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1. PENDAHULUAN 

   

1.1. Latar Belakang  

 

Wine merupakan minuman hasil fermentasi yang cukup populer dan banyak diminati oleh 

konsumen. Berdasarkan International Organisation of Vine and Wine (OIV), pada tahun 

2019, konsumsi wine dunia mencapai 244 mhl (OIV, 2020). Di tahun yang sama, terjadi 

peningkatan pasar ekspor global sebanyak 1,7% dan 0,9% untuk volume dan nilai ekspor 

wine (OIV, 2020). Persaingan pasar yang ketat membuat penelitian terhadap parameter 

kualitas wine semakin gencar dilakukan agar dapat menarik minat konsumen. Salah satu 

atribut wine yang banyak diteliti karena berkontribusi terhadap penerimaan konsumen 

adalah aroma (Ristic et al., 2019; King et al., 2010; Lee & Lee, 2008).  

 

Aroma wine terdiri dari ratusan komponen kimia yang diklasifikasikan menjadi beberapa 

kelompok. Secara umum, aroma dalam wine dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu 

aroma varietal, fermentatif, dan aging. Dari ketiga aroma tersebut, aroma varietal wine 

berperan terhadap kualitas dan karakter spesifik dari sebuah wine (Ribereau-Gayon et al., 

2006).  Aroma varietal merupakan kelompok aroma yang berasal dari prekursor dalam 

anggur dan must. Komponen aroma ini terbentuk selama proses pematangan buah anggur 

(Padilla et al., 2016).  

 

Glikosida merupakan komponen terikat yang paling banyak ditemukan dalam buah 

anggur. Dalam anggur, senyawa seperti volatile phenols, monoterpenoid, dan C13-

norisoprenoid banyak terkandung dalam bentuk glikosida (Baumes, 2009). Dalam 

struktur glikosida, senyawa aroma berikatan dengan gugus gula (glikon) sehingga 

komponen tersebut menjadi non-volatil dan tidak beraroma. Untuk melepaskan 

komponen aroma dari struktur tersebut diperlukan proses hidrolisis menggunakan enzim 

glukosidase, khususnya β-glukosidase (Sarry & Gunata, 2004).  

 

Beta-glukosidase dapat dihasilkan oleh berbagai organisme. Namun, beberapa tahun 

belakangan, banyak penelitian terkait aktivitas β-glukosidase dari berbagai spesies non-

Saccharomyces yeast yang dilakukan (Milla A. Baffi et al., 2011; Swangkeaw et al., 
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2011; Barbagallo et al., 2004). Non-Saccharomyces yeast adalah istilah yang digunakan 

untuk menggambarkan berbagai spesies yeast berupa Ascomycetes atau Basidiomycetes 

yang memiliki fase vegetatif (aseksual) dengan budding atau fission dan fase seksual tidak 

terbentuk dalam sporocarp (fruiting body) (Kurtzman & Fell, 2011).  

 

Lebih dari dua dekade yang lalu, Saha dan Bothast melakukan penelitian terhadap 48 

strain yeast dari genus Candida, Kluyveromyces, Debaryomyces, dan Pichia untuk 

melihat kemampuan yeast dalam menghasilkan aktivitas β-glukosidase yang toleran 

terhadap glukosa. Dari seluruh strain tersebut, semuanya diketahui dapat menghasilkan 

aktivitas beta-glukosidase, namun hanya 15 strain yeast yang memiliki aktivitas β-

glukosidase yang toleran terhadap glukosa (Saha & Bothast, 1996). Hal ini menunjukkan 

bahwa aktivitas beta-glukosidase non-Saccharomyces yeast tergantung pada strain yeast 

yang digunakan.  

 

Sebagian besar spesies non-Saccharomyces yeast diketahui memiliki kemampuan 

fermentatif yang rendah. Akibatnya, laju fermentasi menjadi lambat dan bahkan dapat 

menjadi tidak selesai. Untuk mengatasi hal tersebut, dalam proses fermentasi wine, non-

Saccharomyces yeast diinokulasi bersama dengan S. cerevisiae, yang memiliki daya 

fermentasi yang tinggi. Proses fermentasi dengan menggunakan starter campuran 

tersebut dapat meningkatkan konsentrasi komponen aroma dalam wine (Moreira et al., 

2008; Garcia et al., 2002; Toro & Vazquez, 2002).  

