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Περίληψη

Η οινοπαραγωγική τεχνική ξεκινά με την συγκομιδή του καρπού, προστατεύει 
το γλεύκος από την οξείδωση, ελέγχει την αλκοολική ζύμωση, διαχειρίζεται τους 
παράγοντες που την επηρεάζουν, εφαρμόζει δυνητικά την μηλογαλακτική ζύμωση 
και αναλαμβάνει την διαύγαση, την παλαίωση και την συσκευασία του προϊόντος. Οι 
μέθοδοι που εφαρμόζονται σε καθένα βήμα της παραγωγής εξελίσσονται παράλληλα 
με την πρόοδο της επιστήμης με σκοπό την επίλυση προβλημάτων, την αύξηση της 
παραγωγικότητας και την βελτίωση της ποιότητας του οίνου. Στο πρώτο μέρος της, η 
παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματοποιεί μια βιβλιογραφική επισκόπηση της 
εφαρμογής της σύγχρονης τεχνολογίας στην οινοπαραγωγή. Στο δεύτερο μέρος της, η 
συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζει καινοτόμες μεθόδους οινοποίησης όπως είναι η 
θερμοοινοποίηση, η οινοποίηση σε ατμόσφαιρα διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και 
την παραγωγή γκρίζων οίνων και οίνων πάγου.
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Εισαγωγή

Ιστορικά στοιχεία

Εν αρχή ην το αμπέλι . Το αμπέλι έχει κατά τους 
παλαιοντολόγους , προϊστορία πολλών εκατομμυρίων 
χρόνων. Πριν από την εποχή των παγετώνων ευδοκιμούσε 
στη πολική ζώνη, Ισλανδία, βόρεια Ευρώπη, βορειοδυτική 
Ασία ακόμη και στην Αλάσκα . Οι παγετώνες όμως 
περιόρισαν την εξάπλωσή του και επέβαλαν γεωγραφική 

απομόνωση μεταξύ ποικιλιών , που τελικά εξελίχθηκαν σε διαφορετικά είδη, 
"απώθησαν" διάφορους πληθυσμούς άγριων αμπέλων προς θερμότερες ζώνες όπως 
τη κεντρική - ανατολική Ασία , την κεντρική - νότια Ευρώπη και το 
σημαντικότερο προς την περιοχή του νότιου Καύκασου . Εκεί μεταξύ Εύξεινου 
Πόντου, Κασπίας θάλασσας και Μεσοποταμίας, γεννήθηκε το είδος " Άμπελος η 
οινοφόρος " ( Vitis vinifera , υποείδος caucásica ), που σχεδόν αποκλειστικά σε 
διάφορες ποικιλίες και υβρίδια καλλιεργείται σήμερα.

Κουκούτσια αγριοστάφυλων, έχουν βρεθεί ακόμη και σε σπηλιές που 
κατοικήθηκαν από νομαδικά φύλα προϊστορικά φύλα. Η τέχνη της αμπελουργίας 
εικάζεται ότι ξεκίνησε με την αγροτική επανάσταση και τη σταθερή εγκατάσταση 
πληθυσμών με σκοπό την καλλιέργεια, γύρω στο 5000 π.χ. όπου από τους πρώτους 
γνωστούς αμπελοκαλλιεργητές θεωρούνται οι Άριοι ( πρόγονοι των Ινδών που 
ζούσαν στη περιοχή Καυκάσου-Κασπίας ) , οι αρχαίοι Πέρσες , οι Σημιτικοί λαοί 
και οι Ασσύριοι. Κατόπιν η τέχνη της αμπελουργίας και οινοποιίας πέρασε στους 
Αιγυπτίους , στους λαούς της Παλαιστίνης - Φοινίκης και στους κατοίκους της 
Μικράς Ασίας και του Ελλαδικού χώρου . Την ίδια εποχή το κρασί αναφέρεται 
και στην αρχαία Κίνα.

Η Αίγυπτος είχε μακρότατη παράδοση οινοποιίας με τις αρχές της να χάνονται 
πριν το 4000 π.χ., αναφέρονται βασιλικοί αμπελώνες, απεικονίζονται ποικιλίες 
σταφυλιού διαφόρων αποχρώσεων, σκηνές αμπελουργίας και οινοποίησης , ακόμη 
και μηχανικά πιεστήρια ενώ βρέθηκαν αμφορείς της Νέας Δυναστείας, 1600-1100 
π.χ. , στους οποίους αναγράφονται η προέλευση , η σοδειά και ο οινοποιός . Στην 
Μεσοποταμία ο βαβυλώνιος βασιλιάς Χαμουραμπί το 1700 π.χ. είχε νομοθετήσει 
για την τιμή του κρασιού καθώς και για την περίοδο που έπρεπε να καταναλώνεται. 
Παρά τη μακρά παράδοσή τους οι λαοί αυτοί έχασαν γρήγορα την φήμη των 
σπουδαίων οινοποιών και τα κρασιά τους δεν θεωρούνταν άξια λόγου λόγω 
των γεωγραφικών-κλιματικών παραγόντων (το αμπέλι έδινε καλύτερες ποικιλίες 
στα μεσογειακά κλίματα όπως της Φοινίκης και της Ελλάδος) και την αγάπη 
των λαών αυτών για την μπύρα .Οι Σημιτικοί λαοί της ανατολικής Μεσογείου 
ήρθαν νωρίς σε επαφή με το κρασί. Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται με το 
που στράγγισαν τα νερά του κατακλυσμού " ήρξατο Νώε άνθρωπος γεωργός 
γης και εφύτευσεν αμπελώνα" ( γένεσις, θ'20 ) . Οι Φοίνικες ήταν ξακουστοί 
οινοποιοί αλλά και έμποροι . Η δε Τύρος ήταν από τα πρώτα μεγάλα κέντρα 
θαλάσσιου εμπορίου .

Οι Έλληνες οι οποίοι διέπρεψαν στην οινοποιία , μονοπωλώντας σχεδόν την 
αγορά για αιώνες, γνώρισαν το κρασί πιθανότατα από την αρχή της εγκατάστασής 
τους στον σημερινό τους τόπο , δηλαδή τουλάχιστον πριν το 1700 π.χ., δεν έχει 
διευκρινιστεί από πού διδάχθηκαν την οινοποιία όμως σύμφωνα με μια θεωρία, 
έμαθαν το κρασί από τους ανατολικούς λαούς, Φοίνικες ή/και Αιγυπτίους , με 
τους οποίους οι Μυκηναΐοι, οι Κυκλαδίτες και Μινωίτες είχαν ανεπτυγμένες 
εμπορικές σχέσεις .
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Η σχετική με το κρασί μυθολογία είναι πλουσιότατη, δεν δίνει όμως 
συγκεκριμένες ενδείξεις. Αλλού το αμπέλι εμφανίζεται ξαφνικά από μόνο του ή 
το χαρίζει ο θεός Διόνυσος στους Ελλαδίτες, αλλού το κρασί συνδέεται με την 
Κρήτη και τη Νάξο ενισχύοντας την εκδοχή περί Φοινικικής ή Αιγυπτιακής 
προέλευσης και αλλού πάλι το αμπέλι φέρεται ερχόμενο από την Θράκη, που 
σύμφωνα με κάποιες πηγές ίσως ήταν ο βασικός προμηθευτής των Ελλήνων στους 
Μυκηναϊκούς χρόνους (άλλωστε η λατρεία του θεού Διόνυσου θεωρείται θρακικής - 
μικρασιατικής καταγωγής). Όποια και να είναι η προέλευση του κρασιού, οι Έλληνες 
αγάπησαν τον θεό Διόνυσο και το κρασί, εκτιμώντας το γεγονός ότι τους βοηθούσε 
ανάλογα με την περίσταση, να ξεχνούν τα βάσανα της ζωής, να έρχονται σε έκσταση 
ή να δημιουργούν ευχάριστη ατμόσφαιρα και κέφι στην συντροφιά. Το εκτιμούσαν 
λαός και άρχοντες, καθώς και οι φιλόσοφοι όλων σχεδόν των ρευμάτων, από τους 
Προσωκρατικούς και τους Ιδεαλιστές (Πλάτων, Σωκράτης) μέχρι τους Επικούριους, 
ενώ και οι ποιητές δεν παρέλειψαν να το υμνήσουν. Το τελετουργικό του επίσημου 
συμποσίου, όπου ο συμποσιάρχης, συχνά προϊστάμενος κεραστών και οινοχόων , 
επέβλεπε τόσο το νέρωμα του κρασιού όσο και την ποσότητα που θα έπινε ο κάθε 
συμπότης ανάλογα με την κατάστασή, δηλώνει ότι η αποφυγή της μέθης και η 
διατήρηση πολιτισμένης ατμόσφαιρας ήταν σημαντική υπόθεση.

Οι πρόγονοί μας έπιναν το κρασί τους με διάφορους τρόπους. Γενικός κανόνας 
ήταν η ανάμειξη του κρασιού με νερό, σε αναλογία συνήθως 1: 3 (ένα μέρος οίνου 
προς 3 μέρη νερού), 1:2 ή 2: 3, είχαν δε ειδικά σκεύη τόσο για την ανάμειξη του 
κρασιού (κρατήρες και κυάθους, δηλαδή μακριές, βαθιές, κουτάλες), όσο και για την 
ψύξη του πριν την κατανάλωσή, αν και το έπιναν συχνά ζεστό διότι η ψύξη του 
κρασιού με πάγο από το βουνό ήταν μεγάλη πολυτέλεια. Η πόση ανέρωτου κρασιού 
(άκρατου οίνου) θεωρούταν βαρβαρότητα -  αναφέρεται μάλιστα ότι κάποιος 
νομοθέτης την είχε απαγορεύσει επί ποινή θανάτου - και συνηθιζόταν μόνο από 
αρρώστους ή κατά την διάρκεια ταξιδιών ως τονωτικό, δυναμωτικό, περιστάσεις 
στις οποίες ήταν επίσης διαδεδομένη η κατανάλωση κρασιού και μέλι.

Συχνά αρωμάτιζαν το κρασί τους με διάφορα μυρωδικά. Η προσθήκη αψίνθου 
δηλαδή η παρασκευή βερμούτ, ήταν γνωστή μέθοδος καθώς και η προσθήκη ρητίνης 
(ρετσίνα) όχι μόνο χάριν της ιδιάζουσας γεύσεως αλλά και της συντήρησης. Ενίοτε 
πρόσθεταν και άλλα μπαχαρικά όπως θυμάρι, μέντα, γλυκάνισο, πιπέρι.

Ο τρόπος παραγωγής του κρασιού δεν διέφερε ουσιαστικά από αυτόν των 
ημερών μας. Η αμπελουργία είχε φτάσει σε υψηλά επίπεδα και κυκλοφορούσαν 
ειδικά βιβλία επί του θέματος. Από αυτό του Θεόφραστου που σώθηκε ως τις 
ημέρες μας, λαμβάνουμε ενδιαφέρουσες πληροφορίες λόγου χάριν οι Έλληνες 
αντίθετα από τους Ρωμαίους συνήθως καλλιεργούσαν το αμπέλι απλωμένο στη γη 
χωρίς υποστηρίγματα, τεχνική που ακόμη και σήμερα είναι σε χρήση σε κάποιες 
περιοχές όπως η Σαντορίνη. Οι Έλληνες γνώριζαν την παλαίωση και την άφηναν 
να γίνει σε θαμμένα πιθάρια, σφραγισμένα με γύψο και ρετσίνι. Η εμφιάλωση 
ανάλογα με το πόσο ταξίδι είχε μέχρι την κατανάλωση, γινόταν σε ασκούς ή σε 
σφραγισμένους πήλινους αμφορείς, αλειμμένους με πίσσα ή ρετσίνι για τέλεια 
στεγανοποίηση, στους οποίους συχνά αναγράφονταν με μπογιά ή με σφραγίδα τα 
πλήρη στοιχεία όπως περιοχή προέλευσης, έτος παραγωγής, οινοποιός και 
εμφιαλωτής.

Το εμπόριο των Ελληνικών κρασιών απλωνόταν σε ολόκληρη την Μεσόγειο 
μέχρι και την Ιβηρική χερσόνησο και τον Εύξεινο Πόντο όπου ήταν μια από τις 
σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες των προγόνων μας . Σε πολλές πόλεις 
υπήρχαν ειδικοί νόμοι για να εξασφαλίσουν την ποιότητα του κρασιού αλλά και 
προστατευτικοί ενάντια στον ξένο ανταγωνισμό και τις εισαγωγές. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα, η σχετική νομοθεσία της Θάσου σύμφωνα με την οποία πλοία με ξένο
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κρασί που πλησίαζαν το νησί δημευόταν. Από διάφορες πηγές έχουν διασωθεί τα 
ονόματα των οινοπαραγωγικών περιοχών και των οίνων που παρήγαγαν. Αρχικά τα 
πιο ξακουστά κρασιά διεθνώς ήταν της Λήμνου, της Θάσου, της Λέσβου , της Χίου, 
της Ικαρίας και της Σάμου. Μετά την κλασσική εποχή απέκτησαν μεγάλη φήμη και 
οι οίνοι των Δωδεκανήσων, της Θήρας, της Νάξου, της Κρήτης και της Κύπρου.

Οι Ρωμαίοι γνώρισαν το κρασί από τους Έλληνες αποίκους και τους γηγενείς 
Ετρούσκους οι οποίοι το είχαν διδαχθεί έναν-δύο αιώνες νωρίτερα από τους 
φοίνικες ή τους Έλληνες. Ανάλυση του αρχέγονου πυρήνα της ρωμαϊκής μυθολογίας 
φανερώνει ότι οι Ρωμαίοι δεν είχαν επαφή με την διονυσιακή λατρεία και το κρασί 
πριν το 8°π.χ. αιώνα. Γνωστά κρασιά τους ήταν ο Φαλέρνιος του Μόντε Κασσίνο και 
αυτά των νοτίων Άλπεων. Οι Ρωμαίοι προσπάθησαν να εγκαταστήσουν 
αμπελοκαλλιέργειες στις κατακτήσεις τους, εισήγαγαν όμως και ελληνικά κρασιά. 
Τελικά βελτίωσαν τις τεχνικές καλλιέργειας και οινοποιίας, το εμπόριο, εκτοπίζοντας 
έτσι σταδιακά από την αγορά την παρακμάζουσα Ελλάδα κυριαρχώντας στην αγορά 
μέχρι και το τέλος της αρχαιότητας.

Στους χρόνους μετά την κατάρρευση της Ρώμης, με τις μεταναστεύσεις των 
λαών και τις καθόδους διαφόρων νομαδικών φύλων στην Ευρώπη και την 
Μεσόγειο, η αμπελουργία βρέθηκε σε μια περίοδο οπισθοδρόμησης. Ειδικά στην 
Δύση, με τη αποδιάρθρωση του εμπορίου και της γεωργίας μειώθηκαν τόσο οι 
καλλιεργούμενες εκτάσεις, όσο και η ποιότητα των κρασιών. Σε κάποιες περιοχές η 
αμπελουργία εγκαταλείφθηκε για αιώνες. Οι κληρικοί και οι μοναχοί που 
χρειάζονταν τον οίνο και για λειτουργικούς σκοπούς, ήταν σε πολλές περιπτώσεις 
αυτοί που συντέλεσαν στην διατήρηση της οινοποιητικής παράδοσης των τέως 
Ρωμαϊκών κτήσεων, όπως η Γαλλία, η Ισπανία, και η περιοχή του Ρήνου στην 
Γερμανία. Ακόμη και σήμερα μερικοί ονομαστεί αμπελώνες ανήκουν σε 
μοναστήρια.

Στο Βυζάντιο, παρά τις ιστορικές αναταραχές και την εγκατάλειψη ή 
απαγόρευση της διονυσιακής λατρείας η αμπελουργία και οινοποιία διατηρήθηκε. 
Και εδώ οι μοναχοί διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο όπου είχαν την δυνατότητα να 
κατασκευάσουν μεγάλα σύγχρονα για την εποχή οινοποιεία, να βελτιώνουν τις 
τεχνικές παραγωγής και την ποιότητα του κρασιού. Μεταξύ των συνηθειών που 
άλλαξαν ήταν και αυτή της ανάμειξης του οίνου με νερό. Κρασί παραγόταν σε όλη 
την βυζαντινή επικράτεια, αλλά τα πιο γνωστά παρέμεναν αυτά των περιοχών που 
είχαν και στην αρχαία Ελλάδα αντίστοιχη φήμη .

