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1. Състав на виното- летливи и нелетливи вещества 

2. Купажиране –лабораторен и производствен купаж 
3. Видове помътнявания 
4. Бистене на вината  
5. Бистрители от органичен произход Определяне на дози и подготовка на 

бистрителите.Техника на бистрене. 
6. Бистрители от неорганичен произход Определяне на дози и подготовка на 

бистрителите.Техника на бистрене. 
7. Комбинирано бистрене –дози и техника  
8. Филтриране с различни видове филтри.Центрофугиране. 
9. Технологични операции при произвоството на полусухи и полусладки вина 
10. Контрол и управление на технологичните процеси при производството на 

полусухи и полусладки вина 

11. Технологични операции при произвоството на ликьорни  вина 
12. Контрол и управление на технологичните процеси при производството на 

ликьорни  вина 
13. Характеристика на операциите при производството на шампански 

виноматериали 
14. Технология на мъстта за бели виноматериали 
15. Произвоство на червени виноматериали 
16. Подготовка на виноматериалите за шампанизация 
17. Амбалаж за производството на шум.  вина 
18. Технология на тиражния и експедиционен ликьор. Производство на 

дрождена закваска 
19. Производство на шумящи вина по бутилковия/класически/ метод 
20. Ремюаж и дегоржаж 
21. Производство по резервоарния и  по резервоарния непрекъснат метод 
22. Производство на газирани вина –технологични операции 
23. Производство на ароматизирани вина Суровини 



 
24. Производство на вермут –технологични операции и контрол на процесите 

 
25. Производство на наложен пелин –технологични операции и контрол на 

процесите 
26. Производство на купажен пелин–технологични операции и контрол на 

процесите 
27. Производство на плодови вина - технологични операции и контрол на 

процесите 
28. Производство на нискоалкохолни вина - технологични операции и контрол 

на процесите 

29. Производство на гр. сок и гр.концентрат технологични операции и контрол 
на процесите 

30. Амбалаж за бутилиране.Топло бутилиране 

31.Студено стерилно бутилиране 
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