 

Terdapat dua metode inokulasi yang umum digunakan pada proses fermentasi dengan 

kultur campuran, yaitu sekuensial dan ko-inokulasi. Beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa metode sekuensial lebih baik dibandingkan metode ko-inokulasi dalam 

meningkatkan aroma wine, sedangkan beberapa diantaranya menunjukkan sebaliknya. 

Meskipun telah terdapat banyak penelitian terkait hal tersebut, namun pengaruh 

perbedaan metode dan hasil akhir wine belum banyak dibahas secara khusus.  

 

Beberapa review terkait fermentasi campuran dan peran non-Saccharomyces yeast telah 

dipublikasikan (Padilla et al., 2016; Jolly et al., 2014; Ciani et al., 2010). Selain itu, 

terdapat juga publikasi yang berfokus pada enzim β-glukosidase (Bhatia et al., 2002). Di 
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sisi lain, terdapat pula beberapa review yang membahas seputar komponen varietal 

anggur (Ferreira & Lopez, 2019; Styger et al., 2011; Polášková et al., 2008). Berdasarkan 

beberapa publikasi penelitian review tersebut, banyak yang menjelaskan mengenai peran 

enzim β-glukosidase non-Saccharomyces yeast dalam fermentasi kultur campuran. 

Namun, penelitian review mengenai keterkaitan antara metode inokulasi dalam 

fermentasi campuran dengan aktivitas β-glukosidase terhadap aroma varietal masih 

belum dibahas secara lebih mendalam. Sehingga dalam penelitian ini, penulis membahas 

hubungan antara metode inokulasi dan aktivitas β-glukosidase terhadap komponen 

varietal dalam fermentasi campuran wine. Selain itu, penelitian ini juga merangkum 

karakteristik β-glukosidase non-Saccharomyces yeast beserta perannya dalam 

meningkatkan aroma varietal wine. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1. Proses Pembuatan Wine 

 

Anggur merupakan bahan baku dalam pembuatan wine. Buah anggur menyimpan 

sebagian besar padatan dalam bentuk gula. Di samping itu, buah anggur juga mengandung 

beberapa komponen lain seperti asam, vitamin, mineral, makromolekul (karbohidrat, 

protein, asam nukleat, dan lemak), serta komponen lain yang berkaitan dengan kualitas 

wine, seperti fenol, acetal, lactones, terpenes, komponen mengandung nitrogen, 

komponen mengandung sulfur, dan beberapa senyawa lainnya (Jackson, 2008).  

 

Wine merupakan minuman hasil proses fermentasi buah anggur dengan kadar alkohol 

minimal 8,5% (OIV, 2021). Wine dibuat melalui serangkaian proses yang cukup panjang 

yang dimulai dengan pemanenan buah anggur. Pada tahap pemanenan, hal utama yang 

perlu diperhatikan adalah kualitas buah anggur yang digunakan. Kualitas buah anggur 

dipengaruhi oleh kondisi atmosfer, tingkat kematangan dan kebusukan buah, serta suhu 

lingkungan (Christmann & Freund, 2010). Selanjutnya, dilanjutkan pemisahan batang, 

ranting, dan daun anggur (stemming), penghancuran (crushing) hingga tahap pembotolan 

wine (Gambar 1).  



4 
  

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Gambar  1. Tahapan Pembuatan Wine (Sumber: Jackson, 2008) 
 

Sebagian besar gula dalam buah anggur terkandung dalam bentuk glukosa dan fruktosa 

(Jackson, 2008). Pada proses pematangan, rasio antara glukosa dan fruktosa menjadi 

seimbang, namun ketika buah anggur terlalu matang, rasio fruktosa menjadi lebih banyak. 

Kandungan gula dalam buah anggur berperan penting terhadap metabolisme dan 

pertumbuhan yeast (Jackson, 2008). 
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Buah anggur mengandung asam yang sebagian besar berupa asam malat dan asam 

tartarat. Setidaknya setengah dari total asam pada anggur dan wine merupakan asam 

malat. Konsentrasi asam malat semakin menurun seiring dengan proses pematangan buah 

anggur (Jackson, 2008). Hal tersebut dapat menyebabkan wine yang diproduksi memiliki 

rasa yang hambar dan rawan terhadap kerusakan akibat mikroba. Bertolak belakang 

dengan asam malat, konsentrasi asam tartarat tidak mengalami perubahan selama proses 

pematangan buah anggur (Jackson, 2008). 

