

 Spirtin adı; 

 Spirtin miqdarı, dal; 

 Brutto kütləsi, kq; 

 Dövlət standartının nömrəsi. 

95%-li içilən etil spirti tutumu 0,5 və 0,25 dm3 olan şüşə 

butulkalara doldurulur (QOST 11117). 

Spirtin normal tutumundan aşağıdakı kənara çıxmalara yol 

verilir:  

tutumu 0,5 dm3olan butulkalarda 4,0 sm3, 

tutumu 0,25 dm3olan butulkalarda 2,5 sm3. 

Partiyadan götürülmüş 25 butulkada tutumdan orta kənara 

çıxmalar aşağıdakından çox olmamalıdır: 

tutumu 0,5 dm3olan butulkalarda ±2 sm3, 

tutumu 00,25 dm3olan butulkalarda ±1 sm3. 

Spirt doldurulmuş butulkalar qəbul olunmuş qaydada elə 

yığılır ki, onlar üfüqi vəziyyətdə olmaqla iki gün müddətində 

axıtmamalıdır.  

Butulkalar aşağıdakı məlumatlar əks olunan etiket 

yapışdırılmaqla markalanır. 

 Məhsulun adı; 

 Ticarət markası; 

 Hazırlayan, qablayan ixracatçı, idxalçının adı, yerləşmə 

yeri, ölkənin adı və yerləşdiyi yer; 

 Hazırlayıcının əmtəəlik nişanı; 

 Tündlük (etil spirtinin həcmdə payı), %; 

 Tutumu, dm3; 

 Doldurma tarixi (etiketin əks, yaxud üz tərəfində, qapaqda 
yaxud əks etiketdə, yaxud birbaşa istehlak tarasında oxunmaq 

üçün əlverişli olan yerdə əks etdirilir); 

 Məhsul hazırlanması və ola bilsin ki, eyniləşdirilməsinin 
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uyğun olduğu normativ yaxud texniki sənədin ifadəsi; 

 Sertifikatlaşdırmaya dair məlumat.  
Butulkalar ağac qutulara yığılır. Onun üst hissəsində 

yuyulmayan rənglə aşağıdakı məlumatlar əks etdirilir: 

 “oddan təhlükəlidir” yazısı; 

 Hazırlayan müəssisənin adı; 

 Spirtin adı; 

 Butulkaların miqdarı və tutumu; 

 Brutto kütləsi; 

 Doldurulma tarixi; 

 Həmin satandartın ifadəsi; 

 “Yuxarı” və “Ehtiyatı olun şüşə” yazısı.  

Uzaq şərqdən və digər çətin daxil olan yerlərdən yola salınan 

spirt başqa bir Dövlət Standartı ilə qablanır.  

 

5.4. Nəql olunması və saxlanması 

 

Spirt həmin növ nəqliyyatda yük daşınma qaydaları nəzərə 

alınmaqla bütün nəqliyyat növləri ilə nəql olunur. 

Etil xam spirti və rektifikasiya olunmuş etil spirti istehsalat 

binalarından kənarda sisternlərdə, çənlərdə, spirt saxlayıcılarında, 

butulka və bidonlarda saxlanır. Bu zaman çəlləklər ştabellərə 

yığılır. Hər ştabelin eni və hündürlüyündə ən çoxu 2 çəllək 

olmalıdır. Butulka və bidonlar bir cərgə yığılır. 

İçilən butulka spirtləri Dövlət Standartına uyğun saxlanır.  

Spirtin saxlanma müddətinə məhdudiyyət qoyulmur.  

İçilən spirt şüşə butulkalarda nəql olunduqda onun qırılmasına 

görə itki normaları nəzərdə tutulur (cədvəl 5.9).  
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Cədvəl 5.9 

Şüşə butulkalarda spirtin daşınmasında verilən itki 

normaları 

Alkoqollu içkilərin 

adı 
Nəql olunan qabın növü İtki normaları, % 

İçilən spirt, araq, rom, 

viski 
Qerf kardonlu qutular 0,02 0,04 

Şərab, konyak, likor-

nalivka məmulatları 

Taxta qutular, polietilen 

və tara avadanlıqları 
0,02 0,02 
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