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ABSTRACT. The article refers to alcoholic beverages 
„Whisky”, includes a brief history of occurrence of „Whis-
ky” and reveals the essential elements on its technology 
manufacturing and the prospects of its implementation 
in Moldova. When exposed to material emerged from the 
global and European practice in this area, as well as na-
tional and international legal provisions pertinent.
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INTRODUCERE

Whisky este o băutură alcoolică de origine anglo-saxonă şi 
datează din sec. VI. Călugarii irlandezi sunt cei care au descope-
rit procesul de distilare cu ajutorul alambicului şi care, alături 
de alte băuturi faimoase, au început să producă whisky sub 
denumirea „uisce beatha” sau „apa vietii”. De-a lungul anilor, 
denumirea a suferit schimbări, astfel că în sec. XVII acesta era 
cunoscut sub denumirea „uiskie”, iar in sec. XVIII – „usky”, care 
apoi a trecut în „whisky”.

La început, din cauza cunoştinţelor tehnice insuficiente 
şi a utilizării unui utilaj „primitiv”, produsul distilării rareori 
era de aceeaşi calitate, uneori fiind prea slab, alteori – prea 
tare. Cu anii însă, atât tehnologia de fabricare, cât şi utilajul 
de distilare au fost perfecţionate, încât în sec. XVIII s-a ajuns 
la schema tehnologică utilizată şi în prezent. 

Arta distilării a fost introdusă la scară largă în Irlanda şi 
Scoţia în sec. XIV, iar în sec. XVI whisky devine cea mai popu-
lară băutură printre scoţieni. 

Emigranţii din Scoţia şi Irlanda, nou-sosiţi în America de 
Nord, au reprodus arta tradiţională de fabricare a whisky din 
cereale, astfel că acesta devine una dintre cele mai prefera-
te băuturi alcoolice din lume. Epidemia de filoxeră din anul 
1870, care a distrus în cea mai mare parte plantaţiile europe-
ne de viţă-de-vie, de asemenea, a făcut ca preferinţele să fie 
orientate de la brandy, pe atunci considerată cea mai populară 
băutură fermentată, către whisky. 

Potrivit statisticilor internaţionale, whisky a fost şi con-
tinuă să fie cea mai comercializată băutură alcoolică nobilă. 
Faptul că whisky nu are apartenenţă naţională permite fa-
bricarea acestuia oricărei ţări, care dispune de materie pri-
mă suficientă şi condiţii pentru desfăşurarea întregului lanţ 
tehnologic. 

În prezent, în lume există peste 2 500 de mărci de whisky, 
dintre care peste 200 sunt înregistrate în Scoţia, cele mai re-
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numite fiind: Scotch Whisky (Scoţia), Irich Whiskey (Irlanda), 
American Whiskey şi Canadian Whiskey (Canada). 

MATERIALE ŞI METODE

Definiţia băuturii alcoolice whisky a fost dată iniţial de 
către britanici în anul 1909, fiind recunoscută de Comunita-
tea Europeană în 1989. Conform acesteia, un whisky scoţian 
este:

1. Băutura care a fost produsă într-o distilărie din Scoţia, 
din apă şi orz mălţuit (la care pot fi adăugate şi alte cereale).

Toate acestea au fost:
a) preparate prin macerare;
b) transformate într-o substanţă fermentescibilă doar de 

enzime endogene;
c) fermentate doar prin adăugarea drojdiei.
2. Băutura care a fost distilată la o concentraţie de alcool 

mai mică de 94,8% vol., astfel încât produsul distilării să aibă 
aromă şi gust ce provin din materiile prime folosite.

Deşi tehnologia şi utilajul de fabricare a whisky cu anii 
s-au perfecţionat, definiţia descrisă mai sus a fost modificată 
neesenţial.