Νέο " αστέρι “ της ελληνικής οινοποιίας αναδείχθηκε από εκείνα τα χρόνια και 
μέχρι το 19° αιώνα, με μεγάλη ζήτηση και στην Ευρώπη, ο " Μαλβαζίας " όπου το 
όνομα του το οφείλει μάλλον στη Μονεμβάσια, παραγόταν όμως κυρίως στην 
Κρήτη. Η περίοδος της Τουρκοκρατίας παρά τις δυσκολίες της, όπως η υψηλή 
φορολογία, δεν περιόρισε σημαντικά την ελληνική αμπελουργία . Και εδώ σχετικά 
ευνοημένα βρέθηκαν μοναστηριακά κτήματα, αλλά και οι νησιώτικες περιοχές, 
όπου η περίοδος της τούρκικης κυριαρχίας σε πολλές περιπτώσεις ήταν συντομότερη 
και η επιβολή φόρων κάπως πιο χαλαρή .

Την ίδια περίοδο στη Δύση, η τέχνη του κρασιού γνώρισε τη μεγάλη ανάπτυξη 
που οδήγησε στη σημερινή της ακμή. Από το 13° αιώνα οι Άραβες προώθησαν την 
οινοποιία στην κατακτημένη Ιβηρική χερσόνησο, έτσι το 16° αιώνα είχε πλέον 
εξαπλωθεί σχεδόν παντού στην Ισπανία αλλά και στη Γαλλία, στην οποία η 
σημαντικότατη ανάπτυξη οδήγησε το 1730 ακόμα και σε νόμους για τον περιορισμό 
της καλλιέργειας . Η εποχή αυτή έφερε αρκετές τεχνικές καινοτομίες, όπως την 
χρήση της γυάλινης φιάλης, του φελλού και την παρασκευή σαμπάνιας, που 
αποδίδεται στον γάλλο Βενεδικτίνο μοναχό Περινιόν. Με την εξερεύνηση των 
θαλάσσιων οδών από τους μεγάλους Ισπανούς και Πορτογάλους εξερευνητές,
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άνοιξαν νέοι ορίζοντες. Το εμπόριο συνέβαλε, όπως και παλιότερα, στην ανάπτυξη 
της οινοποιίας (γεννήθηκαν νέοι τύποι, λ.χ. τα ενισχυμένα με μπράντι ή άλλο 
απόσταγμα Πόρτο, Σερρύ, Μαδέρα) ενώ επιχειρήθηκε η αμπελοκαλλιέργεια στη 
νότιο Αφρική, την Αυστραλία και στην Αμερική .

Το τελευταίο αυτό εγχείρημα είχε απρόβλεπτες συνέπειες, οφειλόμενες κυρίως 
σε ένα μικρό και άγνωστο μέχρι τότε έντομο, που προκάλεσε την ασθένεια 
φυλλοξήρα. Η Ευρωπαϊκή άμπελος (Vitis vinifera) δεν μπορούσε να επιβιώσει στη 
Αμερική ιδίως στο βόρειο τμήμα της. Αυτό ανάγκασε τους αποίκους να 
χρησιμοποιήσουν ενδημικά ανθεκτικά αμερικάνικα είδη όπως τα Vitis rotundifolia, 
Vitis labrusca, Vitis riparia κ.α συνήθως μετά από υβριδισμό με ευρωπαϊκές 
ποικιλίες. Όταν, από το 18° αιώνα και έπειτα, μεταφέρθηκαν τέτοιες υβριδικές 
ποικιλίες στην Ευρώπη, ο περονόσπορος προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στους 
Γαλλικούς αμπελώνες (μέσα 19° αιώνα). Η εισαγωγή καθαρών αμερικάνικων 
ποικιλιών για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, συνοδεύτηκε από την εισαγωγή της 
φυλλοξήρα που πλέον σχεδόν εξολόθρευσε τα γαλλικά αμπέλια και όχι μόνο αφού 
στο πρώτο μισό του 20° αιώνος έπληξε πολύ σοβαρά την βόρεια Ελλάδα .

Τέλος, αναφερόμενοι στα νεότερα ελληνικά χρόνια, η αμπελουργία υπέστη 
σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή κατά την επανάσταση του 1821, αλλά κατόπιν 
γρήγορα οι καλλιεργούμενες εκτάσεις αποκαταστάθηκαν και μάλιστα αυξήθηκαν . 
Μεγάλο μέρος αυτών όμως, κυρίως στην Πελοπόννησο, φυτεύτηκε όχι με άμπελο 
για οινοποιία αλλά με σταφιδάμπελο. Η κορινθιακή σταφίδα ήταν το κύριο εξαγωγικό 
προϊόν και στύλος της εθνικής οικονομίας του νεοσύστατου κράτους, με ανοδικές 
τάσεις μέχρι και το τέλος του 19° αιώνα. Ας σημειωθεί ότι η σταφίδα αυτή συνήθως 
προοριζόταν για παραγωγή ξηροσταφιδίτη οίνου στο εξωτερικό, κυρίως στην 
Γαλλία που εκείνα τα χρόνια έχανε τα αμπέλια της από την φυλλοξήρα. Σε αυτές 
και τις επόμενες δεκαετίες η αμπελουργία συνολικά αναπτύχθηκε και οι αντίστοιχες 
εκτάσεις στην ελληνική επικράτεια αυξήθηκαν ειδικά με τις προσαρτήσεις της 
Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Όμως ως τα μέσα του 20° αιώνα είχε 
επέλθει σημαντική πτώση, οφειλόμενη στην επιδημία της φυλλοξήρας που έπληξε 
την Μακεδονία αλλά και στις πολυτάραχες ιστορικές συγκυρίες. Σημαντικό πάντως 
για την ελληνική οινοποιία είναι ότι στην περίοδο αυτή μπήκαν οι βάσεις της 
ελληνικής οινολογίας και της παραγωγής κρασιού ελεγχόμενης και υψηλής 
ποιότητας.

Αμπέλι

Είδη και ποικιλίες σταφυλιών κρασιού

Οι χιλιάδες ποικιλίες σταφυλιών του είδους Vitis vinifera ξεπερνούν τις 5.000, 
και διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το χρώμα, το μέγεθος, τη μορφή του καρπού, τη 
σύσταση του χυμού (συμπεριλαμβανομένης της γεύσης), το χρόνο ωρίμανσης, και 
την ανθεκτικότητα στις ασθένειες. Ευδοκιμούν σε μεγάλο εύρος κλιματολογικών 
συνθηκών, και υποβάλλονται σε διαφορετικές κατεργασίες για την παραγωγή 
κρασιού. Αυτή η αυξημένη ποικιλότητα στο θέμα των σταφυλιών συμβάλει στην 
τεράστια ποικιλία διαθέσιμων κρασιών.

Το V vinifera , το οποίο πιθανότατα προέρχεται από τα όρη του Καυκάσου, 
είναι το κυριότερο οινοπαραγωγικό φυτό, με τα περισσότερα από τα κρασιά 
παγκοσμίως να παράγονται από την συγκεκριμένη ποικιλία. Τα V. labrusca και V 
rotundifolia εξημερώθηκαν στο ανατολικό κομμάτι των Ηνωμένων Πολιτειών. Η 
εξημέρωση του V amurensis έχει αναφερθεί στην Ιαπωνία, και πολλά
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διασταυρωμένα υβρίδια έχουν χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή κρασιών. Η υψηλή 
περιεκτικότητα σακχάρου των περισσοτέρων ποικιλιών του V. vinifera όταν φτάσουν 
στην ωρίμανση είναι ο κυριότερος παράγοντας για την επιλογή αυτών των ποικιλιών 
στην παραγωγή κρασιών σε όλο τον κόσμο. Η περιεκτικότητα του σε σάκχαρα 
(απαραίτητο υπόστρωμα για τη ζύμωση), είναι αρκετή ώστε να παράγεται κρασί με 
10% περιεκτικότητα σε αλκοόλη ή και περισσότερο . Κρασιά που περιέχουν λιγότερη 
αλκοόλη είναι ιδιαίτερα ασταθή λόγω της ευαισθησίας σε φθορά από βακτηρίδια. Η 
μέση οξύτητα των ωρίμων σταφυλιών ποικιλιών του είδους V. vinifera είναι επίσης 
κατάλληλη για την παραγωγή κρασιών. Ο καρπός έχει οξύτητα μικρότερη από 1 τοις 
εκατό (υπολογισμένο ως τρυγικό οξύ, το κύριο οξύ των σταφυλιών) και pH από 3.1 
ως 3.7 (ελαφρώς όξινα).Το μηλικό οξύ είναι επίσης σημαντικό οξύ. Το κιτρικό οξύ 
βρίσκεται μόνο σε μικρή ποσότητα.

Ένας τρίτος παράγοντας που προσελκύει τους οινοπαραγωγούς σε αυτό το 
είδος σταφυλιού είναι η τεράστια ποικιλία όσον αφορά τη σύστασή του. Το χρώμα 
του καρπού ποικίλλει από ελαφρύ πρασινωπό κίτρινο σε κοκκινωπό, ροζ, κόκκινο, 
κοκκινωπό-βιολετί, ή μαύρο-μπλε. Ο χυμός είναι γενικά άχρωμος, αν και μερικές 
ποικιλίες έχουν ένα ροζ προς κόκκινο χρώμα, και η γεύση ποικίλλει από αρκετά 
ουδέτερη ως έντονα αρωματική (Gewurztraminer , Cabernet sauvignon , Zinfandel ). 
Μερικές ποικιλίες, όπως το Pinot Noir , που έχει μάλλον ουδέτερα αρωματικούς 
χυμούς, αναπτύσσουν μια χαρακτηριστική γεύση όταν ζυμώνονται και αφήνονται να 
παλαιώσουν .

Τα είδη V. labrusca και V. rotundifolia σπάνια περιέχουν ικανοποιητική 
ποσότητα σακχάρων ώστε να παράγουν κρασιά με αλκοολικό τίτλο 10% και συνήθως 
απαιτείται η προσθήκη επιπλέον σάκχαρης. Η οξύτητα στην ωρίμανσή τους είναι 
συχνά πολύ υψηλή, με ιδιαίτερα χαμηλή τιμή pH . Οι ποικιλίες αυτών των ειδών 
συνήθως έχουν διακριτικές γεύσεις.

Γλεύκος

Σύσταση του γλεύκους

Το γλεύκος είναι το υγρό που προκύπτει μετά την έκθλιψη του 
σταφυλιού . Από αυτό λαμβάνεται ο οίνος μετά τη αλκοολική ζύμωση του 
σακχάρου του . Η γνώση της σύστασης κάθε γλεύκους σε ότι αφορά την 
περιεκτικότητα του σε σάκχαρα και οξέα είναι απαραίτητη για τον οινοποιό 
όταν θέλει να παρασκευάσει οίνο , που να μπορεί να διατηρηθεί για μεγάλο 
χρονικό διάστημα (ΚΟΥΤΙΝΑ Α.Α., ΠΕΦΑΝΗ Σ.,1984) . Τα συστατικά του 
γλεύκους είναι:

1) Νερό σε ποσοστό 65 -  80 °/0

2) Διαλυτά συστατικά σε ποσοστό 5 -  6 °/0

/. Οονανικά οζέ.α : Τα σπουδαιότερα είναι το τρυγικό , το μηλικό και το 
κιτρικό .

//. Ανόργανα συστατικά:

Ζ Ανιόντα : Χλωριούχα , Φωσφορικά και Θειικά όπως 01 , 804 ,
Ρ Ο 4, Ε  , Β γ , I ,  Β Ο 3 .
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Κατιόντα : Καλίου , Ασβεστίου , Μαγνησίου , Σιδήρου και Αργιλίου 
όπως Κ , Να, Οά , Μ§ , Ρε , Ο ι, Α1, Ζη , Μη , Αε , Ρύ .

Μ. Αζωτούγεα ουσίες:

ν'' Οργανικές ουσίες : Απαντούν τα αμινοξέα όπου η σημασία τους 
είναι μεγάλη γιατί το άζωτο των ενώσεων αυτών είναι αφομοιώσιμο από την 
ζύμη και αποτελεί τροφή για τα κύτταρα της .

ν' Ανόργανες ουσίες : Απαντούν τα αμμωνιακά άλατα

3) Σάκχαρα σε ποσοστό 10 -  30 °/0 κυρίως σακχαρόζη (ιμβερτοσάκχαρο)

Οίνος

Η λέξη κρασί

Η λέξη κρασί αντικατέστησε την λέξη ” οίνος “ στους βυζαντινούς χρόνους . Η 
αντικατάσταση αυτή επιταχύνθηκε ίσως από ότι ο οίνος αποτελούσε πλέον όρο 
του χριστιανικού λειτουργικού-θρησκευτικού λεξιλογίου. Η λέξη κατάγεται με 
μεσολάβηση των τύπων κρασίν / κράσιον , από την λέξη κράσις = ανάμειξη, που 
με την σειρά της είναι παράγωγο του ελληνικού θέματος κρα-, ινδοευρωπαϊκό 
θέμα κέρα- (το ρήμα κεράννυμι= αναμειγνύω και το ουσιαστικό κρατηρ = σκεύος 
ανάμειξης). Η ετοιμολογία της λέξης αντανακλά την συνήθεια των αρχαίων 
ελλήνων να πίνουν το κρασί τους ανακατεμένο με νερό .

Η λέξη οίνος μαρτυρείται στην ελληνική γλώσσα ήδη από τους μυκηναϊκούς 
χρόνους (στη γραμμική β). Η λέξη απαντάται σε όλες σχεδόν τις γλώσσες της 
μεσογείου καθώς και στις περισσότερες της ινδοευρωπαϊκής οικογένειας .

Ορισμός κρασιού

Σύμφωνα με την οινική νομοθεσία ελληνική και ξένη αναφέρεται ότι , 
οίνος είναι το ποτό , που προέρχεται αποκλειστικά από την ολική ή μερική 
ζύμωση νωπών σταφυλιών ή γλεύκους που προέρχεται από νωπά σταφύλια .

Οίνος και υγεία

Τα τελευταία χρόνια ολοένα και αυξανόμενος είναι ο αριθμός των 
επιδημιολογικών μελετών που υποστηρίζουν ότι η καθημερινή , μέτρια 
κατανάλωση κόκκινου κρασιού ελαττώνει τον κίνδυνο θανάτου από στεφανιαία 
νόσο .

Η καρδιοπροστατευτική δράση της μέτριας κατανάλωσης οίνου , προέρχεται 
κυρίως από τις αντιοξειδωτικές και αγγειοδιασταλτικές ικανότητες του κόκκινου 
κρασιού . Πλούσιο σε φαινολικό περιεχόμενο, το κόκκινο κρασί αυξάνει την 
αντιοξειδωτική ικανότητα του πλάσματος ακόμη και στους διαβητικούς
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ασθενείς, όταν συνδυάζουν τα γεύματά τους με ελαφρά οινοποσία. Μεταξύ των 
αντιοξειδωτικών φαινολικών παραγόντων του κόκκινου κρασιού ανευρίσκονται 
τα φλαβονοειδή, δευτερεύοντες φυτικοί μεταβολίτες, που εκτός από 
καρδιοπροστασία παρέχουν και προστασία εναντίων ορισμένων τύπων καρκίνου.

Η ρεσβερατρόλη (τεενεταίΓοΙ), ένα αντιοξειδωτικό ένζυμο που περιέχεται στα 
σταφύλια και το κόκκινο κρασί , με αντικαρκινική δράση . Το ένζυμο αναστέλλει 
την πρωτεΐνη, που προστατεύει τα καρκινικά κύτταρα από την δράση της 
χημειοθεραπείας και διακόπτει την εξάπλωση των κακοηθών όγκων. 
Περαιτέρω μελέτες πάνω σε δείγματα μονοκύτταρων / μακροφάγων περιφερικού 
αίματος ανέδειξαν ότι η δραστικότητα του ενζύμου αυτού, συμμετέχει επίσης 
στην παθογένεση της αθηροσκλήρωσης, μέσω αύξησης των επίπεδων της \ΤΤ)Ε 
χοληστερόλης του ορού .Αυτή ανεστάλη με την λήψη κόκκινου κρασιού ενώ 
παράλληλα προστατεύει ή και θεραπεύει (ΜΑΞί^υΕΜΕ, 1981).

