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Abstract:— Based on marketing research, quality is 

defined as the main determinant in the choice of red wines 

by wine consumers. The research described in this article 

evaluates the quality of red wines outside the known 

traditional methodologies through a descriptive study of 

modern tools for quality assessment by indicators such as 

color, aroma and taste. As wine tasting is undoubtedly 

subjective, in order to objectify this process, it is proposed 

that the quality analysis be performed using some useful 

tools developed in recent years, such as spectroscopes, 

electronic noses and electronic languages. The research in 

this direction aims to create preconditions and to reveal 

possibilities for improvement of the processes for 

automatic determination of the quality of the wine on the 

basis of intelligent methodologies and artificial neural 

networks, suitable for quality monitoring and in real 

time. A review of the available literature on the use of e-

noses and e-languages integrated with artificial neural 

networks for quality analysis of red wines has been made. 

Keywords — quality of wine, red wine, VIS/NIR 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

В по-общ план целта на настоящата работа е въз 
основа на проучване на влиянието на пазарните 
детерминанти върху потреблението на напитки да се 
идентифицират ключовите фактори, влияещи върху 
капиталa на производителите на напитки в България и 
на тази основа да се проектират модел и 
инструментариум за неговото изследване и 
управление. В частност тук е направено проучване за 
конкретен продукт – вино, с какви методологии се 
изследва и оценява качеството, като опредяща 
детерминанта върху потреблението му. 

Продажбата на дребно на червено вино е важна 
нишова търговска дейност, за която нуждите и 
мотивацията на участниците са малко проучени. Тази 
статия описва проучване на казус за оценка на 

взаимоотношенията купувач-продавач, които се 
развиват в условията на виненения пласмент. 
Анкетирани бяха посетители на големи и малки 
магазини и търговски вериги, продаващи вино, за да 
се съберат данни, свързани с тяхното поведение, като 
начин на живот и отношението им към консумацията 
на червено вино. 

Съществуват различни модели на потребителско 
поведение, целящи изясняването на поведението на 
потребителите при пазаруване. За предвиждане на 
поведението на търговската клиентела могат да се 
използват различни подходи. В приетия от нас модел 
на „черна кутия“ по примера на Ф. Котлър [20,21], 
външните въздействия са маркетингови стимули, 
реклама и др., а реакцията на изхода на „черната 
кутия“ са решенията на купувача. „Черната кутия“ е 
самият купувач с неговите характеристики и начин на 
вземане на решение, като вероятността за избор на 
дадена алтернатива зависи от полезността, която тя 
предлага, съпоставена на сумата от полезностите на 
другите алтернативи.  

Не е проучван профилът на характеристиките и 
влиянието на факторите, диференцирано съобразно 
различните категории потребители на вино, като се 
търсят причините за техните предпочитания по 
конкретни индикатори за: възраст, семейно 
положение, брой членове в домакинството, пол, 
доход, заетост и образование. 

На основата на проведено анкетно проучване на 
потребителското поведение се открои комплекс от 
фактори при избора на вино в търговските обекти. 
Първите 6 фактора с решаващо значение за покупка на 
вино са следните: качество – 24,2 %; цена – 16 %; 
марка (производител) – 10,8 %; предлагани промоции 
– 10,2 %; географски произход – 9,6 %; търговски обект 
(тип, местоположение, асортимент-разнообразие от 
марки) – 8,1 % (Таблица 1). Интересно е, че малко 
привлекателни се оказват рекламираните артикули, 
вероятно, задействащи филтъра на потребителското 
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недоверие. Предпочитанията на българските 
потребители към винените изделия, съгласно Таблица 
1 са определени по метода на ранговата корелация. 

Ще се отбележи, че конкретно изведените 
емпирични индикатори за изследване поведението 
на потребителите при покупката на вино са в 
съответствие с факторите на маркетинговите модели 
от типа на Филип Котлър [11,20,21,46] и са в основата 
на всяко маркетингово проучване. 