 

Ketepatan waktu panen juga merupakan faktor yang sangat penting dalam proses 

pemanenan buah anggur. Buah anggur yang terlalu matang lebih sensitif terhadap tekanan 

mekanis selama proses pembuatan wine yang berpengaruh terhadap hasil akhir wine yang 

dihasilkan (Christmann & Freund, 2010). Untuk menentukan waktu panen yang tepat 

diperlukan kriteria berdasarkan kandungan kimia atau fisikokimia buah anggur.  

 

Pada wilayah beriklim hangat, rasio gula dan asam umum digunakan sebagai indikator 

kematangan buah anggur. Hal ini dikarenakan perubahan kedua faktor dalam buah anggur 

terjadi kurang lebih secara bersamaan, sehingga rasio kedua faktor tersebut menjadi 

indeks yang baik dalam menentukan kualitas buah anggur. Sebaliknya, pada daerah 

dengan iklim dingin, kurangnya kandungan gula dalam buah anggur sering kali menjadi 

masalah utama. Sehingga, mencapai standar kandungan gula adalah indikator utama 

dalam proses pemanenan buah anggur. Sedangkan pada daerah dengan iklim panas, 

peningkatan pH (penurunan keasaman) dalam buah anggur menjadi faktor krusial. Buah 

anggur dipanen sebelum nilai pH lebih dari 3,3 untuk anggur putih dan lebih dari 3,5 

untuk anggur merah (Jackson, 2008). 

 

Setelah tahap panen, proses selanjutnya adalah penghancuran buah anggur (crushing). 

Crushing merupakan proses yang bertujuan untuk memisahkan kulit dan mengeluarkan 

jus dari dalam buah anggur (Christmann & Freund, 2010; Hornsey, 2007). Proses ini 

seringkali dilakukan bersamaan dengan proses destemming, yaitu proses pemisahan buah 

anggur dari material non buah, seperti batang, daun, dan tangkai (Jackson, 2008). 

Destemming dilakukan dengan tujuan untuk memisahkan batang atau ranting yang masih 

hijau sehingga dapat mengurangi kandungan fenolik yang tidak diinginkan sekaligus 
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meningkatkan kandungan antosianin pada wine (Suriano et al., 2015; Christmann & 

Freund, 2010).  

 

Tahap selanjutnya adalah proses maserasi. Pada proses ini berbagai komponen seperti 

nutrisi dan komponen lainnya diambil dari grape must (Jackson, 2008). Hasilnya, wine 

yang dihasilkan mengandung komponen fenolik, antosianin, dan komponen aromatik 

dengan konsentrasi lebih tinggi (Álvarez et al., 2006; Parley et al., 2001). Jus anggur dan 

grape must yang tidak memenuhi syarat keasaman dan pH perlu melalui penambahan 

asam (asidifikasi). Namun, belum ada rekomendasi yang pasti terkait nilai pH dan 

keasaman optimal. Hal ini disebabkan karena karakteristik wine bervariasi tergantung 

pada proses pembuatan wine dan preferensi konsumen yang digunakan.  

 

Secara umum, batas nilai total keasaman wine yang masih dapat ditoleransi berada pada 

kisaran 5,5-8,5 mg/L. Sedangkan, untuk pH, berada pada kisaran 3,1-3,4 untuk white 

wines dan 3,3-3,6 untuk red wines (Jackson, 2008). pH sedikit lebih rendah lebih 

diinginkan pada grape must atau jus anggur karena pada saat atau setelah proses 

fermentasi, pH cenderung meningkat.  

 

Setelah proses maserasi, grape must kemudian difermentasi. Proses fermentasi 

merupakan salah satu bentuk metabolisme yang dilakukan oleh yeast. Dalam proses ini, 

S. cerevisiae sebagai yeast dominan, mengubah glukosa (substrat) menjadi etanol 

(produk). Selain S. cerevisiae, dalam proses fermentasi, terdapat yeast lain (non-

Saccharomyces) yang juga memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas wine. 