Conform Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al Parla-
mentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2008 
privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi 
protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase, dar 
şi Reglementării tehnice „Definirea, descrierea, prezentarea 
şi etichetarea băuturilor alcoolice”, aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 317 din 23 mai 2012, armonizată cu acesta, 
whisky sau whiskey este o băutură alcoolică tare cu o con-
centraţie alcoolică de minimum 40% vol., fabricată exclusiv 
prin distilarea unui must de malţ de cereale sau de cereale, 
care a fost zaharificat prin diastaza malţului pe care îl con-
ţine sau prin adaosul altor enzime naturale, fermentat sub 
acţiunea drojdiei, în urma uneia sau a mai multor distilări 
la mai puţin de 94,8% vol., astfel încât produsul distilării să 
aibă o aromă şi un gust specifice materiilor prime utilizate, 
cu învechire ulterioară a acestuia timp de cel puţin 3 ani în 
butoaie de lemn. 

Acestea sunt criteriile care se impun a fi îndeplinite 
de whisky fabricat şi comercializat pe teritoriul Uniunii 
Europene.

TEHNOLOGIA DE FABRICARE

Există multiple reţete de fabricare a whisky, fiecare pro-
ducător păstrând secretul său, însă oricare ar fi el – scoţian, 
irlandez, american, canadian sau de altă origine, acesta este 
produs din una sau mai multe cereale, în diferite proporţii, 
cele mai utilizate fiind grâul, porumbul, secara şi orzul. 

Tehnologia de fabricare a whisky include următoarele 
procedee tehnologice: prepararea plămezii de cereale, fermen-
tarea alcoolică a acesteia, distilarea brăgii, învechirea, cupa-
jarea şi îmbutelierea.

Sunt cunoscute două scheme de fabricare a whisky-ului: 
prima este cea clasică, bazată pe utilizarea malţului de cerea-
le şi se foloseşte pentru obţinerea, în special, a whisky scoţian 
şi a celui irlandez, iar cea de a doua, aşa-numita americană, 
frecvent întâlnită, este bazată pe utilizarea mustului de cere-
ale măcinate.

Conform primei scheme, la prima etapă cerealele se în-
moaie în apă şi se lasă timp de 2-3 zile, după care se plasează 
în uscătorii speciale pentru o perioadă de 12 zile, timp în care 
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cerealele germinează, iar amidonul conţinut în ele se trans-
formă sub acţiunea enzimelor de origine endogenă în zaharuri 
fermentescibile. Seminţele încolţite se usucă apoi la foc sau 
cu fum de turbă, în cazul whisky-ului scoţian, ceea ce îi con-
feră ulterior produsului final calităţi specifice. Seminţele us-
cate se macină şi se amestecă cu apă. Sub acţiunea drojdiilor 
speciale mustul dulce fermentează, iar braga obţinută, aşa-
numitul „laptele de malţ”, cu o concentraţie alcoolică relativ 
redusă este distilată.

Schema (americană) se deosebeşte de cea tradiţională 
(scoţiană şi irlandeză) prin faptul că cerealele nu sunt supuse 
procesului de germinizare.

Prepararea mustului include următoarele operaţii tehno-
logice: fabricarea şi tratarea termică a plămezii, răcirea masei 
răsfierte şi zaharificarea acesteia. La prima etapă, cerealele 
sau amestecul de cereale utilizat sunt măcinate şi amestecate 
cu apă caldă într-un vas special. Pentru scindarea amidonului 
din cereale în monozaharide fermentescibile la masa răsfiartă 
şi răcită se adaugă enzime speciale.

Mustul obţinut cu o concentraţie în masă a substanţelor 
uscate de 16–17% se lasă să fermenteze sub acţiunea levu-
rilor speciale. Pentru a obţine un distilat bogat în substanţe 
aromatice, după necesitate, mustul de cereale poate fi diluat 
până la o concentraţie în masă a substanţelor uscate de 11–
13% cu borhot răcit. Procesul de fermentaţie alcoolică a mus-
tului se realizează cu utilizarea tulpinilor speciale de levuri 
la o temperatură de cel mult 30 °C, în vase dotate cu sisteme 
de răcire cu apă, timp de 3-4 zile. 

