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A crianza sobre lías é unha técnica sobradamente coñecida que confire ao viño certas propiedades 
organolépticas interesantes e unha melloría da súa estabilidade físico-química. Basicamente, o contacto 
prolongado do viño con las lías protexe ao viño da oxidación, grazas a que os fermentos mortos consumen 
osíxeno que incrementa o seu extracto coloidal debido a que os fenómenos de autolise dan lugar a unha 
liberación de polisacáridos e manoproteínas. No caso particular dos viños escumosos, tamén se xera unha 
clara melloría das súas características espumantes.

De feito, a crianza sobre lías de viños brancos, tanto escumosos coma tranquilos é unha práctica bastante 
común en moitas das rexións vitivinícolas. Máis recentemente, comezouse a realizar a crianza dos viños 
tintos sobre lías, se ben menos frecuentemente que en viños brancos.

Non obstante, a crianza sobre lías do viño é unha práctica complicada e onerosa xa que implica unha 
inmobilización dos stocks e unha importante dedicación dos recursos da adega. Así mesmo, a crianza 
sobre lías entraña certo risco de redución e de aparición de desviacións de índole microbiolóxica.

Por estas razóns, a crianza do viño en contacto con líalas foi motivo de numerosos estudo científicos co 
propósito de coñecer mellor o proceso e establecer cales son exactamente os mecanismos que orixinan 
as mellorías cualitativas observadas. Todos estes estudos conclúen que a autodegradación dos fermentos 
mortos, que ten lugar durante o contacto do viño con líalas, orixina a liberación de macromoléculas 
procedentes das envolturas celulares, e que é precisamente o enriquecemento do viño en manoproteínas 
e polisacáridos a principal razón dos efectos antes descritos.

A Figura 1 mostra a estrutura das envolturas celulares do fermento. Nela distínguense a membrana 
plasmática e a parede celular que se achan separadas polo chamado espazo periplasmático. A membrana 
celular componse basicamente de fosfolípidos e proteínas de acordo co modelo do mosaico fluído. Pola 
súa banda, a parede celular componse basicamente de ß-glucanos e manoproteínas. Finalmente, o 
espazo periplasmático contén algunhas proteínas exocelulares.

Figura 1.- Estructura das envolturas celulares
dos fermentos

Cando a célula morre, comeza a desorganizarse esta equilibrada estrutura, o que orixinará que parte dos 
compoñentes da célula sexan liberados ao viño. Como xa se comentou, do conxunto de substancias que 
as lías achegan ao viño durante os procesos autolíticos, as manoproteínas parecen ser as de maior 
interese enolóxico

As razóns son obvias. Segundo parece as manoproteínas actúan do seguinte xeito:

- Melloran a estabilidade protéica
- Melloran a estabilidade tartárica
- Melloran a estabilidade da materia colorante
- Diminúen a astrixencia dos viños tintos
- Melloran a persistencia aromática
- Melloran as características espumantes.



- Aumentan a untuosidade do viño
Diante de tan ampla lista de efectos positivos, é lóxico pensar que as empresas subministradoras de 
produtos enolóxicos se achan lanzado á produción e comercialización de produtos a base de 
manoproteínas. O obxectivo é claro. Trátase de comercializar un produto que simplemente ao ser sumado 
ao viño permita obter todas estas vantaxes, sen a molestia e os inconvenientes de ter que aplicar unha 
crianza sobre lías.

Hoxe por hoxe, todas as empresas subministradoras comercializan un ou varios produtos a base de 
manoproteínas, e por esta razón creo que é conveniente reflexionar un pouco sobre o tema analizando a 
realidade daqueles aspectos nos que as manoproteínas poden exercer un efecto positivo sobre a calidade 
do viño.

Na Táboa 1 móstrase o efecto da adición de manoproteínas sobre a estabilización tartárica de diferentes 
viños [19]. Nesta táboa compárase o tempo que transcorre dende que se refrixera o viño a 4ºC baixo 
cero, ata que aparecen os cristais de sales do ácido tartárico. Como se pode ver, os once viños estudados 
deron lugar á aparición de cristais en tempos comprendidos entre os 3 e os 5 días. Pola contra, ao 
sumarlles as manoproteínas, o tempo necesario para a aparición dos cristais se atraso enormemente 
(entre 33 e 41 meses). Por conseguinte, o efecto estabilizador das manoproteínas é moi claro. Ademais, 
segundo os autores, este efecto estabilizador parece ser moito máis duradeiro que o do ácido 
metatartárico [19]. Por estas razóns, os produtos a base de manoproteínas foron autorizados pola OIV, 
como alternativa ao ácido metatartárico para a estabilización tartárica do viño.