 

1.2.2. Komponen Aroma Varietal 

 

Sebagai bahan dasar pembuatan wine¸ anggur mengandung berbagai komponen volatil 

yang berperan penting dalam menentukan kualitas rasa dan aroma wine. Komponen-

komponen tersebut tersimpan dalam kulit dan daging buah selama proses pembentukan 

buah anggur. Akumulasi komponen volatil dalam buah anggur sering dikaitkan dengan 

fase pematangan buah anggur (Vilanova et al., 2012). Anggur dengan tingkat kematangan 

yang rendah memiliki konsentrasi ester dan asam lemak yan tinggi, serta konsentrasi 
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terpene dan benzene derivative yang lebih rendah (E. S. Palomo et al., 2007). Namun, 

pada beberapa kasus, peningkatan komponen volatil tidak selalu proporsional dengan 

perubahan kandungan gula sebagaimana yang terjadi pada proses pematangan (Vilanova 

et al., 2012).  

 

Komponen varietal adalah kelompok aroma yang berasal dari prekursor dalam anggur 

dan must, dimana nantinya komponen tersebut diubah oleh aktivitas mikroba menjadi 

aroma. Komponen ini berperan penting dalam menentukan karakteristik berbagai jenis 

wine. Komponen varietal hadir dalam buah anggur dalam bentuk bebas dan terikat. Pada 

beberapa varietas, komponen aroma terikat hadir dalam jumlah yang jauh lebih banyak 

dibandingkan komponen aroma bebas. Hal ini berhubungan dengan struktur anatomi 

anggur, dimana buah anggur tidak memiliki sel atau vakuola khusus untuk menyimpan 

molekul yang bersifat nonpolar, sehingga molekul aroma (nonpolar) distabilisasi dengan 

membentuk ikatan kovalen dengan molekul polar, seperti gula dan asam amino (Ferreira 

& Lopez, 2019).  

 

Molekul aroma yang berikatan dengan molekul gula disebut sebagai glikosida. Pada 

struktur glikosida, terdapat 2 bagian utama, yaitu molekul aroma (aglikon) dan molekul 

gula (glikon). Berdasarkan aglikonnya, komponen aroma dapat dibedakan menjadi:  

a. Terpenoid 

Terpenes merupakan komponen yang terkandung dalam semua varietas anggur, 

terutama varietas anggur aromatik, seperti Muscat, Gewurztraminer, dan Rhine 

Riesling. Secara khusus, terpenoid merupakan senyawa turunan dari terpene yang 

dapat dibedakan berdasarkan jumlah unit isoprene C5 yang digunakan untuk 

membentuk molekul terpenoid. Berdasarkan isoprene tersebut, terpenoid dapat 

dibedakan menjadi 5, yaitu: 1) monoterpenoids, terbentuk atas 2 unit isoprene 

(C10H16); 2) sesquiterpenoids, terbentuk atas 3 unit isoprene (C15H24); 3) 

diterpenoids, terdiri atas 4 unit isoprene (C20H32); 4) triterpenoid, tersusun atas 6 unit 

isoprene (C30H48); dan 5) tetrapernoids (carotenoid) yang terdiri atas 8 unit isoprene 

(Croteau et al., 2000). 
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Senyawa monoterpene (C10) dan sesquiterpenes (C15) merupakan komponen 

terpenoid yang paling umum ditemui dalam buah anggur. Kedua senyawa ini 

diketahui banyak mempengaruhi profil flavor buah dan aroma dari berbagai bunga 

(Schwab et al., 2008). Ambang batas bau (odour threshold) monoterpene dalam air 

cukup rendah, yaitu 0,087 µg/L untuk linalool hingga 350 µg/L untuk α-terpineol 

(Black et al., 2015).  

 

Berdasarkan Mateo & Jiménez (2000), terdapat 3 kategori monoterpene yang 

terdapat pada anggur, yaitu:  

1) Komponen aroma bebas, yang didominasi oleh linalool, geraniol, dan nerol, 

serta linalool oksida  

2) Polyols, yang tidak berkontribusi langsung terhadap aroma, namun dapat 

terpecah menjadi komponen volatil, seperti diendiol menjadi ho-trienol dan 

nerol oksida  

3) Bentuk glikosida konjugat, yang mana tidak berkontribusi langsung terhadap 

aroma, namun pada beberapa kasus dapat hadir dengan jumlah paling banyak. 