Braga, obţinută conform uneia din cele două scheme teh-
nologice descrise, cu o concentraţie alcoolică de 7–8% vol. se 
trece la distilare. Distilarea poate fi făcută cu ajutorul unor 
aparate de unică distilare, de distilare dublă sau la instalaţii 
de distilare în flux continuu, cu separarea pe fracţiuni. 

Există două metode de obţinere a distilatelor: tradiţională, 
în alambicuri simple cu încălzire directă (pot still), folosită ex-
clusiv pentru malţul de orz, şi metoda Coffey, în alambicuri cu 
coloană de distilare (patcut still) cu acţiune continuă, utilizată 
pentru cerealele nemalţificate cu un adaos nesemnificativ de 
malţ de orz. Deşi randamentul instalaţiilor Coffey este mai 
înalt, calitatea distilatelor obţinute este mult mai joasă decât 
a celor obţinute prin metoda tradiţională, acestea fiind cupa-
jate cu distilate din malţ. 

Calitatea distilatului depinde nu doar de aparatul de dis-
tilare ales, dar şi de calitatea brăgii, cantitatea prelevată a 
fracţiunii de frunte. Majorarea sau micşorarea cantităţii pre-
levate a fracţiunii de frunte în limitele 0,5–5,0% permite ob-
ţinerea distilatului de cereale cu caracteristici fizico-chimice 
controlate. De asemenea, calitatea distilatului depinde şi de 
concentraţia alcoolică a acestuia. Astfel, concomitent cu creş-
terea concentraţiei alcoolice a distilatului de cereale de la 60 
la 90% vol. şi mai mult se schimbă esenţial componenţa fizi-
co-chimică a acestuia în direcţia diminuării conţinutului în 
alcooli superiori, esteri şi aldehide. Astfel, la o concentraţie 
alcoolică ce variază între 52 şi 60% vol. distilatul va avea o 
aromă pătrunzătoare, cu nuanţe de fuzel, iar la o concentraţie 
alcoolică mai mare de 90% vol. în aromă va predomina alco-
olul etilic.

Se cunoaşte că la o concentraţie alcoolică de 86–94,8% 
vol., ca urmare a conţinutului redus în substanţe volatile, re-
acţiile de oxidoreducere nu se produc, iar distilatul, care a fost 
supus unui proces de învechire, deşi extractiv, este lipsit de 
nuanţele caracteristice buchetului, obţinute ca urmare a aces-
tuia. De aceea se consideră că concentraţia alcoolică optimă 
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a distilatului de cereale pentru whisky ce urmează a fi supus 
învechirii este variază între 70 şi  86% vol. 

Învechirea distilatelor de cereale are loc în butoaie de ste-
jar şi durează cel puţin 3 ani, timp în care în distilat migrează 
un şir de substanţe extractive din lemnul doagelor (substan-
ţele tanante, produsele scindării ligninei şi hidrolizei hemi-
celulozei). Ca urmare, în distilat creşte conţinutul de acizi şi 
de aldehide alifatice şi aromatice, totodată se intensifică şi 
procesul de esterificare, aroma devenind tipică, pronunţată, 
iar gustul armonios. Reacţiile de oxidoreducere, care au loc în 
timpul învechirii, schimbă culoarea, aroma şi gustul distilatu-
lui, îmbogăţindu-l şi înnobilându-l. 

Distilatul final trebuie să păstreze culoarea, aroma şi 
gustul specifice procesului de producere, deşi, precum susţin 
experţii, 70% din gustul şi caracterul whisky-ului se obţine 
datorită contactului distilatului cu lemnul în prezenţa oxige-
nului din butoi.

Distilatele cu un termen de învechire de cel puţin 3 ani se 
cupajează, cu sau fără adaos de soluţie hidroalcoolică a unui 
distilat de cereale redistilat, până la o concentraţie alcoolică 
de 94,8% vol., cu apă şi, după necesitate, cu caramel de zahăr.