Τύποι οίνων

Οι οίνοι κατηγοριοποιούνται με βάση τα εξής κριτήρια:

1) Χρώμα :

> Λευκός
> Ροζέ
> Ερυθρός

2) Περιεκτικότητα σε σάκχαρα :

> Ξηρός
> Ημίξηρος
> Ημίγλυκος
> Γλυκός

3) Περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα:

> Ήσυχος
> Ημιαφρώδης
> Αφρώδης ( φυσικός ή τεχνητός )
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Μέρος πρώτο
Η σύγχρονη τεχνολογία στην οινοπαραγωγή

Κεφάλαιο 1- Η συγκομιδή των σταφυλιών

1.1 .Ιστορική αναδρομή

Σήμερα, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση έχει οδηγήσει στην αναθεώρηση 
ορισμένων τρόπων, μεθόδων ή συνηθειών που εφαρμόζονται στον παραγωγικό 
τομέα. Το ίδιο αυτό φαινόμενο άρχισε να επεκτείνεται και στη συγκομιδή των 
σταφυλιών που προορίζονται για την οινοποίηση. Η παραδοσιακή μέθοδος 
συγκομιδής των σταφυλιών, -χειρωνακτικά-, στους οργανωμένους αμπελώνες 
παραχωρεί όλο και περισσότερο τη θέση της στη μηχανική συγκομιδή. Αυτό επήλθε 
από την αύξηση του κόστους της χειρωνακτικής εργασίας καθώς και από τη λιγότερη 
προσφορά εργατών για τις σκληρές αγροτικές εργασίες.

Η πρώτη μηχανή συγκομιδής έφτασε το 1970 στην Ευρώπη και συγκεκριμένα 
στη Γαλλία από τις Η.Π.Α., όμως παρουσίασε πολλά προβλήματα και δυσκολίες στην 
προσαρμογή της στα Ευρωπαϊκά δεδομένα με αποτέλεσμα η προσπάθεια 
καθιέρωσης της εκμηχάνισης του τρυγητού να γίνει αντικείμενο διαμάχης σχετικά με 
τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που συνόδευαν την καινοτομία αυτή. Για το 
λόγο αυτό, η μηχανική συγκομιδή αποτέλεσε αντικείμενο συνεχούς μελέτης και 
πειραματισμού που οδήγησε στην κατασκευή βελτιωμένων μηχανών. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα να μην ισχύει πλέον σήμερα, ή να ισχύει μερικώς, η άποψη που 
επικρατούσε παλαιότερα, σύμφωνα με την οποία η μηχανική συγκομιδή δεν 
ενδείκνυται για την παραγωγή οίνων υψηλής ποιότητας (LACOMBE R.,1981).

1.2.Περιγραφή της μηχανής

Μια μηχανή συγκομιδής έχει τα εξής:

■ To chassis (εικόνα 2) που στηρίζεται πάνω στους 3 ή 4 τροχούς. Έχει την 
δυνατότητα να διατηρείται οριζόντιο αυτόματα ή κατά βούληση και σε εδάφη 
με κλίση 30%.

■ Την κεφαλή της συγκομιδής που ευθυγραμμίζεται με την βλάστηση αυτόματα 
και έτσι αποφεύγονται οι ισχυρές τριβές με τους βλαστούς. Με την βοήθεια 
δύο σειρών ατράκτων οι οποίες χαρακτηρίζονται από εγκάρσια και 
εναλλασσόμενη κίνηση, ανακινούν την κόμη των φυτών με αποτέλεσμα να 
προκαλείται η πτώση των σταφυλιών ή και μεμονωμένων ραγών. Το ελάχιστο 
ύψος που μπορεί να κινηθεί η κεφαλή, πάνω από το έδαφος είναι 10-30cm. 
(εικόνα 3).

■ Τα ακροφύσια πεπιεσμένου αέρα ή οι απορροφητήρες που βρίσκονται 
μπροστά από την κεφαλή δεξαμενής και έχουν ως σκοπό την απομάκρυνση ή 
την απορρόφηση αντίστοιχα των φύλλων, των ελίκων ή άλλα κομμάτια 
βλαστών, για να παραμείνει η σταφυλομάζα σε καθαρή κατάσταση.

■ Ένα ή δύο ατέρμονες κοχλίες αποτελούμενοι από επικαλυπτόμενα επίπεδα 
σχήματος μικρών καλαθιών λαμβάνουν τις ράγες ή τα σταφύλια που πέφτουν 
κατά την δόνηση και τα οδηγούν στα δοχεία συγκομιδής από όπου εκεί 
μεταφέρονται σε παραπλήσια κινούμενη ρυμούλκα ή σε δοχείο που είναι 
ενσωματωμένο στην ίδια την μηχανή.
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■ Τον κινητήρα όπου στην περίπτωση των συρόμενων ή ημιφερόμενων , η έλξη 
πραγματοποιείται μέσω ενός τρακτέρ που έχει ισχύ 30-60 ίππους. Ενώ στις 
αυτοφερόμενες μηχανές ανάλογα με το μέγεθος τους κυμαίνεται μεταξύ 50- 
150 ίππους.

Εικόνα 1: Πηγή Poulard, 1980. Αρχή λειτουργία της συλλεκτικής μηχανής.

Εικόνα 2: Πηγή Σουφλερός Ηρ. Ε. τόμος I, 2000 

To Chassis

Εικόνα 3: Πηγή Σουφλερός Ηρ. Ε. τόμοας I, 2000 

Η κεφαλή συγκομιδής και το σύστημα μεταφοράς της σταφυλομαζας
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1.3.Βελτιώσεις της μηχανής

Κατά τη διάρκεια χρήσης της μηχανικής συγκομιδής, ως αντικαταστάτη της 
χειρωνακτικής, είχε ως αποτέλεσμα την ανάγκη για βελτιστοποίηση της, η οποία 
έγινε κατά βάση στις μηχανές συγκομιδής. Σ’ αυτή την πειραματική περίοδο οι 
μηχανές που χρησιμοποιήθηκαν, πέρασαν από διάφορα στάδια εξέλιξης και πιο 
συγκεκριμένα σύμφωνα με τον τρόπο κίνησής τους, από συρόμενες σε ημιφερόμενες 
και μετέπειτα σε αυτοφερόμενες. Ο όγκος τους γινόταν ολοένα και πιο μικρός, η 
ευκινησία τους μεγάλωνε διαρκώς και η προσαρμογή τους στο έδαφος και στον 
αμπελώνα. Ορισμένες βελτιωτικές τροποποιήσεις της μηχανής είναι οι εξής:

■ Δυνατότητα συλλογής των σταφυλιών σε ακόμη μικρότερο ύψος από το 
έδαφος.

■ Χρήση συστήματος οριζοντίωσης με αυτόματο τρόπο ή κατά βούληση.
■ Η διπλή διεύθυνση, μπροστινό και πισινό στρίψιμο των τροχών ώστε ο 

χειρισμός της μηχανής να είναι ευκολότερος.
■ Χαμήλωμα του κέντρου βάρους της μηχανής
■ Ενσωμάτωση στη μηχανή δοχείου υποδοχής, δυνάμενο να ισορροπεί 

αυτόματα
■ Σύστημα θείωσης για την πρόληψη ή μείωση της οξείδωσης.
■ Τοποθέτηση ακροφυσίου πεπιεσμένου αέρα ή απορροφητήρα πιο κοντά στον 

ιμάντα υποδοχής για την απομάκρυνση των φύλλων.
■ Η κατασκευή μηχανών με τέσσερις αυτοκινούμενους και ανεξάρτητους 

τροχούς(4χ4)
■ Η δυνατότητα κίνησης μπρος και πίσω (5-10 χλμ/ω στον αμπελώνα, 10-20 

χλμ./ω στο δρόμο)

Ακόμα και σήμερα διανύουμε ένα στάδιο εξέλιξης της μηχανής. Πρόσφατα 
στην Ευρώπη τέθηκε σε εφαρμογή μηχανή που μπορεί να μαζεύει ταυτόχρονα τα 
σταφύλια από δύο σειρές αμπελιών ενώ στην Αμερική όπου έχει τη δυνατότητα να 
συλλέγει σταφύλια από τέσσερις σειρές. Επίσης επινοήθηκε νέο σύστημα παραλαβής 
και μεταφοράς της σταφυλόμαζας μέσω σωληνώσεων με απορρόφηση. Το γεγονός 
ότι η μηχανική συγκομιδή πέτυχε στις περιοχές που παράγουν υψηλής ποιότητας 
οίνους προέγραψε τη σίγουρη διάδοση της μηχανής και η κατασκευή 
ραδιοκατευθυνόμενης μηχανής δεν αποτελεί παρά ένα παράδειγμα στον τομέα 
εξέλιξης της μηχανής (ΣΟΥΦΛΕΡΟΣ ΗΡ.Ε.,1983 ).

1.4.Τροποποίηση του αμπελώνα

Παρ’ όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν στις μηχανές, κρίθηκε αναγκαία και η 
μετατροπή του υπάρχοντος αμπελώνα στις μηχανές όπως και η δημιουργία νέων 
προδιαγραφών στην εγκατάσταση καινούργιων αμπελώνων, ώστε να επιτυγχάνεται η 
πλήρη προσαρμογή τους, στις δυνατότητες εργασίας της μηχανής εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα τη διατήρηση της ποιότητας της σταφυλόμαζας, την εκμηδένιση του 
χαμένου χρόνου και την προστασία των φυτών από τις μηχανικές κακώσεις.
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1.5.Προσαρμογή του ήδη υπάρχοντος αμπελώνα

* Μείωση του πάχους της κόμης μικρότερη των 30εκ. αφαιρώντας τους 
κάθετους βραχίονες στον άξονα των γραμμών και αφήνοντας περισσότερα 
μάτια σ’ αυτούς που απομένουν για να μη μειωθεί η απόδοση

■ Ανύψωση του φυτού για την καλύτερη και πληρέστερη συλλογή καθώς και 
τον περιορισμό των απωλειών

■ Υποστύλωση με πασσάλους πάχους μικρότερου των 10 εκ. για την 
ευθυγράμμιση του βλαστού και την αντίστασή του στον αέρα

1 .ό.Επίδραση στους οίνους

Στην περίπτωση της ερυθρής οινοποίησης, έχει αποδειχτεί ότι η ποιότητα των 
οίνων που παράγονται είναι ισάξια με εκείνη που παράγονται από σταφύλια που 
έχουν συγκομισθεί με το χέρι. Σε αντίθεση με τους λευκούς οίνους πρέπει ακόμα να 
βρεθούν τρόποι για την αντιμετώπιση της οξείδωσης και τον περιορισμό της 
εκχύλισης. Μέχρι τώρα έχουν εφαρμοστεί διάφορες τεχνικές όσο αφορά το 
φαινόμενο της οξείδωσης όπως προσθήκη θειώδη ανυδρίτη ταυτόχρονα με την 
συγκομιδή και συγκέντρωση της σταφυλομάζας σε δοχεία κάτω από αδρανές 
ατμόσφαιρα ενώ για την αποφυγή της εκχύλισης των συστατικών χρησιμοποιούνται 
δοχεία αποθήκευσης τα οποία διαθέτουν διάτρητο πλέγμα σε κάποιο ύψος πάνω από 
τον πυθμένα ώστε να γίνεται αμέσως ο διαχωρισμός της σταφυλόμαζας από τον 
χυμό.

1.7.Προδιαγραφές νέων εγκαταστάσεων

■ Παράθεση αμπελώνων πολύ μεγάλου μήκους
■ Πρόβλεψη μεγάλων αποστάσεων ανάμεσα στις γραμμές, όταν οι 

χρησιμοποιούμενες μηχανές είναι μεγάλες
■ Διατήρηση επίπεδου εδάφους απαλλαγμένου από χόρτα
■ Περιορισμός του πλάτους της ζώνης βλάστησης των φυτών και ρύθμιση του 

ύψους αυτών
■ Ρύθμιση του ύψους που πρέπει να βρίσκονται τα σταφύλια ανάλογα με το 

χρησιμοποιούμενο τύπο μηχανής
■ Τοποθέτηση ανθεκτικών πασσάλων υποστήριξης με ελαστικότητα για την 

αντοχή στο πέρασμα της μηχανής και μικρή διατομή για τη μείωση των 
απωλειών της σταφυλομάζας.

■ Το κύριο σύρμα υποστήριξης να είναι καλά τεντωμένο και ανθεκτικό
■ Να γίνονται βλαστολογήματα, κορφολογήματα, ξεφυλλίσματα και λοιπές 

εργασίες που έχουν σκοπό τη μείωση του φυλλώματος για τη διευκόλυνση 
του έργου της μηχανής

■ Τα κυπελλοειδή σχήματα πρέπει να διαμορφώνονται κατάλληλα

1.8.Πλεονεκτήματα μηχανικής συγκομιδής

Μεγαλύτερη ταχύτητα συγκομιδής. 
Μείωση του κόστους συγκομιδής.
Μείωση των απωλειών της σταφυλόμαζας.
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■ Δυνατότητα εργασίας σε άσχημα καιρικά φαινόμενα.
■ Παραγωγή οίνων ισάξιας ποιότητας.
■ Κατασκευή μηχανών ευπροσάρμοστων σε κάθε περίπτωση.
■ Η μικροχλωρίδα των ζυμομυκήτων έχει αριθμητικά υπεροχή στη μηχανικά 

συγκομιζόμενη σταφυλόμαζα με συνέπεια η αλκοολική ζύμωση να ξεκινά 
ταχύτερα.

1.9.Μειονεκτήματα μηχανικής συγκομιδής

■ Αδυναμία εφαρμογής ορισμένων μεθόδων οινοποίησης όπως σε ατμόσφαιρα 
Δεν αφήνει περιθώρια για τη διαλογή της πρώτης ύλης όπου επιβάλλεται.

■ διοξειδίου του άνθρακα.
■ Αύξηση του κόστους για την προσαρμογή των αμπελώνων και των 

εγκαταστάσεων των οινοποιείων.
■ Επένδυση σημαντικού χρηματικού ποσού για την απόκτηση των μηχανών 

συγκομιδής.
■ Μη ικανοποιητική ποιότητα στους λευκούς οίνους
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Κεφάλαιο 2-Οξείδωση του γλεύκους και η σύγχρονη αντιμετώπιση της.

Οι λευκοί οίνοι, είναι αυτοί που κυρίως κινδυνεύουν από την οξείδωση των 
συστατικών τους, ερχόμενοι σε επαφή με το οξυγόνο του ατμοσφαιρικού αέρα, με 
συνέπεια να προκαλείται:

■ η αλλοίωση του αρώματος λόγω σχηματισμού ακεταλδεΰδης και 
συσσώρευσης αλδεΰδων και εστέρων ,

* η αλλαγή του χρώματος, όπου κιτρινίζουν και στη συνέχεια γίνονται καφέ
■ η καταστροφή της φρεσκάδας

Οι παλαιότεροι οινοποιοί ως μέτρο προστασίας του οίνου χρησιμοποιούσαν το 
ελαιόλαδο, το οποίο λόγω του μικρότερου ειδικού βάρους του από εκείνο του 
κρασιού , παρέμενε στην επιφάνεια δημιουργώντας ένα στρώμα.

Με το πέρασμα των χρόνων και την εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης , 
αποδείχτηκε ότι η οξείδωση των συστατικών, μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλα τα 
στάδια επεξεργασίας, από την συγκομιδή των σταφυλιών μέχρι την παραγωγή του 
οίνου. Αυτό συνετέλεσε στην επινόηση μιας τεχνικής η οποία εφαρμόζεται στη 
σταφυλομάζα ή στο γλεύκος πριν την ζύμωση ή και στον οίνο, - η προσθήκη θειώδη 
ανυδρίτη- ,η οποία χρησιμοποιείται και σήμερα. Το SO2 ενεργεί τόσο με τις 
αναγωγικές και αντιοξειδωτικές του χημικές ιδιότητες δηλαδή να δεσμεύει οξυγόνο 
πριν από όλα τα συστατικά όσο και με τις οξειδασικές, στις οποίες οφείλεται η 
αδρανοποίηση ή καταστροφή των ενζύμων που διευκολύνουν την οξείδωση των 
διαφόρων συστατικών .

Παρότι η αποτελεσματικότητα του θειώδη ανυδρίτη κατά της οξείδωσης είναι 
πολύ μεγάλη, κατά καιρούς δοκιμάστηκαν και άλλες τεχνικές που αφενός εμπόδιζαν 
την οξείδωση , αφετέρου παρουσίαζαν άλλα μειονεκτήματα. Συγκεκριμένα:

> Προσθήκη ασκορβικού οξέος όπου δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα και 
διατηρεί το άρωμα αλλά ο ρόλος του περιορίζεται μόνο κατά την εμφιάλωση.