 

Linalool merupakan komponen anggur yang berkontribusi terhadap karakter flowery 

atau citrus pada beberapa kultivar anggur (Sánchez Palomo et al., 2006; Eva Campo 

et al., 2005). Komponen tersebut juga berperan dalam aroma wine yang terbuat dari 

kultivar anggur asal Galicia (Eva Campo et al., 2005).  

 

Sesquiterpene merupakan senyawa yang kurang volatil bila dibandingkan dengan 

monoterpene, sehingga senyawa ini dianggap kurang penting terhadap aroma wine. 

Namun, beberapa tahun terakhir, terdapat penemuan mengenai senyawa rotundone, 

yang mana merupakan komponen aroma penting dan berperan dalam menghasilkan 

aroma ‘lada hitam’ pada anggur merah. Rotundone pertama kali ditemukan dalam 

wine dan buah anggur varietas Shiraz. Senyawa ini memiliki ambang batas 16 ng/L 

pada red wine.  
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b. Norisoprenoid 

Prekursor aroma dari senyawa norisoprenoid adalah karotenoid. Karotenoid 

merupakan komponen yang bersifat tidak stabil, yang dapat terdegradasi menjadi 

beberapa komponen akibat adanya reaksi kimia dan enzimatik (Mendes-Pinto, 2009). 

Komponen C13 merupakan kelompok senyawa norisoprenoid yang paling banyak 

ditemukan di alam. Komponen ini dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu: 1) 

komponen dengan struktur megastigmane 2) komponen dengan struktur 

megastigmane namun tidak memiliki oksigen. Beberapa komponen aroma penting 

dalam kelompok ini diantaranya adalah β-damascenone, β-ionone, 1,1,6-trimethyl-

1,2-dihydronaphtalene (TDN), dan (E)-1-(2,3,6-trimethylphenyl)buta-1,3-diene 

(TPB).  

 

Senyawa β-damascenone dan β-ionone termasuk dalam senyawa aroma penting bagi 

anggur non-floral (Yuan & Qian, 2016; Ristic et al., 2010; Bindon et al., 2007). 

Kedua senyawa tersebut dapat meningkatkan kualitas aroma wine (Escudero et al., 

2007; Pineau et al., 2007). Senyawa β-damascenone sendiri dapat ditemukan di 

dalam hampir semua wine dengan konsentrasi sekitar 1-4 µg/L, meskipun dapat juga 

ditemukan dalam konsentrasi yang tinggi pada anggur yang terlalu matang atau yang 

telah dikeringkan (E. Campo et al., 2008; Pons et al., 2008). 

 

Peran TDN dan TPB tergantung pada tinggi tidaknya konsentrasi senyawa tersebut 

serta gaya wine yang diinginkan. TDN dapat memberikan kesan aroma ‘minyak 

tanah’ pada Riesling wine, sedangkan pada konsentrasi rendah, TPB dapat 

digambarkan sebagai aroma seperti tembakau pada wine (Janusz et al., 2003). 

 

c. Aliphatic alcohol derivatives 

Aliphatic alcohol derivatives merupakan senyawa yang tidak terlalu berdampak 

secara aroma, namun hadir dalam jumlah yang banyak dalam anggur. Beberapa 

komponen di dalam kelompok ini adalah isoamyl alcohol, hexanol, (Z)-3-hexenol, 

(E)-2-hexenol, 1-octen-3-ol, heptanol, dan oktanol (Ugliano & Moio, 2008).  
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d. Benzenoid 

Benzenoid merupakan kelompok molekul aroma yang terdiri dari beberapa sub-

kelompok senyawa volatil, antara lain: 1) benzyl dan phenyl derivatives 2) volatile 

phenol 3) vanillin, 4) ethyl cinnamate. Pertama, benzyl dan phenyl derivatives 

meliputi benzaldehyde, benzoic acid, benzyl alcohol, dan 2-phenylethanol. Pada 

anggur dengan varietas “netral”, benzyl alcohol dan 2-phenylethanol hadir sebagai 

komponen aroma utama. Sedangkan, kelompok volatil phenol meliputi senyawa 

seperti guaiacol, eugenol, isoeugenol, 2,6-dimethyoxyphenol, 4-vinylguaiacol, dan 

4-vinylphenol. Oksidasi dari 4-vinylguaiacol dapat membentuk senyawa vanillin 

yang merupakan komponen aroma yang penting. Pada beberapa varietas, komponen 

ini dapat ditemukan dalam konsentrasi yang tinggi.   