Таблица 1 

№ Фактори на влияние % 

1. качество 24,2 

2. цена 16,0 

3. марка / търговско наименование 10,8 

4. промоции 10,2 

5. географски произход 9,6 

6.  търговски обект  8,1 

7. година на реколтата 7,7 

8. ниво на обслужване 6,2 

9. асортимент  4,0 

10. реклама 2,2 

11. програми на лоялност 1,0 

 
Поведението на потребителите е известен и 

изследван в икономическата наука проблем, но в 
съвременните условия на бурно навлизане на нови и 
чуждестранни вериги супермаркети на пазара на 
потребителски стоки в Р България, той придобива 
ново измерение. Навлизането на чуждестранните 
вина на българския пазар, разнообразието в 
марковото им предлагане, водят до изостряне на 
конкуренцията. Стремежът за увеличаване на 
пазарния дял на българските вина е предпоставка за 
предоставяне на по-висококачествени вина на 
крайните потребители, с което да се осигурят 
конкурентни предимства. 

Таблица 1 обобщава основните констатации от 
направеното анкетно проучване. Въпреки че всеки 
опит за тълкуване на тази таблица е очевидно 
субективен, то е интересно да се отбележи, че 
основната мотивация, проявена от желанието да се 
закупи червено вино е качеството. За нас този 
резултат в известна степен беше очакван, но следва да 
се има предвид корелацията му с някои от другите 
фактори, имащи влияние върху потребителския 

                                                           
1   Официално регистрирани под №№ 2079, 1258, 3064 и 3284 

в International list of vine varieties and their synonyms на OIV. 

избор, като цена, ограниченост на доходите, 
отдалеченост и вид на търговския обект. 

Определено може да се твърди, че качеството е 
фактора с най-голямо въздействие върху 
потребителското поведение и следва да се приема 
като ключова маркетингова детерминанта за 
производителите на вино в България. 

II. Кратки исторически данни 

Със своята 6000 годишна история виното е част от 
човешката култура, обслужваща диетични, 
хедонистични и социално-религиозни функции. Още в 
библейските времена след Великия потоп, когато 
Ноевият ковчег достига безопасната суша, първото 
земеделско начинание което Ной започва е 
засаждането на лозе (според Библията, глава IX, стих 
20). Това е първото документирано засаждане на 
земеделска култура от човешка ръка на Земята. Счита 
се [10,25], че култивирането на лозата и нейното 
грозде (Vitis vinifera) за производство на вино има за 
произход южен Кавказ. От там естественото 
разпространение на Vitis vinifera, отглеждането на 
грозде и винопроизводството вероятно е вървяло на 
юг към Сирия, Палестина, Месопотамия и Египет, 
както и на запад през земите на древните траки, 
елини, римляни до пределите на Европа. В днешно 
време производството на вино се извършва на всеки 
континент и неговия химичен състав се влияе 
съществено от сорта грозде от който произхожда, 
климатичните фактори и енологичните технологии. 

В историята и културните традиции на всеки народ 
напитките и в частност виното имат своята значима 
роля. Още от времето на древните траки по 
българските земи червеното вино е било част от 
ежедневието и част от езическите и мистични 
ритуали. България има дълга и утвърдена традиция и 
култура в лозарството и винопроизводството. 
Уникалните български червени вина – Мавруд, Гъмза, 
Рубин и Широка мелнишка лоза 1  са сред най-
предпочитаните вина за нашата трапеза, наред с 
популярните Каберне Совиньон, Мерло, Сира, Пино 
Ноар и др. 

В науката за виното – енологията (от гръцката дума 
с два корена – oinos и logos, означаващи съответно 
„вино“ и „учение“), "виното" е продукт, получен 
изключително в резултат на пълна или частична 
алкохолна ферментация на смачкано или несмачкано 
прясно грозде или на гроздова мъст. Допуска се т. нар. 
"купажиране" - смесването на вина или на гроздова 
мъст с различен произход, различни сортове лози, 
различни реколти или различни категории вино. 

В съответствие с българския закон за виното и 
спиртните напитки, вината се класифицират като: вина 
със защитено наименование за произход (ЗНП); вина 
със защитено географско указание (ЗГУ); сортови вина 
(без ЗНП/ЗГУ) и вина без ЗНП/ЗГУ.  
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III. Здравословни аспекти 

Както в гроздето, така и във виното се съдържат 
редица полезни биологично активни вещества, 
микроелементи, минерални соли и витамини. 