> Θέρμανση του γλεύκους. Η μέθοδος αυτή παρέχει σταθερότητα στα γλεύκη 
σχετικά με την οξείδωση όμως παρουσιάζει το μειονέκτημα ότι προκαλεί 
καταστροφή των πηκτινολυτικών ενζύμων που είναι υπεύθυνα για την φυσική 
διαύγαση του οίνου.

> Οινοποίηση σε αδρανή ατμόσφαιρα. Σε αυτή την μέθοδο η επεξεργασία των 
σταφυλιών και του γλεύκους λαμβάνει χώρα σε ένα αναερόβιο περιβάλλον με 
αποτέλεσμα να βελτιώνεται η ένταση και η λεπτότητα του αρώματος. Όμως το 
γλεύκος καθίσταται πολύ ευαίσθητο στο οξυγόνο και σε τυχόν επαφή με αυτό, να 
αποκτάει πολύ γρήγορα βαθύ κίτρινο χρώμα, χάνοντας έτσι ότι είχε επιτευχθεί μέχρι 
εκείνη την στιγμή.

Τον τελευταίο καιρό εφαρμόζεται μια νέα τεχνική η οποία κερδίζει όλο και 
περισσότερο έδαφος, στην αντιμετώπιση της οξείδωσης, η οποία ονομάζεται, 
υπεροξυγόνωση του γλεύκους . Εάν ένα γλεύκος υποστεί εμπλουτισμό του με 
οξυγόνο της ατμόσφαιρας, 50mg/l τότε επιτυγχάνεται η υπεροξυγόνωση του 
(ΒΑΪΜΑΡΑΚΗΣ-ΡΟΥΣΣΗΣ,1992). Αυτή είναι μια πρόωρη εφαρμογή ώστε οι 
φαινολικές ενώσεις οι οποίες δίνουν στο γλεύκος σκούρο χρώμα , να πολυμεριστούν 
(RIBEREAU-GAYON, 1994 ). Τα πολυμερή αυτά καθιζάνουν και απομακρύνονται 
αργότερα στις απολασπώσεις ή με φυγοκέντριση με συνέπεια την μείωση των 
φαινολικών ενώσεων έτσι ώστε να ελαττώνεται η πιθανότητα της οξειδωτικής 
εξέλιξης του προϊόντος και να σταθεροποιείται το χρώμα των λευκών οίνων 
(GUEDES DE ΡΙΝΗΟ et al., 1994, MULLER-SPATH, 1990 ). Αποτέλεσμα αυτής 

της τεχνικής είναι η κατάργηση της προσθήκης του θειώδη ανυδρίτη πριν την ζύμωση 
και η μείωση των απαραίτητων δόσεων του στους οίνους ( BAILLY, 1990 ).
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Τα υπεροξυγονωμένα γλεύκη παρουσιάζουν μεγαλύτερη χρωστική σταθερότητα 
που μειώνεται κατά την αλκοολική ζύμωση, μικρότερη οξύτητα και μικρότερες 
συγκεντρώσεις των οξέων του μηλικού και τρυγικού οξέος.

Επίσης η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται και ως "προκαλούμενη επίπλευση", 
αφού τα στερεά σωματίδια ενσωματώνονται στο Ο2 με αποτέλεσμα να έχουν 
μικρότερο ειδικό βάρος από αυτό του υγρού που τα περιέχει και να συγκεντρώνονται 
στην επιφάνεια από όπου απομακρύνονται.
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Κεφάλαιο 3-Η αλκοολική ζύμωση

3.1.Βιοχημεία της αλκοολικής ζύμωσης.
Αλκοολική ζύμωση ονομάζεται η βιοχημική μετατροπή των σακχάρων του 

τύπου C6H12O6 ( εξόζων ) σε αιθυλική αλκόολη και διοξείδιο του άνθρακα με 
ταυτόχρονη έκλυση ενέργειας υπό τη μορφή ΑΤΡ . Η όλη της διεργασία είναι 
αναερόβια . Η συνολική αντίδραση είναι η εξής :

C6Hi20 6 + 2ADP + 2Pi ^2 C 2H5OH + 2C02 + 2ATP + 2H20
Η μετατροπή του σακχάρου προς αιθανόλη γίνεται με έναν πολύπλοκο 

μηχανισμό , τα διάφορα στάδια του οποίου καταλύονται από μια σειρά ενζύμων . 
(Σχήμα 1).

Στην αλκοολική ζύμωση η αιθανόλη είναι ο τελικός δέκτης των ηλεκτρονίων ενώ 
η γλυκόζη ο δότης . Η πορεία της αλκοολικής ζύμωσης φαίνεται στο Σχήμα 2, όπου 
περιγράφεται η αποικοδόμηση της γλυκόζης σε πυροσταφυλικό οξύ ( πορεία γνωστή 
ως γλυκόλυση ) και στη συνέχεια σε αιθανόλη ( πορεία γνωστή ως αλκοολική 
ζύμωση ) .

Η ποσότητα όμως της αλκοόλης , καθώς και των πτητικών παραπροϊόντων 
εξαρτάται , εκτός από τις ζύμες και τις συνθήκες αερισμού και από τη 
θερμοκρασία της ζύμωσης. Γενικά ζυμώσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες δίνουν 
υψηλότερες συγκεντρώσεις αλκοόλης , λόγω εξάτμισής της σε υψηλές 
θερμοκρασίες . Πράγματι τα κόκκινα κρασιά δίνουν χαμηλότερους αλκοολικούς 
βαθμούς σε σύγκριση με τα λευκά (και στις δυο περιπτώσεις έχουμε την ίδια 
ποσότητα αρχικού σακχάρου) λόγω υψηλής θερμοκρασίας ζύμωσης , η οποία είναι 
απαραίτητη για την εκχύλιση του χρώματος ( JACKSON R.S., 1994).
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3.2.Μικροοργανισμοί-Σακχαρομύκητες

Η πολύπλοκη για τον άνθρωπο χημική αντίδραση της αλκοολικής ζύμωσης, 
γίνεται απλούστατη με τη δράση του ενζυμικού συστήματος των σακχαρομυκητών.

Οι σακχαρομύκητες ανήκουν στις ζύμες που είναι μονοκύτταροι 
μικροοργανισμοί της οικογένειας των μυκήτων. Οι σακχαρομύκητες έχουν διακριτό 
κυτταρικό τοίχωμα, με ένα πυρήνα ανά κύτταρο και πολλαπλασιάζονται με 
εκβλάστηση. Πιο ειδικά τα είδη του γένους Saccharomyces ανήκουν στην 
υποκατηγορία των ασκομυκήτων. Οι σακχαρομύκητες διακρίνονται από τις άλλες 
ζύμες γιατί καταναλώνουν διάφορους υδατάνθρακες στα πλαίσια των μεταβολικών 
τους οδών μετατρέποντας τους σε αλκοόλη ενώ δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα 
νιτρικά ως πηγή αζώτου .

Οι σακχαρομύκητες είναι ο πιο διαδεδομένος μικροοργανισμός στην παραγωγή 
αλκοολούχων ποτών γιατί είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός στην αλκοόλη και το SO2, 
καταναλώνει πλήρως τα σάκχαρα του γλεύκους, τα οποία μετατρέπει σε αναερόβιες 
συνθήκες κυρίως σε αλκοόλη και αρωματικά συστατικά κι όχι σε βιομάζα, 
αναπτύσσεται και ζυμώνει ταχύτατα σε μικρές τιμές pH ή και σε χαμηλές 
θερμοκρασίες και μεγάλες πιέσεις, παράγει λίγο SO2, H2S, οξικό οξύ και ουρία, είναι 
ανθεκτικό απέναντι σε ανταγωνιστές μικροοργανισμούς, και καταβυθίζεται σχεδόν 
πλήρως μετά το πέρας της ζύμωσης. Η εμπειρική εφαρμογή του φαινομένου της 
αλκοολικής ζύμωσης περιλαμβάνει την χρήση άγριων στελεχών ζυμών που υπάρχουν 
στις φλούδες των ραγών των σταφυλιών. Ο επιστημονικός χειρισμός του φαινομένου 
της αλκοολικής ζύμωσης περιλαμβάνει την χρήση επιλεγμένων στελεχών που έχουν 
απομονωθεί στη φύση ή έχουν τροποποιηθεί στο εργαστήριο. Ειδικά στελέχη 
διαφέρουν ως προς την παραγωγή αρωματικών συστατικών και παραπροϊόντων και 
μπορούν να επιλεγούν ανάλογα με την περίπτωση (JACKSON, 1994). Η ιδιότητα 
αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την απομόνωση και ταυτοποίηση 
διαφορετικών στελεχών. Οι αυθόρμητες ζυμώσεις όπως η φυσική ζύμωση του 
κρασιού πραγματοποιούνται από διάφορα είδη σακχαρομυκητών καθένα από τα 
οποία επικρατεί σε διάφορα στάδια της ζύμωσης .

Η ανάπτυξη και ζυμωτική ικανότητα των σακχαρομυκήτων εξαρτάται από τη 
θερμοκρασία, το pH, την οσμωτική πίεση, την περίσσεια άνθρακα, αζώτου, θείου και 
φωσφόρου, και την παρουσία οξυγόνου. Αύξηση της θερμοκρασίας και μείωση του 
pH έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ανθεκτικότητας της ζύμης στην παραγόμενη 
αιθανόλη. Με τη χρήση ψυχρόφιλων και αλκοολοανθεκτικών στελεχών των 
σακχαρομυκήτων επιτυγχάνεται παραγωγή προϊόντος βελτιωμένης ποιότητας 
διατηρώντας την παραγωγικότητα σε επιθυμητά από οικονομικής πλευράς επίπεδα .

Τα βασικά θρεπτικά συστατικά που απαιτούνται για την ανάπτυξη των ζυμών είναι 
το νερό, πηγές αζώτου και άνθρακα, οξυγόνο, φώσφορος, μαγνήσιο, ιχνοστοιχεία και 
βιταμίνες. Το νερό, δεσμευμένο και ελεύθερο, αποτελεί το 85% της μάζας των 
κυττάρων.

3.3.Σακχαρομύκητες και οινοποίηση.

Η ζύμη που χρησιμοποιείται στην παραδοσιακή και βιομηχανική οινοποίηση 
είναι ο Saccharomyces cerevisiae. Ο μικροοργανισμός αυτός μπορεί να παράγει μέχρι 
και 12-15 αλκοολικούς βαθμούς, ενώ γενικά η βιωσιμότητά του μειώνεται πάνω από 
τους 8° και η δυνατότητα πολλαπλασιασμού του πάνω από τους 5 % νοί, ανάλογα με 
το στέλεχος. Είναι ο πιο διαδεδομένος μικροοργανισμός στην τεχνολογία των 
ζυμώσεων και ο πιο μελετημένος όσον αφορά της ιδιότητες και τις προοπτικές
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βελτίωσής του με επιλογή ή γενετική μηχανική. Η βελτίωση αφορά τη δημιουργία 
νέων στελεχών με αντοχή σε υψηλούς αλκοολικούς βαθμούς και σε ακραίες 
συνθήκες, όπως οι υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες, ιδιότητες με τεράστια 
τεχνολογική σημασία.

Στην παραδοσιακή αυθόρμητη οινοποίηση η αλκοολική ζύμωση 
πραγματοποιείται από ένα μεγάλο αριθμό σακχαρομυκήτων της φυσιολογικής 
χλωρίδας του σταφυλιού, με σημαντικότερους τους S. ellipsoideus, S. pastorianus, S. 
bayanus, S. apiculatus, S. uvarum, S. rosei, κ.α.

H έρευνα για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και του κόστους των αλκοολικών 
ζυμώσεων, κατευθύνεται και στη χρήση άλλων μικροοργανισμών όπως ο Zymomonas 
mobilis , (MARGARITIS-MERCHANT, 1984).

3.4.Επιλεγμένες καλλιέργειες ζυμών

Με τον όρο, επιλεγμένη καλλιέργεια, εννοούμε την χρήση κατάλληλων 
στελεχών των ζυμών για την παραγωγή οίνων με καλή ποιότητα η οποία διαφέρει 
από την μια χρονιά στην άλλη, λόγω της διαφορετικής σύνθεσης της ζυμοχλωρίδας. 
Έτσι με την χρήση των επιλεγμένων καλλιεργειών επιτυγχάνεται:

■ Ο εμπλουτισμός του γλεύκους όταν οι ζύμες της φλούδας δεν είναι αρκετές για 
να πραγματοποιηθεί η ζύμωση.

■ Ο καλύτερος έλεγχος της ζύμωσης και των επιθυμητών χαρακτηριστικών του 
κρασιού που θα παραχθεί.

■ Η επαναδραστηριοποίηση ζυμώσεων που έχουν διακοπεί όπως στην περίπτωση 
των αφρωδών οίνων, που η δεύτερη αλκοολική ζύμωση ξεκινά σε περιβάλλον 
με αλκοόλη 11-11,5 % vol. .

■ Η αποικοδόμηση μηλικού οξέος σε αιθυλική αλκοόλη .
■ Ο περιορισμός της αύξησης των βιογενών αμινοξέων κατά την μηλογαλακτική 

ζύμωση, μέσω κατάλληλων στελεχών γαλακτικών βακτηρίων που συνθέτουν 
μικρές ποσότητες βιοαμινών.

■ Η παραγωγή ημιαφρώδη οίνου ο οποίος έχει μικρό αλκοομετρικό τίτλο, 
περίπου 3%νο1.

■ Η παραγωγή αποσταγμάτων οίνων.
■ Η ανάπτυξη ορισμένων πρόδρομων ουσιών του αρώματος της σταφυλής με 

αποτέλεσμα την αύξηση του ποικιλιακού αρώματος
■ Η δημιουργία αφρού και ιζήματος στους οίνους των αφρωδών οίνων που 

παρασκευάζονται με την μέθοδο της καμπανίας (LAPRENT,1990).

Υπάρχουν δύο είδη επιλεγμένων καλλιεργειών, οι υγρές καλλιέργειες και οι 
ξηρές καλλιέργειες.

Οι υγρές καλλιέργειες προέρχονται από επιλεγμένες αποικίες οι οποίες 
φυλάσσονται στο εργαστήριο σε στερεό υπόστρωμα και σε θερμοκρασία -80°C και 
λίγο πριν την χρήση τους πολλαπλασιάζονται σε θρεπτικά υποστρώματα.

Οι ξηρές καλλιέργειες προέρχονται από επιλεγμένα στελέχη τα οποία 
πολλαπλασιάζονται σε ζαχαρούχο υπόστρωμα π.χ. μελάσα, το οποίο είναι 
εμπλουτισμένο με ανόργανα άλατα και ιχνοστοιχεία. Στην συνέχεια ακολουθεί 
φυγοκέντριση, διήθηση που έχει ως σκοπό την απόκτηση της μάζας των 
μικροοργανισμών με υγρασία 70%, εισαγωγή της σε έναν εξωθητή για την 
μορφοποίηση της σε νηματόμορφα σχήματα πάχους 2-4nm. Το ποσοστό υγρασίας 
πρέπει να μειωθεί στο 4-8% γιατί σε αυτό οφείλεται η σταθερότητα και η 
δραστηριότητα των καλλιεργειών. Για αυτό η μάζα των μικροοργανισμών υφίσταται 
αποξήρανση σε θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη των 40 για 3-5 ώρες. Η αποθήκευση
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πραγματοποιείται σε αναερόβιο περιβάλλον, σε αεροστεγείς συσκευασίες και σε 
χαμηλές θερμοκρασίες για την αποφυγή των μηνιαίων απωλειών που ανέρχονται 
στους 5 σε 0,6 %, 21 σε 1,7 % και 37 στο 75%.

Ο εμβολιασμός των επιλεγμένων ζυμών γίνεται μετά από φυγοκέντριση, 
διήθηση, παστερίωση, προσθήκη θειώδη ανυδρίτη, μετάγγιση και άλλες τεχνικές για 
την αποδυνάμωση του αυτόχθονα πληθυσμού, με τους εξής τρόπους :

■ Απευθείας στο γλεύκος αφού προηγουμένως έχει υποστεί ενυδάτωση με 
ζαχαρούχο διάλυμα θερμοκρασίας 37-43. Όσον αφορά την ποσότητα που 
χρησιμοποιείται, οι απόψεις των επιστημών διίστανται. Μερικοί πιστεύουν 
πως 10g ξηρής καλλιέργειας/hl οίνου είναι αρκετά για την γρήγορη εκκίνηση 
της αλκοολικής ζύμωσης, χωρίς άνοδο της θερμοκρασίας και χωρίς 
σημαντική ποσότητα αφρού ενώ σύμφωνα με άλλους απαιτούνται 50 g/hl .