Amintim aici că caramelul de zahăr se utilizează doar 
pentru adaptarea culorii, dar nu şi pentru îndulcirea lui. Whis-
ky obţinut astfel, după un repaus de câteva zile şi filtrare, este 
îmbuteliat cu respectarea tuturor prevederilor actelor norma-
tive în vigoare.

CLASIFICAREA WHISKY-urilor

În funcţie de tehnologia de fabricare a fost stabilită urmă-
toarea clasificare a whisky-urilor: 

Malţ – după cum se ştie, whisky poate fi obţinut din orice 
distilat de cereale şi apă. Pentru fabricarea unui „malţ” va fi 
utilizat doar orzul malţat, adică orzul germinizat, ceea ce face 
ca produsul final să fie de o calitate înaltă, cu o aromă bogată 
şi un gust moale şi rond.

Single malţ – whisky fabricat exclusiv din malţ de orz, 
care provine dintr-o singură distilărie. Pentru a fabrica un 
„single malţ”, cu un gust uniform, se amestecă distilate cu 
termen de învechire diferit, obţinute la aceeaşi distilărie, ter-
menul de învechire al whisky-ului, indicat pe etichetă, indică 
la cel mai tânăr distilat.

Straight whisky – caracteristic pentru whiskey ameri-
can – whisky care provine, de asemenea, dintr-o singură dis-
tilărie. 

Scotch whisky – denumire de origine protejată, la fel ca şi 
Cognac, Bordeaux sau Champagne – whisky fabricat din distilate 
de cereale obţinute la distilării amplasate pe teritoriul Scoţiei şi 
învechite timp de 3 ani tot în această ţară. 

Pure malţ sau Vatted – whisky fabricat din malţ de orz, 
dar care provine, de regulă, din mai multe distilării.

Straight Bourbon – whisky american fabricat dintr-un 
amestec de cereale ce conţine între 51 şi 79% de porumb, se-
cară (mai rar grâu) şi o parte de malţ de orz. Se distilează, de 
regulă, de doua ori la maximum 80% vol. Se pune la maturare 
la o concentraţie alcoolică de maximum 62,5% vol. în butoaie 
noi din lemn de stejar american (Quercus alba), carbonizate pe 
interior, şi se învecheşte timp de cel puţin 2 ani.

Blended whisky – antipodul „single malţ-ului”. Pentru 
a obţine un gust uniform sunt amestecate distilate, deseori 
peste  30 la număr, de calităţi diferite. De obicei, se foloseş-
te asa-numitul „Lead Whisky”, care, fiind un „single malţ” de 
calitate înaltă, conferă amestecului individualitate şi îl face 
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rond, restul amestecului fiind constituit în mare parte din di-
verse distilate de calitate medie.

Single grain whisky – whisky obţinut dintr-un amestec 
de cereale predominant nemalţate (în special grâu) la instala-
ţii de distilare continuă, cu o concentraţie alcoolică mai mare 
decât a celui obţinut din cereale malţate. El se foloseşte mai 
des la fabricarea „blended whisky”.

Pure pot still – o categorie specială de whisky, provenit 
din Irlanda, care diferă de „single malţ”, deoarece în sec. XIV 
în Irlanda a fost introdus impozitul pe malţ, pentru fabricarea 
căruia se foloseşte un amestec de orz  obişnuit şi malţ din orz 
zaharificat, fermentat şi distilat de trei ori. 

Single cask – whisky „single malţ”, provenit dintr-un sin-
gur butoi. De regulă, sticlele îmbuteliate astfel sunt numero-
tate.

Cask strength sau Natural strengh – un amestec de 
distilate „single malţ” din mai multe butoaie, nediluate şi îm-
buteliate. Pe eticheta acestor sticle nu este indicat termenul 
de învechire, deoarece, pentru întregirea gustului, conţin în 
cantităţi minime şi distilate cu un termen de învechire mai 
mic.