Полезните и здравословни аспекти на умерената 
консумация на червеното вино е обект на множество 
научни съобщения [4,6,14,40,41], доказващи 
протективния му ефект спрямо сърдечно-съдовите 
заболявания. Това се дължи на съдържащите се в него 
полифеноли (флавоноиди, стилбени, антоциани) и 
най-вече на мощния антиоксидант – ресвератрол. 
Ресвератролът е своеобразен собствен антибиотик на 
лозата, защитавайки я от вредните UV лъчи и 
бактериите. Във виното това съединение има важната 
роля да предпазва организма от свободните 
радикали, като ги неутрализира [12,15]. 
Ресвератролът е естествен полифенол, който се 
съдържа във винения танин. Последният се съдържа в 
гроздовите люспи и като съставна част и от виното 
определя неговия характерен червен цвят. При 
умерена консумация на червено вино полезният 
ефект на ресвератрола се проявява в предовратяване 
или забавяне на развитието на сърдечно-съдови 
заболявания и исхемични увреждания. Ефект 
известен като „френския парадокс“ [31] и 
„средиземноморската диета“ [1,26]. Счита се, че 
антиоксидантните свойства на червените вина се 
дължат по-скоро на общото комулативно въздействие 
на няколко феноли (флавоноиди, танини, антоциани), 
отколкото на индивидуални техни представители. 
Твърди се също [3], че по-младите червени вина 
осигуряват различни и повече фенолни 
антиоксиданти от по-старите вина, тъй като 
фенолните съединения полимеризират във времето. 
Извод, който е в съзвучие с винарската поговорка: 
„Младо вино се пие за здраве, старо вино – за 
удоволствие“. 

Освен изброените свойства, червеното вино има 
бактерицидно действие и влияе пагубно на някои 
микроорганизми. Има уникалната способност да 
предотвратява натрупването на радиоактивността в 
организма [17,43]. 

Признаването на „френския парадокс“ даде 
значителен тласък на обещаващи микробио-логични 
изследвания на виното в търсене на причините за 
неговото благоприятно и здравословно въздействие 
върху човешкия организъм. Редица автори 
потвърдиха полезните ефекти от ресвератрола и 
неговите производни [17]. Установено е [1,34], че 
съдържащите се в червеното вино аминокиселини са 
важен регулатор и катализатор на обмяната на 
веществата в организма. В червеното вино се 
съдържат 19 от 20 есенциални (съществени) 
аминокиселини, необходими за нормалното 
функциониране на човешкия организъм. 

Широк интерес представляват изследванията, 
свързани с потенциала на съдържащите се в 
червеното вино флавоноиди за подпомагане и 
запазване когнитивните функции на паметта по време 

на стареене. Една от най-тъжните реалности на 
остаряването е, че с течение на времето когнитивната 
острота намалява, нараства рискът от инсулт, 
деменция, изразяваща се в загуба на представността 
за околната среда и невродегене-ративни 
заболявания, каквато е болестта на Алцхаймер [43]. 
Последните перспективни данни показват [42,47], че 
подобряването на когнитивните функции, свързани с 
възрастта се дължи на прием на специфични 
флавоноиди, някои от които (антоциани, катехини, 
кверцетини) се съдържат в червеното вино. 

III. Оценка на качеството на напитки и вино 

Методите за идентификация на качеството могат 
да се разделят на субективни (органолептични) и 
обективни (технически, машинни) методи.  

При субективните оценки за качеството 
затрудненията възникват поради трудното 
дефиниране на самото понятие “качество”, от 
неговата многоаспектност и многомерност. 

Има създадени методологии, съгласно които 
специално обучени дегустатори и високо-
квалифицирани експерти определят качеството на 
продуктите чрез човешките сетивни органи за вкус, 
аромат, тактилност, зрение и слух. Субективните 
методи имат като недостатъци най-вече 
неидентичността на възприятията от различните 
субекти и нестабилността на възприятията във 
времето вследствие на умора, разсеяност, възрастови 
и др. различия. Следва да се отбележи, че 
съществуващите стандарти в хранителната 
промишленост (ХП) в по-голямата си част са 
предназначени за визуален сензорен контрол при 
определяне на качеството. За целта най-често се 
прилагат методи на разрушаващ целостта на 
продуктите инструментален анализ по препоръчани 
или регламентирани от отраслови нормали, 
предписания и методики, базирани на ограничен 
пробоотбор от съответни продуктови партиди. 
Широко застъпените в ХП органолептични оценки, 
извършвани от експерти и дегустатори през 
определени периоди от време, също са базирани на 
пробовземане и не могат да гарантират осигуряването 
на тотално качество. Последното може да бъде 
постигнато само на базата на автоматично 
разпознаване на качеството на всеки отделен 
продукт, при съответните подходяща 
производителност, точност на класификация и пълно 
обективизиране на процеса [5]. 