Táboa 1.- Influencia do tratamento con manoproteínas sobre a
estabilización tartárica do viño

Tipo de viño Non tratado Tratado

Viño branco

1 3 días 35 meses

2 4 días 36 meses

3 4 días 34 meses

Viño espumoso 1 4 días 41 meses

Viño tinto

1 3 días 41 meses

2 3 días 40 meses

3 3 días 40 meses

4 5 días 34 meses

5 5 días 34 meses

6 4 días 33 meses

7 4 días 33 meses

A estabilización expresase como o tempo que pasa antes da 
aparición de cristais do viño mantido a - 4 ºC. Adaptado de 
Moine-Ledoux e Dubourdieu (2002) [19]

O efecto protector das manoproteínas sobre a precipitación de sales do ácido tartárico parece 
demostrado. Non obstante, habemos de considerar que dificilmente poderemos aforrar o tratamento ao 
frío mediante unha simple adición de manoproteínas. Aínda así, a adición de manoproteínas se que pode 
ser unha axuda naqueles viños que son case estables.



Por outra parte, parece claro que a conservación do viño branco coas lías exerce un efecto moi positivo 
sobre a estabilidade proteica do viño. Tal e como mostran algúns estudos, a conservar un viño en 
contacto con líalas, increméntase a estabilidade fronte á quebra protéica. Concretamente a Táboa 2 
mostra como a conservación dun viño durante 11 meses en contacto coas lías deu lugar a que a dose 
necesaria de bentonita para estabilizar o viño diminuíse á metade, sempre e cando se utilice o test da 
calor como criterio de estabilidade proteica. Non obstante débese ter en conta que se aplicamos o 
bentotest os resultados difiren enormemente. Isto é debido a que o bentotest reacciona coas 
manoproteínas dando lugar a resultados erróneos neste tipo de viños e orixina polo tanto unha 
sobreestimación da dose de bentonita necesaria naqueles viños criados sobre lías.

Táboa 2.- Influencia da  crianza sobre lías sobre a estabilización
protéica do viño

 
Final de 
fermentación

4 meses en 
lías

11 meses en 
lías

Test de calor 140 100 60

Bentotest 180 220 300

Dose de bentonita necesaria para a estabilización do viño. 
Adaptado de Ribéreau-Gayon et al., (1999) [21]

Parece que son precisamente as manoproteínas liberadas polos fermentos durante o proceso da autolise 
as que exercen este efecto estabilizador. A Táboa 3 mostra un exemplo diáfano do devandito efecto. Un 
viño enriquecido con 250 mg/l de manoproteínas necesita unha dose moi inferior de bentonita para ser 
estabilizado.

Táboa 3.- Influencia do tratamiento con manoproteínas sobre
a estabilización protéica do viño

 Viño control
250 mg/l de 
manoproteínas

Dose necesaria de 
bentonita

118 50

Dose de bentonita necesaria para a estabilización do viño. 
Adaptado de Ribéreau-Gayon et al., (1999) [21]

Evidentemente, ao aplicar unha menor dose de bentonita conséguese minimizar as perdas de coloides e 
de aromas pola adsorción que xera este clarificante. Deste modo pódese conseguir mellorar a calidade do 
viño tanto na súa untuosidade coma na súa intensidade e persistencia aromáticas.

Por outra parte e como xa se comentou, as manoproteínas parecen actuar tamén estabilizando a materia 
colorante e diminuíndo a astrixencia dos taninos. Na Figura 2 móstrase un posible mecanismo que 
explicaría a razón pola cal actúan diminuíndo a astrixencia dos taninos. Basicamente postúlase que os 
taninos, en ausencia de interaccións con manoproteínas e/ou polisacáridos, presentan unha gran 
reactividade coas proteínas da saliva. Pola contra, en presenza de manoproteínas e/ou polisacáridos, 
agrúpanse formando macroestruturas estables que ao non poder reaccionar coas proteínas da saliva 
xerarían a sensación de astrixencia.



Figura 2.- Esquema da acción dos polisacáridos e
as manoproteínas sobre os taninos do viño

Figura 3.- Retención del aroma por parte de manoproteínas isoladas
durante la fermentación



Outro aspecto interesante de las manoproteínas é que poden actuar mellorando las características 
espumantes de los vinos espumosos. La Figura 4 mostra como la adición de un coadxuvante de tiraxe 
que actúa como fonte de manoproteínas logra mellorar substancialmente las características espumantes 
dun Cava e dun Champagne.

Figura 4.- Influencia da adición dunha fonte de manoproteínas (Amplitan)
sobre as propiedades espumantes dun Cava e dun Champagne

Finalmente, as manoproteínas tamén incrementan a sensación de untuosidade ou graxa do viño, 
outorgando ao viño un mellor e máis amplo paso por boca.

De todo o exposto se deduce que as manoproteínas parecen exercer múltiples efectos positivos sobre a 
calidade do viño. De todos eles hai algo de certo, como así o demostran as experiencias descritas, e de 
feito a súa autorización legal débese para os seus efectos como coloide protector. Non obstante, creo que 
se pode afirmar que a principal razón pola cal se están a utilizar na maioría das adegas é pola súa  acción 
sobre a untuosidade. Evidentemente, as manoproteínas tamén poden mellorar outros aspectos, pero 
curiosamente sucede con elas algo similar ao que pasa coa goma arábica. A goma arábica tamén esta 
autorizada como coloide protector, pero en moitos casos utilízase para mellorar a sensación graxa do 
viño.
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