Din punct de vedere geografic, whisky se clasifică în felul 
următor:

1. Scotch whisky (Scoţia), obţinut din malţ, distilat în 
Scoţia şi învechit minimum 3 ani în butoaie de stejar. Deseori 
orzul este afumat cu turbă, ceea  ce-i conferă un gust şi o 
aromă specifice.

2. Irich whiskey (Irlanda), distilat de 3 ori şi învechit 
cel puţin 3 ani.

3. American whiskey, învechit minimum 2 ani, printre 
acestea, la rândul său, cele mai cunoscute fiind:

3.1. Bourbon, obţinut dintr-un amestec de cereale ce 
conţine minimum 51% de porumb;

3.2. Rye whiskey, obţinut dintr-un amestec de cereale ce 
conţine minimum   51% de secară;

3.3. Corn whiskey, obţinut dintr-un amestec de cereale 
ce conţine minimum 80% de porumb;

3.4. Straight whiskey, învechit minimum 2 ani în bu-
toaie noi de stejar. Procentul la toate speciile de cereale nu 
trebuie să depăşească limita de 51 la sută.

4. Canadian whiskey (Canada), învechit cel puţin 3 
ani. Deşi este cunoscut drept un whisky produs pe bază 
de secară, totuşi ponderea principală o constituie porum-
bul. Comparativ cu cel american, whisky canadian nu im-
pune anumite norme privind cantitatea cerealelor utiliza-
te. Concentraţia alcoolică a distilatului de cereale utilizat 
pentru fabricarea whisky-ului canadian trebuie să fie de 
maximum 80% vol., spre deosebire de alte whisky-uri, care 
prevăd combinarea distilatului de cereale cu un distilat, 
redistilat şi purificat până la o concentraţie alcoolică de 
maximum 94,8% vol. De asemenea, spre deosebire de whis-
ky american, pentru fabricarea căruia se utilizează în mare 
parte lemnul nou de stejar, pentru cel canadian se foloseşte 
doar lemnul vechi, care îi şi conferă calităţi organoleptice 
mai speciale.

Whisky este produs şi în alte ţări, precum sunt: Finlanda, 
Germania, Japonia, India etc.

CONCLUZII

După cum s-a menţionat, legislaţia internaţională permi-
te fabricarea whisky oricărei ţări, care îşi doreşte acest produs 
nobil şi dispune de materie primă suficientă şi condiţii adec-
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vate pentru desfăşurarea întregului lanţ tehnologic, acesta 
neavând apartenenţă naţională.

 Reieşind din practica internaţională, Republica Moldova, 
fiind o ţară pe jumătate cerealieră, ar putea deveni un pro-
ducător de whisky de cea mai înaltă calitate, cu unele nu-
anţe autohtone, care i-ar deschide mari perspective pe acest 
segment al pieţei băuturilor alcoolice. În plus, Reglementa-
rea tehnică „Definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea 
băuturilor alcoolice”, armonizată cu legislaţia internaţională, 
reglementează producerea şi comercializarea acestuia.

Implementarea tehnologiei de fabricare a unei băuturi 
alcoolice nobile, cum este whisky, permite diversificarea sor-
timentului de băuturi alcoolice autohtone şi creează avantaje 
economice, şi anume:

 - valorificarea raţională a supraproducţiei de cereale în 
anii favorabili, dar şi a cerealelor de calitate medie şi inferioa-
ră obţinute prin triere;

 - lărgirea sortimentului producţiei alcoolice de origine 
autohtonă;

 - creşterea veniturilor producătorilor agricoli şi a celor de 
băuturi alcoolice, precum şi a acumulărilor la Bugetul de Stat;

 - facilitarea şi accelerarea transferului de tehnologii;
 - oferirea soluţiilor pentru o concurenţă echitabilă într-

un mediu economic competitiv. 
Deşi au fost întreprinse anumite tentative în acest sens de 

către unii producători, whisky autohton nu a fot încă lansat 
pe piaţa internă. 
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