Методите, базирани на измерване на 
електромагнитните лъчения съответстват в най-
висока степен на съвременните изисквания за 
дистанционно и неразрушаващо определяне на 
качеството. Добре са изучени и анализирани 
свойствата на радиовълновите, микровълновите 
(СВЧ), оптическите (UV, VIS, IR), рентгеновите и 
изотопни методи. От тях оптичните методи се 
отличават с висока точност на измерване на 
качеството и добро съответствие с условията и 
изискванията на технологиите [5,27,45].  
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Червено   Оранжево   Жълто    Зелено    Синьо   Лилаво

Дължина на вълната ( nm)

Честота (Hz)

Радиовълни

Микровълни

Инфрачервено излъчване

Ултровиолетово излъчване

Рентгенови лъчи

Гама лъчи

1 0 1 1 0
-6

1 0
-2

1 0
-3

1 0
-5

1 0
-7

1 0
-9

1 0
-8

1 0
-1 0

1 0
-4

1 0
-1 2

1 0
-1 3

1 0
-11

1 0
8

1 0
9

1 0
11

1 0
1 2

1 0
1 0

1 0
1 8

1 0
1 7

1 0
1 9

1 0
1 3

1 0
2 1

1 0
2 2

1 0
2 0

1 0
1 5

1 0
1 4

1 0
1 6

700       650        600        550        500         450         400

Видима светлина

1 0
-1

 

Фиг. 1. Електромагнитен спектър

Използват се и двата принципа, на спектрално 
отражение (рефлексия) и на спектрално пропускане 
(трансмисия) на светлинния поток, с който се 
облъчват продуктите. 

Базовата методология е UV/VIS/NIR – 
спектроскопията, която подобно на експанзията в 
химията, през последното десетилетие намира все 
по-широко приложение и в ХП и биотехнологиите за 
контрол на всякакви хранителни продукти 
посредством сравняване и количествен анализ на 
състава на веществата по спектрите им на 
поглъщане или отражение в ултравиолетовата, 
видимата и инфрачервената област на спектъра. 

От безкрайната по своята информационна 
същност на електромагнитния спектър (фиг. 1) се 
вижда, че видимата за човека VIS област е в една 
много тясна ивица от електромагнитния спектър, 
приблизително между 380 и 780 nm, в която човек 
вижда цветовете на дъгата от виолетово до червено. 
Останалата част от спектъра е невидима. 

Всяко вино притежава типичен цвят, аромат и 
вкус. Както професионалните дегустатори, експерти 
и сомалиери, така и купувачите на вино имат 
изисквания основно към тези три качествени 
показатели [42,44,47]. Информацията за цвят, 
аромат и вкус се осигурява от сетивните рецептори, 
намиращи се в очите, носа и устата, където 
фотоните, летливите мирисни вещества и вкусовите 
дразнения се предават по специфични проекционни 
пътища до специализирана локация в кората на 
мозъка за обработка на сетивната информация. 

А. Цвят 
Цветът на виното е едно от първите възприятия 

за неговия избор и оценяване. Виното, като 
оптически прозрачна течност е най-добре 
обективно да се анализира чрез спектрално 
пропускане на светлинния поток.  

Утвърдена практика е използването на различни 
цветови системи (SIE Lab и XYZ) и анализиране на 
абсорб-ционния спектър за стойности на екстинция 
на спектралната пропускливост на винените проби 
при 420, 520 и 620 nm, които дават информация за 
цветовите характеристики на продукта, като цвят 
интензивност, наситеност, нюанси и др. 

Потвърждава се, че съставът и разпределение на 
фенолни съединения, особено антоцианите, са най-
важният параметър за въздействие върху цветовите 
характеристики на виното [18]. 
 

 

Фиг. 2.Последователност в обработката на данни 

Известно е [26], че при стареенето на вината 
настъпват реакции на полимеризация на танините и 
другите фенолни съединения, вследствие на което 
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се образуват стабилни пигменти, променящи цвета 
на продукта. 