■ Με προετοιμασία μιας καλλιέργειας εκκίνησης όπου 25-50 g ξηρής 
καλλιέργειας προστίθενται σε 100 lt γλεύκους. Αφού ζυμωθούν τα μισά 
περίπου ζάχαρα η καλλιέργεια εκκίνησης χρησιμοποιείται σε αναλογία 5-10% 
για τον εμβολιασμό άλλων δεξαμενών. Ο τρόπος αυτός είναι 
οικονομικότερος, από αυτόν που γίνεται κατευθείαν στο γλεύκος, αλλά πρέπει 
να ανανεώνονται κάθε εβδομάδα γιατί υπάρχει κίνδυνος επιμολύνσεων 
(KRAUS et al.,1984).

3.5.Εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αλκοολική ζύμωση

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αλκοολική ζύμωση ή την ανάπτυξη των 
σακχαρομυκήτων και η ρύθμισή τους για την παραγωγή προϊόντος με βελτιωμένο 
οργανοληπτικό χαρακτήρα έχουν μελετηθεί από πολλούς ερευνητές και έχουν 
παράλληλα αναπτυχθεί πολλά θεωρητικά μοντέλα για την εξήγηση και περιγραφή της 
αλκοολικής ζύμωσης. Συνοπτικά οι παράγοντες αυτοί είναι:

α) Πηγές άνθρακα.
Οι ουσίες που χρησιμοποιούν οι σακχαρομύκητες ως πηγές ενέργειες είναι τα 

σάκχαρα (γλυκόζη, φρουκτόζη, σακχαρόζη) και λιγότερο ορισμένα αμινοξέα και η 
γλυκερόλη. Συγκεντρώσεις σακχάρων γύρω στο 25% επιβραδύνουν την αλκοολική 
ζύμωση και πάνω από 25-30% τη σταματούν λόγω οσμωτικών φαινομένων. Η 
συγκέντρωση των σακχάρων επηρεάζει το σχηματισμό των αρωματικών συστατικών. 
Σε υψηλές συγκεντρώσεις αυξάνεται η παραγωγή αιθανόλης, οξικού οξέος και 
εστέρων του. Η πιο αξιοποιήσιμη πηγή άνθρακα είναι τα σάκχαρα, που 
μεταβολίζονται με οξειδωτικό και μη οξειδωτικό τρόπο και συγκεκριμένα οι εζόζες 
όπως η Ο-γλυκόζη, Ο-φρουκτόζη και ΰ-μαννόζη, και ο δισακχαρίτης σακχαρόζη αφού 
υδρολυθεί πρώτα σε γλυκόζη και φρουκτόζη από το ένζυμο ιμβερτάση.

β) Θεοιιοκρασία
Η θερμοκρασία είναι από τους σημαντικότερους εξωτερικούς παράγοντες που 

επηρεάζουν την ταχύτητα της αλκοολικής ζύμωσης. Ακραίες τιμές θερμοκρασίας 
προκαλούν θάνατο των κυττάρων και αναστολή της ζύμωσης. Σε χαμηλές 
θερμοκρασίες τα κύτταρα είναι πιο ανθεκτικά στην αλκοόλη λόγω της μεγαλύτερης 
αναλογίας ακόρεστων λιπαρών οξέων στις μεμβράνες (JACKSON, 1994).

Μεταβολή της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ζύμωσης (ανισόθερμη 
ζύμωση) έχει παρατηρηθεί ότι επηρεάζει την κινητική, αλλά και την ποιότητα του 
προϊόντος . Για την ανάπτυξη των ζυμών η βέλτιστη θερμοκρασία είναι 25 °C, 
υπάρχουν όμως και είδη που αναπτύσσονται στους 37 °C ή στους 20 °C. Οι ζύμες
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μπορούν να αναπτυχθούν ακόμα και στους 4-5 °0. Η ζύμη ζυθοποιίας μπορεί να 
ζυμώσει και στους 0 °0 αλλά δεν αναπτύσσεται σε αυτή τη θερμοκρασία.

γ) ρΗ
δ) Οξυγόνο 
ε) Αλκοόλη
στ) Αζωτούχα συστατικά 
ζ) Φαινόλες 
η) δθ2 
θ) 0 0 2 
ι) Βιταμίνες
κ) Ανόργανα συστατικά
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Κεφάλαιο 4-Ακινητοποιημένοι βιοκαταλύτες

4.1 .Ορισμός ακινητοποίησης

Ακινητοποίηση ή καθήλωση βιοκαταλύτη (ενζύμου, πολυενζυμικού 
συστήματος ή και ολόκληρου κυττάρου ) είναι ο περιορισμός του σε τεχνητή στερεά 
φάση, η οποία διακρίνεται από την κύρια υγρή φάση όπου με τον τρόπο αυτό 
δημιουργείται ετερογενές σύστημα. Η στερεά φάση που φέρει τον βιοκαταλύτη, 
προφανώς είναι καταλυτικά ενεργός και ονομάζεται βιοκαταλυτική στερεά φάση, για 
να διακρίνεται από κάθε άλλη στερεά φάση χωρίς καταλυτικές ιδιότητες. Η 
ακινητοποίηση με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπεται η αμφίδρομη μεταφορά ( π.χ. 
υποστρώματος, προϊόντος, οξυγόνου ) μεταξύ βιοκαταλυτικής στερεάς φάσης και 
κύριας υγρής φάσης (ΚΛΩΝΗΣ I., 1997).

4.2.Σκοπός ακινητοποίησης
Το μεγαλύτερο ποσοστό της έρευνας ασχολείται με απλές εφαρμογές και 

προσπαθεί να αποδείξει τα πλεονεκτήματα των ακινητοποιημένων κυττάρων έναντι 
των παραδοσιακών ζυμώσεων με ελεύθερα κύτταρα. Μερικά από αυτά αναφέρονται 
παρακάτω:

■ Βελτιωμένη απόδοση παραγωγής λόγω επαναχρησιμοποίησης του 
βιοκαταλύτη, ανακύκλωσης των ενζύμων και συνενζύμων, υψηλών ρυθμών 
αντίδρασης και απομάκρυνσης των αναστολέων από το σύστημα.

■ Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του βιοκαταλύτη λόγω ακινητοποίησης 
του μικροοργανισμού στο φορέα.

■ Επιτάχυνση του ρυθμού ζύμωσης λόγω επίτευξης υψηλών συγκεντρώσεων 
βιομάζας και χρήση κυττάρων που δε βρίσκονται στη φάση ανάπτυξης.

■ Υψηλή παραγωγικότητα λόγω της δυνατότητας χρησιμοποίησης των 
βιοκαταλυτών σε συνεχείς διαδικασίες και απομάκρυνσης των προϊόντων και 
των ανεπιθύμητων μεταβολικών παραπροϊόντων που δρουν ως αναστολείς

■ Διατήρηση σταθερών και ενεργών βιοκαταλυτών λόγω διαχωρισμού της 
ανάπτυξης των κυττάρων από την παραγωγή του προϊόντος εξ' αιτίας της 
ακινητοποίησης των κυττάρων σε κάποιο φορέα.

■ Βελτιωμένος έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας στα συστήματα συνεχούς 
ζύμωσης λόγω διαχωρισμού του προϊόντος και απομάκρυνσης των 
αναστολέων.

■ Προϊόν απαλλαγμένο κυττάρων λόγω του φυσικού διαχωρισμού του 
βιοκαταλύτη από το προϊόν (ΚΛΩΝΗΣ Ι.,1997).
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Χρησιμοποιούνται πορώδη υλικά, μικρόφιλτρα ή μεμβράνες διαπίδυσης. Τα 
πλεονεκτήματα της συγκράτησης με μηχανικό τρόπο είναι κυρίως:

■ η αποτροπή διαφυγής κυττάρων και
■ η επίτευξη μεγάλης συγκέντρωσης βιομάζας και υψηλές ταχύτητες 

βιοαντιδράσεων. Η μέθοδος όμως παρουσιάζει δυσκολία εφαρμογής σε 
βιομηχανική κλίμακα λόγω υψηλού κατασκευαστικού κόστους Επιπλέον η 
αυξημένη πίεση οδηγεί σε καταστροφή των φίλτρων ή των μεμβρανών λόγω 
απόφραξης από τα κύτταρα.

β)Προσκόλληση σε φορέα ιιε ηλεκτροστατικούς ,ιονικούς οιιοιοπολικοικ δεσμούς ή 
δυνάιιεις Van der Waals.

Ανάμεσα στο κυτταρικό τοίχωμα των κυττάρων και στην επιφάνεια του φορέα 
μπορεί να επιτευχθεί προσκόλληση λόγω ηλεκτροστατικής έλξης. Παράγοντες που 
επηρεάζουν την προσκόλληση κυττάρων σε φορείς είναι οι εξής:

■ Η φύση του φορέα (μέγεθος, πορώδες, φορτίο, χημική σύνθεση).

■ Η φύση του κυττάρου (είδος μικροοργανισμού, ηλικία μικροοργανισμού, 
φορτίο μεμβράνης, σύνθεση κυτταρικού τοιχώματος).

■ Οι συνθήκες υγρού ζύμωσης (θερμοκρασία, pH, CO2, ιονική ισχύς του μέσου, 
παρουσία πολυσθενών κατιόντων) (MARGARITIS and MERCHANT, 1984).

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα αυτού του τρόπου ακινητοποίησης είναι οι 
υψηλές παραγωγικότητες για ακινητοποιημένα κύτταρα ζυμομυκήτων έναντι των 
ελεύθερων (και το χαμηλό κόστος, αφού η μέθοδος είναι απλή και φθηνή, μπορεί να 
βρει χρήση και σε βιομηχανική κλίμακα ακόμα και σε συνεχείς διεργασίες.

Καθώς η προσκόλληση γίνεται μόνο στην εξωτερική επιφάνεια του φορέα, 
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αποκόλλησης των κυττάρων γι’αυτό απαιτείται 
προσεκτικός έλεγχος στην ροή του εισερχόμενου υγρού στον βιοαντιδραστήρα. Το 
φαινόμενο αυτό είναι συχνότερο σε συστήματα ακινητοποιημένων ζυμομυκήτων 
λόγω του παραγόμενου CO2. Επίσης ελαττώνεται η ζωτικότητα και η συγκράτηση 
των κυττάρων στον φορέα σε περίπτωση μεταβολής του pH κατά τη διάρκεια της 
ζύμωσης.

Άλλος τρόπος ακινητοποίησης είναι μέσω ομοιοπολικών δεσμών ανάμεσα 
στο φορέα και στο ένζυμο με τη χρήση αντιδραστηρίων διασύνδεσης. Η μέθοδος 
πλεονεκτεί στο ότι οι ισχυροί δεσμοί που σχηματίζονται επιτρέπουν την σταθερή 
προσκόλληση στο φορέα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Υπάρχει βέβαια και ο 
κίνδυνος τοξικότητας κάποιων συγκεκριμένων τεχνικών ακινητοποίησης με 
αποτέλεσμα τη μείωση της αποδοτικότητας των κυττάρων ή και τη θανάτωσή τους. 
Μειονέκτημα της μεθόδου είναι κι ο εγκλωβισμός των κυττάρων στο εσωτερικό των 
μορφωμάτων με αποτέλεσμα να γίνεται δύσκολη η μεταφορά μάζας.

Τα ένζυμα και τα κύτταρα μπορούν να συγκρατηθούν όχι μόνο με τις 
παραπάνω δυνάμεις αλλά και λόγω υδρόφοβων αλληλεπιδράσεων ή δεσμών 
υδρογόνου.

4.3.Τρόποι ακινητοποίησης κυττάρων
οΟΜηγανική συγκράτηση
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γ) Παγίδευση των κυττάρων ή ενζύμων σε πολυιιερή υλικά.

Κατά την μέθοδο αυτή, αρχικά επιτυγχάνεται διασπορά των κυττάρων ή 
των ενζύμων στο διάλυμα με τα μονομερή. Ακολουθεί ο πολυμερισμός οπότε γίνεται 
παγίδευση στις κοιλότητες του πολυμερούς.

Η μέθοδος έχει υψηλή λειτουργικότητα και σταθερότητα με αποτέλεσμα να 
χρησιμοποιείται σε συνεχείς διεργασίες δίνοντας υψηλές παραγωγικότητες. Λόγω του 
μικρού κινδύνου διαφυγής κυττάρων από το πολυμερές μπορεί να γίνει η χρήση 
υψηλής ροής αντιδρώντων στον βιοαντιδραστήρα.

Παρόλ’ αυτά οι υψηλές συγκεντρώσεις των κυττάρων στο πολυμερές μειώνουν 
την αντοχή του, Τα αντιδρώντα και τα προϊόντα δεν διοχετεύονται εύκολα στο 
πολυμερές οπότε η λειτουργικότητα των κυττάρων παρατηρείται κυρίως στην 
επιφάνειά του. Πολλές φορές τα προϊόντα που συσσωρεύονται στην επιφάνεια είναι 
τοξικά για τα κύτταρα (π,χ. αιθανόλη για ακινητοποιημένα κύτταρα ζυμομυκήτων).

δ) Ακινητοποίηση αε δυαιουργία συσσωματωμάτων κυττάρων.

Η ακινητοποίηση με δημιουργία συσσωματωμάτων κυττάρων γίνεται για 
συγκεκριμένα μόνο στελέχη κυττάρων και μπορεί να επιτευχθούν υψηλές 
συγκεντρώσεις βιομάζας μέχρι και 90 £ ξηρής ζύμης/Τ. βιοαντιδραστήρα. Η μέθοδος 
μειονεκτεί στο ότι απαιτεί τη χρήση ειδικών στελεχών ζύμης. Απαιτείται επίσης 
ρύθμιση της ροής στον βιοαντιδραστήρα και ρύθμιση του ισοζυγίου θρεπτικών 
υλικών στην τροφοδοσία και κυτταρικής ανάπτυξης ώστε να επιτυγχάνεται σταθερή 
συγκέντρωση βιομάζας. Ελλοχεύει και σε αυτήν την μέθοδο ο κίνδυνος διάσπασης 
των συσσωματωμάτων των κυττάρων με έκλυση (202 (ΚΙΝΤΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, 
2004).

4.4.Πλεονεκτήματα ακινηχοποίησης κυττάρων έναντι της 
ακινητοποίησης ενζύμων

Οι βιοκαταλύτες που προκύπτουν με ακινητοποίηση κυττάρων, πλεονεκτούν 
των βιοκαταλυτών που προκύπτουν με ακινητοποίηση ενζύμων στα εξής σημεία:

■ Αποφυγή δαπανηρής και χρονοβόρου διεργασίας καθαρισμού των ενζύμων.

■ Επίτευξη μεγάλης σταθερότητας των κυττάρων έναντι των ενζύμων στις 
συγκεκριμένες συνθήκες που απαιτούνται για να γίνουν οι αναγκαίες 
αντιδράσεις.

■ Αποφυγή απενεργοποίησης των ενζύμων σε σχέση με τα κύτταρα, αφού τα 
ένζυμα του κυττάρου βρίσκονται στο φυσικό τους περιβάλλον παρουσιάζο
ντας ενισχυμένη σταθερότητα. Το υλικό ακινητοποίησης δρα προστατευτικά 
για τα κύτταρα απέναντι σε φυσικοχημικές επιδράσεις του ρΗ, της 
θερμοκρασίας των διαλυτών και των βαρέων μετάλλων.

■ Σχηματίζονται βιοκαταλύτες με πολλές δυνατότητες λόγω των πολλαπλών 
βιοχημικών δράσεων των κυττάρων.

■ Επίτευξη αναγέννησης βιοκαταλύτη λόγω πολλαπλασιασμού των κυττάρων. 
Αυτό δεν μπορεί να συμβεί με τα ένζυμα.
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Η ακινητοποίηση των κυττάρων οδηγεί σε:
■ αλλαγή μορφολογίας όπου το σχήμα των κυττάρων που είναι εγκλωβισμένα 

σε πηκτή λόγω του περιορισμένου χώρου ανάπτυξης χάνει τη συμμετρία του.
■ αύξηση αντοχής των ακινητοποιημένων κυττάρων στην αποθήκευση για 

μεγάλο χρονικό διάστημα.
■ αλλαγή ενδοκυτταρικού περιεχομένου σε σχέση με ελεύθερα κύτταρα π.χ. 