 

1.2.3. Mekanisme Hidrolisis β-glukosidase Non-Saccharomyces yeast 

 

β-D-glucopyranoside glucohydrolases atau β-glukosidase (EC 3.2.1.21) merupakan 

kelompok enzim yang dapat menghidrolisis ikatan glikosidik untuk melepas gugus 

glukosil nonreduksi dari glikosida dan oligosakarida. Aktivitas enzim β-glukosidase 

dapat ditemukan pada berbagai makhluk hidup termasuk mikroorganisme seperti pada 

bakteri (Pérez-Martín et al., 2012), kapang (Caldini et al., 1994) dan yeast, terutama non-

Saccharomyces yeast (López et al., 2015). 

 

Pada industri pembuatan wine, β-glukosidase dari non-Saccharomyces yeast digunakan 

untuk meningkatkan kualitas aroma wine. Selama proses fermentasi, non-Saccharomyces 

yeast yang ditemukan pada grape must dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu: 

a. Yeast aerobik, seperti Pichia spp., Debaryomyces spp., dan Candida spp. 

b. Apiculate yeast dengan kemampuan fermentasi rendah, seperti Hanseniaspora 

uvarum (Kloeckera apiculata), Hanseniaspora guilliermondii (Kloeckera apis), 

Hanseniaspora occidentalis (Kloeckera Javanica),  

c. Yeast dengan metabolisme fermentatif, seperti Torulaspora delbrueckii (Candida 

colliculosa), Metschnikowia pulccherima (Candida pulcherrima), dan 

Zygosaccharomyces bailii.  

(Combina et al., 2005; M. J. Torija et al., 2001)  
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Gambar  2. Mekanisme Hidrolisis Enzimatik (sumber: Maicas & Mateo, 2005) 

 

Peningkatan aroma wine oleh β-glukosidase dilakukan dengan menghidrolisis komponen 

aroma yang berikatan dengan gugus gula, disebut glikosida, yang terkandung di dalam 

anggur (Kang et al., 2010; E. Palomo et al., 2005). Pada glikosida yang berikatan dengan 

monosakarida, pemecahan dapat dilakukan secara langsung oleh enzim β-glukosidase 

(Sarry & Gunata, 2004). Namun, untuk glikosida yang berikatan dengan disakarida, 

mekanisme hidrolisis enzimatik dapat terjadi dalam satu tahap menggunakan enzim β-

glukosidase, atau dua tahap (sekuensial) menggunakan gabungan antara enzim 

glikosidase dan β-glukosidase, seperti pada Gambar 2.    

 

Hidrolisis enzimatik dalam dua tahap (sekuensial) dilakukan menggunakan enzim exo-

glikosidase dan β-glukosidase (Gunata et al., 1988). Pertama, ikatan antara gula dan 

komponen volatil dipecah oleh salah satu dari enzim exo-glikosidase, seperti α-

arabinofuranosidase, α-rhamnopyranosidase, β-xylopyranosidase, α-arabinopyranosi-

dase atau β-apiofuranosidase, tergantung pada jenis monosakarida yang berikatan. 

Kedua, glikosida yang terlepas kemudian dipecah oleh β-glukosidase untuk 

menghasilkan komponen aroma volatil (Sarry & Gunata, 2004; Gunata et al., 1988). 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakter dan peran enzim β-

glukosidase dari berbagai spesies non-Saccharomyces yeast, serta mengetahui pengaruh 

metode inokulasi fermentasi campuran (sekuensial dan ko-inokulasi) terhadap aktivitas 

enzim β-glukosidase dalam meningkatkan aroma wine.  

 

.