Анализът на спектралната информация е 
прдължителен процес, преминаващ през поредица 
от етапи, показани на фиг. 2 [38]. 

Б. Аромат 
Eстественият път на възприемане на дадена 

миризма е орално-назален, чрез пряко вдишване 
през носа (Фиг. 3-а) или възприемането на миризма 
ретроназално при издишване, с храна в устната 
кухина (Фиг. 3-б). Могат да бъдат оценени отделно 
различните аспекти на обонянието и с различна 
степен на успех, но по-често се синтезират в едно, 
мултисензорно възприятие, наречено аромат.  

В някои случаи, ретроназалното обоняние може 
да промени вкусовото възприятие. Установено е, че 
цветът също оказва влияние върху интензивността 
на възприеманата миризма диференцирано, в 
зависимост от това дали се изпитва назално или 
орално. 
 

 

Фиг. 3. Схема на обонятелната система [Източник 
Интернет]. Въздушните потоци обозначени с 
пунктир и прекъснати линии, показват въздух, 
носещ молекули на миризма. 

В. Вкус 
Благодарение на вкусовите рецептори на 

човешкия език хората са в състояние да различават 
пет основни вкуса. Това са сладко, солено, горчиво, 
кисело и умами. Последният е специфичен вкус, 
който се описва като „приятно пикантен“ и е 
въведен от японския химик Кикунае Икеда (от 
„умаи“(うまい), което означава „вкусен“ и „ми“ (味), 
което означава „вкус“). На българския език по-скоро 
става дума за приятно люто. Изследователите [48], 
са доказали, че умами не се произвежда като 
комбинация от другите основни вкусове, а е 
независим вкус. Освен това има свой специфичен 
рецептор на езика за този вкус. 

IV. Интелигентни системи за окачествяване на 
вино 

Понастоящем светът навлезе в нова ера на 
цифрова (дигитална) трансформация и технологиите 
на големите данни. Развитието на технологиите и 

бизнес процесите води до генерирането на големи 
масиви от базирани на сензори данни. Тези данни 
имат нужда от съответните изчислителни 
технологии, за да бъдат обработени в реално време 
за достигане и добиване на скритите 
закономерности и знания в тях. Потребителите и 
изследователите на тези данни трябва да са в 
състояние да разбират механизмите, действащи в 
новата среда, след което да могат да използват 
получените процесни модели и знания. 

В БДС и в частност в практиката на 
дегустационните експертизи на вина се използва 
нормативна база, с която всеки продукт се оценява 
по точкова система като на важните показатели се 
предоставя по-голяма тежест, респ. повече точки. 
Такава интегрална оценка е много подходяща и 
удобна за лабораторния и сензорния анализ, но е 
трудно пригодна за машинно обективизиране на 
окачествяването и оценяването на продуктите. 

При проучвания на сектора на напитките, NIR 
спектрите обикновено се анализират в режим на 
пропускане. Пробите се поставят в специално 
проектирани пробни камери или в обикновени 
кварцови клетки (кювети), които да бъдат сканирани 
от оборудването. В повечето случаи анализите се 
извършват с помощта на стационарно NIR 
оборудване, със съответстващи адаптери и и 
аксесоари за течности. Спектроскопията с 
преносими/полеви NIR спектроскопи се оказва 
особено полезна като бърз и удобен метод за 
първичен скрининг и оценяване на качеството. 

Преносимите устройства изглеждат 
преспективна техника за разграничаване на 
видовете вино и за оценка на качеството по 
отношение на тоталните полифеноли. Както се 
отбеляза вече, във виното полифенолите и 
свободните аминокиселини са от най-важните 
показатели за качество, а преносимата NIR 
спектроскопия се оказва бърза и надеждна техника 
за тестването им. 

През последните 20 години при анализа на храни 
и напитки освен спектралния анализ засилено се 
прилага и мултисензорния анализ [39] с т. нар. 
електронни носове (е-носове) и електронни езици 
(е-езици). Усъвършенстването на възможностите на 
компютърните технологии, биоинформатиката и 
съвременните методи за обработка на големи 
масиви от данни доведе до възприемането на 
понятието интелигентни сензори [13,33,37], с което 
съвременните системи за окачествяване се 
доближиха до парадигмата на човешката сензорна 
система (фиг. 3). Такава интелигентна, т.е. присъща 
на човека обработка поражда идеята за т. нат. 
„сензорно обединяване“ (sensor fusion), при което 
се интегрират сигнали от множество различни 
източници. При е-нос това е блок от газови сензори 
[2,7-9,24,29,30,32,50] (фиг. 3). Информацията, 
получена от мултисензорния блок се преработва 
чрез алгоритми, базирани на интелигентни модели.  
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Фиг. 4. Концентуален модел на процеса за анализ на качеството на напитки с е-нос. 