υψηλότερες συγκεντρώσεις δομικών πολυσακχαριτών DNA, RNA .
■ μείωση ενδοκυτταρικού pH που οδηγεί σε αύξηση δραστικότητας ενζύμων 

της γλυκολυτικής οδού.
■ μεγάλη σταθερότητα σε διακυμάνσεις του pH π.χ. η ζυμωτική ικανότητα δεν 

επηρεάζεται για τιμές pH από 2,5-6,2.
■ αλλαγή στον μεταβολισμό και την ανάπτυξη των κυττάρων λόγω του 

περιορισμού πρόσληψης θρεπτικών υλικών, λόγω της ύπαρξης διαφορετικού 
περιβάλλοντος γύρω από τα κύτταρα και της φυσικής επαφής των κυττάρων 
με το φορέα ή με διπλανά κύτταρα .

■ μεγάλος ειδικός ρυθμός πρόσληψης γλυκόζης για ζυμώσεις με 
ακινητοποιημένα κύτταρα που φθάνει στα 43g/g/h έναντι 21 g/g/h για 
ελεύθερα καθώς και διπλάσιος ρυθμός παραγωγής αιθανόλης.(ΒΑΙ10Ι and 
KOYTINAS, 1994)

Σε πολλές περιπτώσεις έχει αναφερθεί αλλαγή της μεταβολικής 
δραστηριότητας μικροοργανισμών και ενζύμων κατά την ακινητοποίησή τους σε 
κάποιο φορέα (ANGELOVA et al, 2000). Οι πιθανοί λόγοι για αυτή την αλλαγή δεν 
είναι ακόμα σαφείς. Η αλλαγή αυτή είναι άμεσα συνδεδεμένη με το γεγονός ότι το 
μικροπεριβάλλον στο οποίο βρίσκονται τα ακινητοποιημένα κύτταρα συχνά διαφέρει 
από το περιβάλλον μιας καλλιέργειας ελευθέρων κυττάρων και αφορά κυρίως την 
αλλαγή της διαπερατότητας της κυτταρικής μεμβράνης, την αλλαγή της μορφολογίας 
του κυττάρου, την επίδραση της επιφανειακής τάσης και της οσμωτικής πίεσης στο 
μεταβολισμό του κυττάρου και τη διάχυση των υποστρωμάτων και των προϊόντων 
από και προς το κύτταρο.

■ ARGIRAKOS και οι συνεργάτες του (1992) μελέτησαν την επίδραση της 
ακινητοποίησης σε αλγινικό ασβέστιο ενός βιομηχανικού στελέχους Bacillus 
amyloliquefacieps κατά την παραγωγή α-αμυλάσης σε διάλυμα λακτόζης. Τα 
ακινητοποιημένα κύτταρα δεν ήταν δυνατόν να παράγουν το ένζυμο για 
εκτεταμένη χρονική περίοδο σε επαναλαμβανόμενες παρτίδες ζύμωσης ή 
σε συνεχή διεργασία. Σε όλες τις περιπτώσεις οι αποδόσεις των 
ακινητοποιημένων κυττάρων ήταν χαμηλότερες συγκρινόμενες με τις 
αντίστοιχες των ελεύθερων.

■ GALAZZO και BAILEY (1990) παρατήρησαν ότι ακινητοποιημένα κύτταρα 
Saccharomyces cerevisiae σε αλγινικό ασβέστιο τα οποία είχαν αναπτυχθεί 
παρουσία αλγινικού ασβεστίου, παρήγαγαν περίπου δυο φορές πιο γρήγορα 
αιθανόλη από τα ακινητοποιημένα κύτταρα τα οποία είχαν αναπτυχθεί 
απουσία αλγινικού ασβεστίου .Στην ίδια εργασία αναφέρεται ότι το 
ενδοκυτταρικό pH ήταν 6.9 για τα ελεύθερα κύτταρα και 6.8 για τα 
ακινητοποιημένα. γεγονός που έχει σημαντικότατες επιδράσεις στο 
μεταβολισμό του κυττάρου ( ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΜΠΑΚΟΕΙΑΝΝΗ ,1995).

4.5.Επίδραση της ακινητοποίησης στους μικροοργανισμούς
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4.6.Βασικές προϋποθέσεις για την επιλογή του φορέα ακινητοποίησης

Για να υπάρχουν πιθανότητες για εφαρμογή της ακινητοποίησης στη 
βιομηχανική παραγωγή το υπόστρωμα ακινητοποίησης θα πρέπει να παρουσιάζει τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά:

■ Ο φορέας πρέπει να είναι άφθονος, να απομονώνεται εύκολα και να είναι 
φθηνός.

■ Να έχει μηχανική αντοχή και χημική σταθερότητα ώστε να μην απαιτείται 
αντικατάστασή του σε μικρό χρονικό διάστημα .

■ Να είναι αδρανής για τα κύτταρα που πρόκειται να ακινητοποιηθούν σε 
αυτόν.

■ Να έχει μεγάλη χωρητικότητα ακινητοποίησης.
■ Να υπάρχει δυνατότητα αναγέννησής του.
■ Να επιτρέπει την διάχυση του προϊόντος καθώς και των πιθανών αναστολέων 

της αντίδρασης που συχνά παράγονται.
■ Να παρουσιάζει τις βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας στη θερμοκρασία και τις 

συγκεντρώσεις του αντιδραστήρα.
Ειδικά για την ακινητοποίηση ζυμομυκήτων (μεγέθους -ΙΟμιη), ο φορέας θα 

πρέπει να είναι αδιάλυτος στο υγρό της ζύμωσης σε όλα τα στάδιά της, να μην είναι 
τοξικός και πορώδης καθώς και ημιπερατός. Το μέγεθος των πόρων του υλικού που 
θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι επαρκώς μικρό ώστε να εμποδίζει την 
απομάκρυνση των κυττάρων της ζύμης. Θα πρέπει να είναι όμως και αρκετά μεγάλο 
ώστε τα προς ζύμωση σάκχαρα να μπορούν να φτάσουν έως τα κύτταρα και να 
επιτρέπεται η απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα και της αλκοόλης κατά την 
απελευθέρωσή τους από αυτά. Γενικά τα κομμάτια που περιλαμβάνουν τα 
ακινητοποιημένα κύτταρα της ζύμης πάνω στο υλικό του φορέα, έχουν ουσιωδώς 
σφαιρικό σχήμα και διάμετρο κατά μέσο όρο από 3 μέχρι 5ιηπι.

Ο φορέας θα πρέπει να είναι αρκετά ανθεκτικός για να αντέχει στις συνθήκες 
θερμοκρασίας και ανάδευσης που επικρατούν κατά τη διάρκεια της ζύμωσης. 
Επιπλέον θα πρέπει να είναι αδρανής με την έννοια ότι δεν πρέπει να αντιδρά με 
κάποιο από τα συστατικά της ζύμωσης και να μην ελευθερώνει κάποια ουσία στο 
ζυμούμενο υγρό. Βέβαια απαιτείται ο φορέας να είναι τέτοιος ώστε η επίτευξη της 
ακινητοποίησης των ζυμομυκήτων σε αυτόν να γίνεται σε συνθήκες που δεν 
επηρεάζουν την δραστηριότητα των κυττάρων.

Η ποσότητα των κυττάρων που ακινητοποιούνται σε κάθε βασικό κομμάτι του 
φορέα πρακτικά δεν αποτελεί κρίσιμο σημείο στην όλη διαδικασία. Γιατί ακόμα κι αν 
ακινητοποιηθούν λίγα κύτταρα, είναι δυνατό να προηγηθεί απλά επώαση στο 
κατάλληλο θρεπτικό μέσο ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των κυττάρων της ζύμης και 
στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί ο φορέας στην διαδικασία της ζύμωσης.

Από την άλλη πλευρά η παρουσία μεγάλης συγκέντρωσης κυττάρων ζύμης 
στον φορέα γενικά δεν εμποδίζει την απαιτούμενη μεταφορά των προϊόντων 
προς και από τα κύτταρα. Και αυτό γιατί η φύση του υλικού του φορέα είναι τέτοια 
ώστε να να μην εμποδίζει τη διέλευση ενώσεων μικρού μοριακού βάρους από και 
προς την περιοχή των ακινητοποιημένων κυττάρων.

Φυσικά μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση κυττάρων μπορεί να οδηγήσει σε 
χαμηλή συνολική ικανότητα μετατροπής σχετικά με τον αριθμό των κυττάρων που 
ακινητοποιήθηκαν(ΚΙΝΤΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, 2004).
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4.7.Φορείς ακινητοποίησης κυττάρων για την παραγωγή αιθανόλης

Υπάρχει ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός από μελέτες που έχουν γίνει με
σκοπό την παραγωγή αλκοόλης και κρασιού με ακινητοποιημένα κύτταρα σε
ανόργανους και σε οργανικούς φορείς .

α)Ανόργανοι φορείς.

γ-Αλούμινα. Με τον φορέα αυτό έχουν επιτευχθεί ικανοποιητικοί ρυθμοί 
παραγωγής αιθανόλης σε σχέση με τα ελεύθερα κύτταρα (ΚΑΝΑ et al., 
1989, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ., 1995).

Κίσσηρη. Ηφαιστειακό πέτρωμα, που παρουσιάζει αυξημένη παραγω
γικότητα σε ευρεία περιοχή θερμοκρασιών και σημαντική μείωση του χρόνου 
ζύμωσης στις χαμηλές θερμοκρασίες σε σχέση με τα ελεύθερα κύτταρα 
(BAKOUGIANNIS et al,1992, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, 1995).

Σφαίρες από ανοξείδωτο ατσάλι για την ακινητοποίηση κυττάρων S. 
cereviseae για βελτίωση της ικανότητας ακινητοποίηση.

Κεραμικά υλικά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σαν υπόστρωμα 
ακινητοποίησης στην παραγωγή αιθανόλης από ζύμωση της γλυκόζης.

β)Οργανικοί φορείς
Κατά την ακινητοποίηση σε οργανικούς φορείς συνήθως γίνεται παγίδευση των 

κυττάρων στη μάζα του οργανικού πολυμερούς Για την ακινητοποίηση κυττάρων 
ζυμών έχουν χρησιμοποιηθεί οι εξής φορείς:

Αλγινικό ασβέστιο. Αναφέρεται ότι το αλγινικό ασβέστιο έχει ερευνηθεί σε 
μεγάλη έκταση και ενδεικτικά σημειώνεται η παραγωγή αιθανόλης 6% ν/ν από 
διάλυμα μελάσας με ακινητοποιημένα κύτταρα στο φορέα αυτό (ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, 1995).

■ Gel αλγινικού νατρίου, για αλκοολική ζύμωση μούστου
■ Εποξειδικές ρητίνες.
* Ιονανταλλακτικές ρητίνες.
■ Καραγεννάνη.
■ Cryo-gels από πολυμερή βυνιλαλκοολών.
■ Ζελατίνη.
■ Γλουτένη για την συνεχή παραγωγή κρασιού (BARDI et al., 1996).
■ Πηκτικό οξύ.
■ Άγαρ.
* Κομμάτια μήλου. 

γ)πριονίδι
Σε πριονίδι από δέντρο οξιάς ακινητοποιήθηκαν κύτταρα Saccharomyces 

diastaticus για την παραγωγή αλκοόλης. Παλιότερες εργασίες πάνω σε πριονίδι 
απαλλαγμένο από ενδεχομένως τοξικές για τα κύτταρα ουσίες αναφέρονται από τους 
επιστήμονες ότι με αρχική συγκέντρωση γλυκόζης 220-260g/L πήραν 
παραγωγικότητα αιθανόλης 21-28 g/L/h και συγκέντρωση αιθανόλης 80-118g/L 
στους 30 °C χρησιμοποιώντας ακινητοποιημένα κύτταρα S.cereviseae σε διπλό 
βιοαντιδραστήρα σταθερής κλίνης. Επίσης τελευταία έχει γίνει έρευνα πάνω στην 
ζύμωση και τα πτητικά παραπροϊόντα που σχηματίζονται κατά την παραγωγή λευκού 
οίνου παρουσία κομματιών ξύλου από αμερικανική και γαλλική δρυ.
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δ)Αλλα υλικά

Υλικά με κυτταρινική δομή, χρησιμοποιήθηκαν σαν φορείς για την 
ακινητοποίηση κυττάρων S. cerevisiae σε θρεπτικό μέσο σουκρόζης 1520% για 
ασυνεχή και συνεχή παραγωγή αιθανόλης .

4.8. Ακινητοποίηση ενζύμων για παραγωγή κρασιού

Ο GALLIFUOCO και οι συνεργάτες του (1999) ακινητοποίησαν το ένζυμο β- 
γαλακτοσιδάση σε πελέτες χιτοζάνης και μελέτησαν τη σταθερότητα του ενζύμου σε 
αντιδραστήρα μεμβράνης συνεχούς ανάδευσης. Το υγρό στον αντιδραστήρα περιείχε 
ουσίες που απαντώνται συνήθως στο κρασί: φρουκτόζη, αιθανόλη, λιναλοόλη και 
γερανιόλη. Η φρουκτόζη δεν επηρέασε τη σταθερότητα του βιοκαταλύτη, ενώ 
αντίθετα, η αιθανόλη μείωσε το χρόνο ημιζωής του ενζύμου από 2586 h σε 3 % (w/v) 
σε 1378 h σε 12 % (w/v). Η προσθήκη τερπενολών σε διάλυμα που περιείχε 10 % 
(w/v) αιθανόλη μείωσε το χρόνο ημιζωής κατά 10 % επιπλέον. Η ενζυμική 
σταθερότητα δεν εξαρτήθηκε από τη συγκέντρωση του υποστρώματος και 
θεωρήθηκε ικανοποιητική για βιομηχανική διεργασία.

4.9. Παραγωγή κρασιού με ακινητοποιημένα κύτταρα
Η ακινητοποίηση μικροοργανισμών για παραγωγή κρασιού έχει γίνει 

αντικείμενο μελέτης τα τελευταία χρόνια και πολλοί ερευνητές έχουν προτείνει 
διάφορα οργανικά ή ανόργανα υποστρώματα ακινητοποίησης. Η βελτίωση της 
ποιότητας όμως, πρέπει να συνδυαστεί με χαμηλές θερμοκρασίες ζύμωσης και 
απομόνωση κατάλληλων στελεχών μικροοργανισμών. Υπάρχει ένας τεράστιος όγκος 
αναφορών στη βιβλιογραφία σχετικά με την ανάπτυξη και τις προοπτικές της 
τεχνολογίας των ακινητοποιημένων κυττάρων, ειδικά στην τεχνολογία των 
ζυμώσεων, στην επίδραση της ακινητοποίησης στις ιδιότητες και τη συμπεριφορά 
των κυττάρων S. cerevisiae και την ποιότητα του προϊόντος (MARGARITIS και 
MERCHANT,1984). Ως υποστρώματα ακινητοποίησης κυττάρων για αλκοολική 
ζύμωση έχουν χρησιμοποιηθεί πηκτές αλγινικών, πολυακριλαμίδιο, κομμάτια ξύλου 
(πριονίδι), φυσικό καουτσούκ, silica gel και πολυμερή πολυουρεθάνης, πολυολεφίνη 
και φυτικά πολυμερή (ίνες καλαμποκιού, άμυλο, κυτταρίνη), πελλέτες χιτοζάνης, 
πορώδες γυαλί, πελλέτες κυτταρίνης, ζελατίνη, πηκτή PVA, πελλέτες γ-αλουμίνας 
(ΚΑΝΑ et al., 1989), απολιγνινοποιημένα κυτταρινούχα υλικά (OICONOMOU et al., 
1995; OICONOMOU et al., 1996,), γλουτένη ( BARDI et al., 1997), σε ορυκτό 
κίσσηρη, κεραμικά υλικά .

Η παραγωγή κρασιού με ακινητοποίηση διάφορους φορείς έχει αναφερθεί και 
από άλλους ερευνητές, με βιομηχανική εφαρμογή τη χρήση πηκτής αλγινικού νατρίου.

> Η  FUMI και οι συνεργάτες της (1987) χρησιμοποίησαν ακινητοποιημένα 
κύτταρα Saccharomyces cerevisiae σε αλγινικά για τη διεξαγωγή της δευτερογενούς 
ζύμωσης κατά την παραγωγή σαμπάνιας. Το τελικό προϊόν δεν είχε σημαντικές 
διαφορές, όσον αφορά τη χημική του σύσταση, σε σχέση με εκείνο της παραδοσιακής 
μεθόδου. Η χρήση των ακινητοποιημένων κυττάρων για τη διεξαγωγή δευτερογενών 
ζυμώσεων έχει ως πλεονέκτημα, εκτός από την επίτευξη μεγαλύτερης ταχύτητας 
ζύμωσης, την ευκολότερη και αποτελεσματικότερη απομάκρυνση των κυττάρων της 
ζύμης, λόγω της πρακτικότερης απομάκρυνσης των σφαιριδίων του βιοκαταλύτη 
(MALIK et al 1992, MALIK et al 1993).