 

Фиг. 5. Изкуствена невронна мрежа 

 

Фиг. 6. Концептуална схема на обработка на сигналите от е-език с НМ 
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Последните най-често са изкуствени невронни 
мрежи (НМ). 

Изкуствените невронни мрежи (НМ) са построени 
на принципа на техните биологични аналози, като 
основната аналогия се състои в големия брой 
паралелно свързани процесни елементи – неврони, 
образуващи мрежа, която може да се обучи да решава 
сложни задачи на идентификацията, прогнозирането, 
класификацията и др. [5,37,51].  

Типичната НМ се състои от слоеве неврони, както е 
показано на фиг. 5. Входните и изходните слоеве са с 
толкова неврони, колкото респективно са входовете и 
изходите на мрежата. Броят на вътрешните (скритите) 
слоеве и броят на невроните им се определя 
съобразно конкретната задача. 

Освен с е-носове през последните години се 
провеждат интензивни изследвания за автоматичното 
разпознаване на вкусовите характеристики, присъщи 
на човека с т. нар. е-езици [9,16,22-24,36,49]. 
Развитието на е-езици се изразява в композирането 
на нови чувствителни материали, с които да може да 
се създаде ансамблов комплекс от сензори – сонди, 
базирани на някои от физичните принципи [28,49]. 
Комплексът от сонди формира „езикови“ сигнали, 
които комбинирани с многовариантна статистика и 
НМ за класификация, разпознава и идентификацира 
пробите (Фиг. 6). 

 
 

 
Фиг. 7. Хибриден невронен анализатор  

на качеството 

На фиг. 7 е представена обобщената схема на 
хибриден анализатор на качеството, обработващ 
мултисензорна информация. Входният вектор се 
формира от 4 групи сигнали: А – цветови спектрални 
данни; Б – данни от газовите сензори на е-нос; В – 
данни от сондите на е-език; Д - данни от други 
измервания (pH, алкохолно съдържание). Всяка група 
се оценява в комплекс от невронни класификатори, 
които след ранжиране и арбитраж генерират 
крайното решение на основата на междинните 
резултати с най-малки грешки. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Методите за изпитване за определяне състава на 
винените продукти следва да съответстват на 
разрешените енологични практики, съотносими на 
препоръчаните от Международната организация по 
лозарство и винарство (OIV- www.oiv.int) и Закона за 
виното и спиртните напитки (ЗВСН - в сила от 
16.09.2012 г. и последно изм. ДВ. бр.51 от 5 юни 2020 
г.). В този смисъл разгледаните тук иновативни 
методологии са в сферата на засиления през 
последните години изследователски интерес, за 
които липсват методи и правила, препоръчани от OIV 
и действащото законодателство. Като правило обаче, 
получените с тях резултати винаги се сравняват със 
съответния релевантен инструментариум за анализ 
на качеството, включващ и съпътстваща изследването 
органолептична оценка. 

Направен е опит да се представят основните 
тенденции и постижения в областта на обработката на 
данни при създаването на нови подходи за 
интелигентен анализ на качеството на червени вина с 
помощта на мултисензорни системи и невронни 
мрежи.  

Тази статия предполага, че нарастващата 
популярност на консумацията на вино ще постави 
някои изисквания към винопроизводителите в 
посока на предоставянето на превъзходно качество 
на своята продукция, съобразена с мотивациите, 
нуждите и моделите на поведение на потребителите. 
По този начин, основната цел на тази статия, да 
изследва качеството на червеното вино като основна 
детерминанта върху потреблението му е опит да се 
разберат по-добре сложните взаимоотношения 
между купувачи и продавачи в тази ниша на винената 
индустрия, която продължава да придобива все по-
голямо значение за тези географски региони, които 
зависят съществено от производството на вино за 
техния икономически просперитет. 
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