> O GODIA και οι συνεργάτες του (1991) πρότειναν την προσθήκη ενός 
δεύτερου στρώματος αλγινικού ασβεστίου σε σφαιρίδια αλγινικού ασβεστίου και
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καραγεννάνης στα οποία είχαν ακινητοποιηθεί κύτταρα σακχαρομύκητα. Σκοπός 
τους ήταν η μείωση της διαφυγής των κυττάρων από το πολυμερές. Οι 
οργανοληπτικές ιδιότητες του προϊόντος ήταν παρόμοιες με αυτές των 
ελεύθερων κυττάρων ή και καλύτερες. Όσον αφορά τα πτητικά παραπροϊόντα, το 
προϊόν που παράχθηκε με τα ακινητοποιημένα κύτταρα περιείχε μικρότερες 
ποσότητες ακετόνης και ακεταλδεϋδης σε σχέση με αυτό που παράχθηκε με τα 
ελεύθερα κύτταρα.

>Η  BARDI και οι συνεργάτες της (1996) ακινητοποίησαν το κρυοανθεκτικό 
και αλκοολανθεκτικό στέλεχος του Saccharomyces cerevisiae σε γλουτένη για 
παραγωγή κρασιού σε χαμηλές θερμοκρασίες. Ο βιοκαταλύτης αυτός μείωσε το 
χρόνο ζύμωσης κατά το ένα τρίτο και οι παραγωγικότητα του κρασιού και της 
αιθανόλης ήταν υψηλότερες από αυτές των ελεύθερων κυττάρων. Οι 
παραγωγικότητες του κρασιού και της αιθανόλης στους 15 °C ήταν οι μισές από 
αυτές στους 30 °C, ενώ η μέση παραγωγικότητα κρασιού στους 10 °C ήταν το 30 % 
αυτής των 30 °C. Επίσης πρότεινε τα απολιγνινοποιημένα κυτταρινούχα υλικά ως 
υπόστρωμα ακινητοποίησης του ίδιου στελέχους για παραγωγή κρασιού. 
Επαναλαμβανόμενες παρτίδες ζύμωσης στους 16 °C έδωσαν παραγωγικότητα 
κρασιού περίπου ίσες με αυτές στους 30 °C, ενώ στους 10 °C ήταν 35 % χαμηλότερες 
από αυτές στους 30 °C και στους 0 °C κυμάνθηκαν στα επίπεδα ενός ζυμωτήρα 1000 
L που παράγει 1000 L ξηρού κρασιού σε 1 μήνα.

> Ο FERRARO και οι συνεργάτες του (2000) μελέτησαν τη ζύμωση γλεύκους 
με ακινητοποιημένα κύτταρα Candida stellata και Saccharomyces cerevisiae σε 
αλγινικά. Αρχικά η ζύμωση ξεκινούσε με τα ακινητοποιημένα κύτταρα C.stellata και 
στη συνέχεια μετά από πάροδο 3 ημερών το ζυμούμενο γλεύκος εμβολιαζόταν με το 
στέλεχος Saccharomyces cerevisiae. Ο μεταβολισμός των κυττάρων C. stellata είχε 
μεγάλη επίδραση στο κρασί, αφού οι συγκεντρώσεις της γλυκερίνης και του 
ηλεκτρικού οξέος παρουσίασαν μεγάλη αύξηση, συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες 
κρασιών που παράχθηκαν με ζύμωση κυττάρων S. cerevisiae.

> Q OICONOMOU και οι συνεργάτες του (1996) είχαν μελετήσει τη 
συνεχή παραγωγή κρασιού με καταλύτη την κυτταρίνη. Αυτό ήταν μία σημαντική 
πρόοδος για πολλές βιομηχανικές εφαρμογές. Η συνεχής παραγωγή κρασιού με 
κυτταρίνη σαν υλικό υποστήριξης βιοκαταλύτη είχε επιτευχθεί. Είχε ετοιμαστεί με 
ακινητοποίηση του αλκοολοανθεκτικού μέλους μύκητα ΑΧΑΖ-1 πάνω στο υλικό 
αυτό .Η μέθοδος αυτή φάνηκε κατάλληλη για τη συνεχή παραγωγή σε 
βιομηχανικές εφαρμογές. Η σταθερότητα της μεθόδου κρατούσε για 2 μήνες 
παρακολουθώντας συνεχώς τη συγκέντρωση της αιθανόλης, το κρασί, και την 
παραγωγικότητα της αιθανόλης .Η παραγωγικότητα του κρασιού ήταν από τρεις έως 
έξι φορές υψηλότερη από αυτή που αποκτάει με φυσικές μεθόδους.

> Κύτταρα S. cerevisiae ακινητοποιημένα σε απολιγνινοποιημένα κυτταρινούχα 
υλικά, ορυκτό κίσσηρη (BAKOYIANIS et al, 1992) και γλουτένη για παραγωγή 
κρασιού σε χαμηλή θερμοκρασία έδειξαν αύξηση της ταχύτητας ζύμωσης κατά 3 
φορές σε σχέση με τα ελεύθερα κύτταρα και ικανοποιητικές παραγωγικότητες 
αιθανόλης ακόμη και στους 0-5 °C.
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Τα γαλακτικά βακτήρια προκαλούν διάφορες μεταβολές στα συστατικά του 
οίνου, από τις οποίες άλλες είναι επιθυμητές και άλλες ανεπιθύμητες . Μία από τις 
κυριότερες είναι η μηλογαλακτική ζύμωση. Αυτή ονομάζεται ζύμωση αν και 
προκαλείται από βακτήρια, σε αντίθεση με την αλκοολική ζύμωση που 
πραγματοποιείται από τις ζύμες .

Το 0 0 2, που σχηματίζεται κατά την μηλογαλακτική ζύμωση και 
ελευθερώνεται, γίνεται η αιτία για την μείωση της οξύτητας. Το μηλικό οξύ έχει δύο 
ομάδες καρβοξυλίου, ενώ το γαλακτικό έχει μόνο μία. Συνέπεια αυτής της 
μετατροπής είναι η μείωση της σταθερής οξύτητας που υπολογίζεται ίση με το ποσό 
που αντιστοιχεί στο μισό μηλικό οξύ που χάθηκε.

Έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη (δΟυΡΙΈΙΙΟδ εί ά\., 1997), δείχνουν ότι 
κατά την εξέλιξη της μηλογαλακτικής ζύμωσης υπάρχει αύξηση βιογενών αμινών. Η 
αύξηση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική στις περιπτώσεις εκείνες, όπου τα γλεύκη 
είναι πλούσια σε αζωτούχες ουσίες . Τα αποτελέσματα αυτά, ωθούν στη λήψη 
μέτρων, που περιορίζουν την ύπαρξη υψηλών περιεκτικοτήτων αζωτούχων ενώσεων 
στα σταφύλια, ή /και στην επιλογή κατάλληλων στελεχών γαλακτικών βακτηρίων, 
που θα συνθέτουν μικρές ποσότητες βιοαμινών. Από όλα αυτά τα μέτρα, η έγκαιρη 
επέμβαση του οινολόγου για να σταματήσει η βακτηριακή δραστηριότητα αμέσως 
μετά την αποικοδόμηση του μηλικού οξέος, αποτελεί έναν από τους πρωτεύοντες 
στόχους.

Κεφάλαιο 5-Μηλογαλακτική ζύμωση

Μηλική αφυδρογονάση

Ο ΟΟΗ Ν Α Ο  Ν Α Ρ Η ,  ΟΟΟΗ αο* ΟΟΟΗ Η 2 ΟΟΟΗ 

^  ΟΗΟΗ1
ΟΗΟΗ

1
0 = 0

ΟΗ* Μ ΟΗ
ΟΟΟΗ

αποκϋρβοξυλάση Ο Η , Τ3(-)υ>Η 0Η>

ΟΟΟΗ 1. (+) ΙΧ>Η

μηλικό οζαλοξικό πυρουβικό Ο (-) γαλ.ακτικό οξύ

οξύ οξύ οξύ /. (+) γοο,αιαικό οξύ

Μηλικό ένζυμο

ΟΟΟΗ ΟΟ ΟΗ| ΟΟ ΟΗ

Ο ΗΟ ΗΟΗΟΗ Ν Α Ο  Ν Α Ο Η 2 0 = 0 .  Η ί  ΑI
ο η .

1  Λ ?
I
Ο Η ,

0 Η 3

ΟΟΟΗ
Ε Μ  + Μ ο ^ 0  (>) ΙΟ Η

1 (*) ΙΟ Η

μηλικό πυρουβικό Ο (■) γαλακτικό οξύ
οξύ οξύ ¿ (+ )  γαλακτικό οξύ

Μηλογαλακτικό ένζυμο

ΟΟΟΗ Ο ΟΟΗ

¿ Η Ο Η1
ΟΗΟΗ
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¿ Ο Ο Η
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μηλικό οξύ Λ (+) γαλακτικό οξύ

Εικόνα 4: Οι διάφοροι μηχανισμοί της μηλογαλακτικής ζύμωσης
Μ ΰΗ  = μηλική αφυδρογονάση ΕΌΕΙ= γαλακτική αφυσρογονάση 

ΕΜ = μηλικό ένζυμο ΕΜΙ= μηλογαλακτικό ένζυμο 
Π η γ ή :  Σουφλερός Ε. τόμος I, 2000
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6.1 .Φυσική διαύγαση

Η φυσική διαύγαση του οίνου συνίσταται στην καθίζηση των αιωρούμενων 
σωματιδίων καθώς και στην απομάκρυνση του ιζήματος που δημιουργείται. Η 
μέθοδος αυτή πραγματοποιείται κατά την παλαίωση και διατήρηση του οίνου, χωρίς 
την παρέμβαση του οινολόγου, κάτω από την επίδραση διαφόρων παραγόντων όπως 
η πυκνότητα και το μέγεθος των σωματιδίων, η θερμοκρασία περιβάλλοντος, τα 
ηλεκτροστατικά φορτία. Η απομάκρυνση του ιζήματος επιτυγχάνεται με τις 
μεταγγίσεις ενώ για την πλήρη διαύγαση ο οίνος πριν την επεξεργασία του 
υποβάλλεται και σε άλλες επεξεργασίες -κολλάρισμα και διήθηση-.

Όμως η φυσική διαύγαση του οίνου για να πραγματοποιηθεί απαιτεί μεγάλο 
χρονικό διάστημα με συνέπεια να υπάρχει κίνδυνος απώλειας λόγω εξάτμισης, 
οξείδωσης, υψηλό κόστος και να ενδείκνυται μόνο για οίνους που προορίζονται για 
παλαίωση.

Όλες αυτές οι δυσκολίες που παρουσιάζει η φυσική διαύγαση οδήγησαν τους 
ερευνητές στην επινόηση και άλλων τεχνικών οι οποίες έχουν την δυνατότητα

■ συμπλήρωσης της ανεπαρκούς φυσικής διαύγασης
■ την επιτάχυνση της διαύγασης
■ την αντιμετώπιση των περιπτώσεων εκείνων που η διαύγαση δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί από μόνη της (π.χ. οίνοι προερχόμενοι από σταφύλια 
προσβεβλημένα από τον Botrytis cinerea ).

Αυτές είναι η προσθήκη πρωτεϊνών (κολλάρισμα), τανίνης, μπετονίτη, η 
φυγοκέντρηση και η διήθηση. Μερικές από αυτές μπορούν να πραγματοποιήσουν και 
σταθεροποίηση των οίνων ( ΤΣΕΤΟΥΡΑΣ. Λ. Π.,2003).

Κεφάλαιο 6-Μέθοδοι διαύγασης

6.2.Κολλάρισμα με προσθήκη πρωτεϊνολυτικών ή/και πηκτινολυτικών 
ενζύμων.

Τα πρωτεϊνολυτικά ένζυμα, αλλά κυρίως τα πτηκτινολυτικά, παίζουν 
σημαντικό ρόλο στην διευκόλυνση και επιτάχυνση της διαύγασης. Τα μόρια που θα 
προκόψουν από την υδρόλυση των πρωτεϊνών και πηκτινών είναι πολύ μικρά, για να 
σχηματίσουν επικίνδυνα κολλοειδή.

Η χρησιμοποίηση των πηκτινολυτικών ενζύμων θεωρείται απαραίτητη κυρίως 
για τους ερυθρούς οίνους πίεσης -που είναι πλουσιότεροι σε πολυσακχαρίτες σε 
σχέση με τους οίνους εκροής -  και τους οίνους που προέρχονται από την 
θερμοοινοποίηση. Η θερμική επεξεργασία της σταφυλομάζας καταστρέφει τα 
πηκτινολυτικά ένζυμα και η προσθήκη τους θεωρείται απαραίτητη.Πλούσια επίσης, 
σε πολυσακχαρίτες είναι τα γλεύκη και οι οίνοι, που προκύπτουν από σταφύλια 
προσβλημένα από τον μύκητα Botrytis einerea.Ox πολυζαχαρίτες, ενεργούν ως 
προστατευτικά κολλοειδή και παρεμποδίζουν την συσσωμάτωση των διαφόρων 
κολλοειδών των οίνων και επομένως την διαύγαση αυτών.

Η προσθήκη των πηκτινολυτικών ενζύμων -  σύμφωνα με πειραματικά 
δεδομένα -  είναι αποτελεσματικότερη, όταν πραγματοποιείται κατά την αλκοολική 
ζύμωση ή μετά το τέλος αυτής. Προσθήκη πηκτινολυτικών ενζύμων, πριν από την 
συμπίεση λευκών σταφυλιών, προκαλεί σκούρεμα του χρώματος.

Οι δόσεις στις οποίες πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ένζυμα, οφείλουν να 
προσδιορίζονται πειραματικά. Τα πηκτινολυτικά ένζυμα δεν υποκαθιστούν τις
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διάφορες κόλλες αλλά βοηθούν στην καλύτερη αποτελεσματικότητα αυτών 
(ΚΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 1997).

6.3.Εφαπτομένη διήθηση

Σήμερα η διαύγαση του οίνου με διήθηση πραγματοποιείτο μέσω φίλτρων τα 
οποία αποτελούνται από:

■ Στοιβάδα διήθησης με κυτταρίνη, διατομίτη, περλίτη, μίγμα περλίτη -  
διατομίτη, μίγμα κυτταρίνης- διατομίτη, μίγμα από εστέρες κυτταρίνης ή 
άλλων πολυμερών που είναι βιολογικώς αδρανή και μεμβράνες.

■ Διαπερατό στήριγμα πάνω στο οποίο τοποθετείται η στοιβάδα διήθησης. Το 
υποστήριγμα αυτό εξασφαλίζει στην διηθητική στοιβάδα την απαραίτητη 
μηχανική αντοχή στις δυνάμεις που αναπτύσσονται από την προώθηση του 
οίνου. Ως υποστηρίγματα χρησιμοποιούνται μέταλλα από ανοξείδωτο χάλυβα, 
πορώδες χαρτόνι και βαμβακερά ή συνθετικά υφάσματα.

■ Μηχανισμό που οδηγεί τον οίνο να περάσει υπό πίεση μέσα από την στοιβάδα 
διήθησης.

Η λειτουργία του συστήματος αυτού στηρίζεται στην κάθετη ροή του οίνου 
μέσα από την διηθητική στοιβάδα με ταυτόχρονη κατακράτηση των σωματιδίων στην 
επιφάνεια (εικόνα 5)το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται απόφραξη της 
διηθητικής στοιβάδας ( GAILLARD Μ.et BERGER J.L.,1984).

Το τελευταίο καιρό γίνεται προσπάθεια εφαρμογής στην οινοποιεία δύο νέων 
τεχνικών -  η εφαπτομένη μικροδιήθηση και η εφαπτομένη υπερδιήθηση -, που 
βασίζονται στην εφαπτομένη παράλληλη κίνηση του οίνου προς την διηθητική 
στοιβάδα (MIETTON-PEUCOT. Μ et al., 1984) . Η διηθητική στοιβάδα αποτελείται 
από μεμβράνες σωληνωτής μορφής και φέρει πόρους διαμέτρου 0,1-10μηι ( 
μικροδιήθηση ) ή Ο,ΟΟΙ-Ο,Ιμιπ ( υπερδιήθηση ). Έτσι καθώς ο οίνος, με την βοήθεια 
αντλίας, προωθείται παράλληλα στη μεμβράνη, διέρχεται από τους πόρους και 
οδηγείται σε ξεχωριστό σημείο ενώ τα σωματίδια με διάμετρο μεγαλύτερη από αυτής 
των πόρων παραμένουν στην επιφάνεια και απομακρύνονται ακολουθώντας την ροή 
του υγρού.(εικόνα 6).

Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η μέθοδος της εφαπτομένης διήθησης είναι 
τα εξής:

■ Η διάρκεια ζωής των μεμβρανών είναι μακρόχρονη.
■ Οι μεμβράνες έχουν μεγαλύτερη αντοχή στην πίεση, θέρμανση και σε 

διάφορες χημικές ουσίες.
■ Η λειτουργία του συστήματος είναι συνεχής και σταθερή λόγω μη απόφραξης 

του φίλτρου

Οίνος προς διήθηση

Οίνος προς διήθηση

Διηθημένος οίνοςΔιηθημένος οίνος

Εικόνα 5: Συμβατική διήθηση, Εικόνα 6: Εφαπτομένη διήθηση.
Πηγή Σουφλερός Ηρ. Ε. τόμος 11,2000
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Κεφάλαιο 7-Η επιτάχυνση της παλαίωσης

Με σκοπό την πρωϊμότερη εμπορία και κατανάλωση του οίνου, επιχειρήθηκε 
πολλές φορές η επιτάχυνση της παλαίωσης του, εφαρμόζοντας συνθήκες ανάλογες, 
όσο το δυνατό περισσότερο, με αυτές που συμβαίνουν στη διάρκεια της φυσικής 
παλαίωσης. Για αυτό τον σκοπό δοκιμάστηκαν ερτζιανά κύματα, υπέρηχοι, 
υπεριώδες και υπέρυθρες ακτινοβολίες που όμως δεν είχαν τα επιθυμητά 
αποτελέσματα.

Εξάλλου, ισχυρές οξειδώσεις και σημαντική εναλλαγή στην θερμοκρασία σε 
συνδυασμό με την προσθήκη του θειώδη ανυδρίτη, έδωσαν κάποια αποτελέσματα 
στην εξέλιξη του χρώματος χωρίς όμως να επιτευχθεί εξέλιξη στην γεύση και στο 
μπουκέτο του οίνου.

Το καλύτερο μέσο, για την πρωϊμότερη βελτίωση και κατανάλωση του οίνου 
είναι ο τρόπος οινοποίησης. Ο οίνος που παράγεται πρέπει να διαθέτει την 
απαραίτητη αρμονία στα χαρακτηριστικά του από την αρχή , έτσι ώστε να φθάνει στο 
επιθυμητό σημείο το γρηγορότερο δυνατόν.
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Κεφάλαιο 8- Πωματισμός των φιαλών

Ο οινολογικός ρόλος του πωματισμού είναι να 
προφυλάξει τον οίνο από τις μικροβιολογικές 
επιμολύνσεις και να εμποδίσει την οξείδωσή του 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροζωία του οίνου 
και η διατήρηση ή βελτίωση των οργανοληπτικών του 
χαρακτηριστικών . Πράγματι, οι μικροβιολογικές 

επιμολύνσεις οδηγούν στην προσβολή των συστατικών του οίνου, προκαλώντας την 
αλλοίωση της διαύγειας, της οσμής και της γεύσης. Επίσης η οξείδωση καταστρέφει 
το άρωμα και εμποδίζει την ανάπτυξη του μπουκέτου στους οίνους που αφήνονται να 
παλαιώσουν (ΤΣΑΚΊΡΗΣ- ΛΥΜΠΙΤΑΚΗΣ, 1988).

Από πολύ παλιά χρησιμοποιείται ο φελλός ο οποίος ακόμη διατηρεί ακέραια 
την ανωτερότητα και το γόητρό του. Όμως λόγω της μακράς διαδικασίας παρασκευής 
του φελλού και λόγω κάποιων προβλημάτων που παρουσιάζει, οι κατασκευαστές 
πωμάτων προσπάθησαν να κατορθώσουν μεγαλύτερη σχέση ποιότητας και κόστους. 
Μερικά πώματα που προτάθηκαν κατά καιρούς είναι( LEFEBVRE, 1988):.

■ Το πώμα σαμπάνιας όπου το κύριο μέρος του αποτελείται από μοριοποιημένο 
φελλό και στα δύο άκρα του φέρει ένα λεπτό κυλινδρικό κομμάτι από φυσικό 
φελλό. Τα πώματα αυτά έχουν διάμετρο32ηιη. Ο μοριοποιημένος φελλός είναι 
αυτός που κατασκευάζεται από τρίματα φελλού που έχουν συγκολληθεί 
μεταξύ τους με πολυουρεθάνη.

■ Τα πώματα συγκολλημένων ημικυλίνδρων τα οποία αποτελούνται από δύο 
πλάκες φελλού μικρής διαμέτρου που είναι κολλημένες μεταξύ τους .

■ Τα συνθετικά πώματα -ο αφρός πολυαιθυλενίου με ανοιχτά κύτταρα και ο 
αφρός πλαστικού-, όπου δεν έδωσαν καλά αποτελέσματα όσο αφορά την 
ερμητικότητας τους.
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Μέρος δεύτερο
Σύγχρονες μέθοδοι οινοποίησης

Κεφάλαιο 1-Ερυθρή και ροζέ οινοποίηση (κλασσική)

Τα σταφύλια μόλις φτάσουν στο οινοποιείο αδειάζονται, αρχικά σε ανοξείδωτες 
σταφυλοδόχους. Ο περιστρεφόμενος κοχλίας που βρίσκεται στη βάση της 
σταφυλοδόχου τα οδηγεί στο επόμενο στάδιο της κατεργασίας τους, το εκραγιστήριο. 
Αυτό αποτελείται από ένα διάτρητο κύλινδρο που περιστρέφεται. Στο εσωτερικό του 
βρίσκεται ένας άξονας με πτερύγια που περιστρέφεται κι αυτός με αντίθετη όμως 
φορά. Εδώ οι ράγες διαχωρίζονται από τα κοτσάνια τους και περνούν από τις τρύπες 
του κυλίνδρου, ενώ τα κοτσάνια βγαίνουν από το αντίθετο άκρο και απομακρύνονται.

Στη συνέχεια οι ράγες περνούν ανάμεσα από τους κυλίνδρους του θλιπτηρίου, οι 
οποίοι επίσης περιστρέφονται. Η ταχύτητα και η μεταξύ τους απόσταση ρυθμίζονται 
ανάλογα με την ποικιλία των σταφυλιών και το βαθμό ωριμότητάς τους. Έτσι ενώ 
σπάζουν οι φλοιοί αποφεύγεται το σπάσιμο των κουκουτσιών που θα πρόσθετε στυφή 
γεύση στο κρασί. Καθώς οι ράγες σπάνε, απελευθερώνεται ο χυμός τους και όλος ο 
σταφυλοπολτός που δημιουργείται μεταφέρεται με τη βοήθεια μιας αντλίας στις 
ανοξείδωτες δεξαμενές.

Φτάσαμε λοιπόν στο κρίσιμο σημείο της οινοποίησης, την αλκοολική ζύμωση. 
Αυτή προκαλείται από τις ζύμες, μονοκύτταρους οργανισμούς που βρίσκονται στη 
φλούδα του σταφυλιού και έχουν πλέον περάσει στο σταφυλοπολτό (εναλλακτικά 
χρησιμοποιούνται «επιλεγμένες» ζύμες με τις οποίες «εμβολιάζεται» το γλεύκος, 
προκειμένου να υπάρχει καλύτερος έλεγχος της ζύμωσης και των επιθυμητών 
χαρακτηριστικών του κρασιού που θα παραχθεί). Η κυριότερη δουλειά τους είναι να 
μετατρέψουν το γλυκό χυμό του σταφυλιού και πιο συγκεκριμένα τα σάκχαρά του, σε 
αλκοόλη. Ταυτόχρονα απελευθερώνεται διοξείδιο του άνθρακα που δημιουργεί 
φυσαλίδες. Αυτές ανεβάζουν τους φλοιούς στην επιφάνεια των δεξαμενών όπου 
σχηματίζουν πυκνό «καπέλο». Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι οι ερυθρές χρωστικές 
ουσίες στις οποίες οφείλεται το κόκκινο χρώμα του κρασιού βρίσκονται στο 
εσωτερικό των φλοιών του σταφυλιού. Μόνο η επαφή του χυμού με το φλοιό, στη 
σωστή θερμοκρασία και για συγκεκριμένο χρόνο, δίνει το ποθητό αποτέλεσμα του 
χρωματισμού του. Τι αυτό, «τραβάμε» το χυμό από τον πυθμένα της δεξαμενής και 
τον ανακυκλώνουμε από την κορυφή της. Με αυτόν τον τρόπο διαβρέχουμε τα 
στέμφυλα. Ρυθμίζοντας λοιπόν το χρόνο αυτής της διαδικασίας που ονομάζεται 
εκχύλιση, έχουμε το επιθυμητό χρώμα Στα ερυθρά κρασιά ο χρόνος εκχύλισης είναι 
συνήθως 5-15 ημέρες, ενώ στην παραγωγή των ροζέ απομακρύνουμε το γλεύκος μετά 
από 12-24 ώρες.

Παρατηρούμε ακόμη ότι κατά τη διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης αυξάνεται η 
θερμοκρασία του γλεύκους. Αυτό συμβαίνει γιατί οι ζύμες παράγουν ενέργεια. 
Σκοπός μας είναι να διατηρήσουμε τη θερμοκρασία στο όριο των 25-28 0 0  που είναι 
ιδανική για την παραγωγή των ερυθρών οίνων, καθώς μας επιτρέπει να παραλάβουμε 
τα συστατικά που διαφοροποιούν τη γεύση των κόκκινων κρασιών, διατηρώντας 
συγχρόνως τη φρεσκάδα των αρωμάτων τους. Ψύχουμε λοιπόν τις δεξαμενές. Τις 
περιλούζουμε με κρύο νερό ή εμβαπτίζουμε στο εσωτερικό τους ψυκτικά στοιχεία.

Μόλις ο χυμός μας αποκτήσει το επιθυμητό χρώμα και γευστικό χαρακτήρα 
απομακρύνεται από τους φλοιούς και μεταφέρεται σε άλλη δεξαμενή (η πίεση των 
φλοιών στο πιεστήριο δίνει το λεγόμενο «κρασί πίεσης», που είναι κατά κανόνα 
χαμηλότερης ποιότητας, αν και κάποτε μέρος του χρησιμοποιείται για ανάμιξη με το
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κρασί πρώτης ποιότητας). Εδώ ολοκληρώνεται η αλκοολική ζύμωση και μπορεί να 
εκδηλωθεί μία δεύτερη, η μηλογαλακτική.

1.1 .Σύγχρονες μέθοδοι ερυθρής οινοποίησης

Η ανάγκη της αντιμετώπισης διάφορων προβλημάτων που δημιουργούνται κατά 
την ερυθρή οινοποίηση καθώς και η παραγωγή ενός προϊόντος με ιδιαίτερα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά οδήγησε -πέρα από τις σημαντικές βελτιώσεις που έγιναν στην 
κλασσική οινοποίηση- στην επινόηση ,σύγχρονων μεθόδων οινοποίησης .Αυτές είναι 
η θερμοοινοποίηση και η οινοποίηση σε ατμόσφαιρα διοξειδίου του άνθρακα.

1.2.Θερμοοινοποίηση

Κατά την κλασσική οινοποίηση, η παραλαβή των χρωστικών ουσιών και των άλλων 
συστατικών που βρίσκονται στα στερεά μέρη του σταφυλιού πραγματοποιείται κατά 
την επαφή του χυμού με τα στέμφυλα, ταυτόχρονα με την αλκοολική ζύμωση, για 
λίγες ημέρες μέχρι μια βδομάδα ή και περισσότερο ανάλογα με τον επιζητούμενο 
οίνο. Ως εκ τούτο η θερμοκρασία που χρησιμοποιείται δεν μπορεί να ξεπεράσει τους 
30-35οΟ γιατί σε υψηλότερες δημιουργούνται προβλήματα αντοχής των 
σακχαρομυκητών και έτσι παραλαμβάνεται ένα μικρό ποσοστό των χρωστικών των 
ραγών καθώς επίσης λόγω ταυτόχρονης διεξαγωγής της εκχύλισης και αλκοολικής 
ζύμωσης πραγματοποιείται απώλεια σε ουσίες που σχηματίζονται κατά την 
αλκοολική ζύμωση (π.χ πτητικές). Ενώ σε αντίθεση με τη θερμοοινοποίηση η 
παραλαβή των χρωστικών ουσιών επιτυγχάνεται σε σχετικά μικρό χρόνο με τη 
θέρμανση της σταφυλομάζας, καταργώντας έτσι τη μακρόχρονη παραμονή του χυμού 
μαζί με τα στέμφυλα. Επιπλέον με αυτόν τον τρόπο διαχωρίζεται το φαινόμενο 
εκχύλισης από το φαινόμενο της ζύμωσης με συνέπεια να γίνεται παρέμβαση σε κάθε 
ένα από αυτά ξεχωριστά. Υπάρχουν δύο τεχνικές θερμοοινοποίησης, αυτή που 
εφαρμόζεται στο ανέπαφο σταφύλι κι αυτή στο αποβοστρυχωμένο και σπασμένο 
σταφύλι

1.2.1.Τεχνική θέρμανσης σταφυλιών μετά από μηχανική επεξεργασία

Τα στάδια της μεθόδου είναι: (εικόνα 9)

1) Θλιπτήριο - απορραγιστήριο

Τα σταφύλια υπόκεινται σε έκθλιψη με σκοπό την θραύση του φλοιού των 
ραγών και την απελευθέρωση του χυμού στο θλιπτήριο και σε αποβοστρύχωση για 
την απομάκρυνση των βοστρύχων διότι η εκχύλισή τους προσδίδει τραχύτητα και 
χορτώδη στη γεύση των ερυθρών οίνων. Μερικές φορές πραγματοποιείται μερική 
αποβοστρύχωση σε καρπούς που είναι σάπιοι και προσβεβλημένοι από σήψη ή 
προέρχονται από αμπελώνες υψηλής στρεμματικής απόδοσης. Και αυτό γιατί η 
εκχύλιση των φαινολικών ουσιών των βοστρύχων συμπληρώνει κατά κάποιο τρόπο 
την έλλειψη σώματος που χαρακτηρίζει τους οίνους από τέτοια πρώτη ύλη. Καθώς η 
σταφυλομάζα εξέρχεται από το θλιπτήριο και απορραγιστήριο δέχεται προσθήκη 
θειώδη ανυδρίτη μέσω δοσομετρητή της τάξεως του 5-8 μτ/ιτιΐ.
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2) Προπιεστήριο

Όταν πρόκειται για υγιή σταφύλια κυρίως από πλευράς μούχλας, ένα μέρος της 
σταφυλομάζας υποβάλλεται σε προπίεση έτσι ώστε να διαχωριστεί χυμός, όχι 
περισσότερο από το 50% του βάρους της σταφυλομάζας ενώ όταν τα σταφύλια είναι 
σε κακή υγιεινή κατάσταση το στάδιο αυτό παραλείπεται. Ο διαχωριζόμενος χυμός 
οδηγείται κατευθείαν στη δεξαμενή ζύμωσης και το υπόλοιπο μέρος της 
σταφυλομάζας στη δεξαμενή συγκέντρωσης.

3) Δεξαμενή ζύμωσης

Η δεξαμενή ζύμωσης είναι τοποθετημένη σε υψηλότερη θέση από το 
θερμαντήρα και κατάλληλα κατασκευασμένη ( με πυθμένα επικλινή ή 
περιστρεφόμενη ή εξοπλισμένη με ατέρμονα κοχλία) ώστε να εξασφαλίζεται η 
εύκολη εκκένωση της και η τροφοδοσία του συστήματος θέρμανσης χωρίς 
μεσολάβηση αντλίας.

4) Θερμαντήρας

Το σύστημα αυτό θερμαίνει τη σταφυλόμαζα στους 70-80°Θ για λίγα 
δευτερόλεπτα. Η θέρμανση αυτή προκαλεί την πλασμόλυση και τη μερική 
καταστροφή της κυτταρικής μεμβράνης, γεγονός το οποίο συντελεί στην ταχεία 
έκλυση των κυτταρικών συστατικών, τα οποία είναι σημαντικά στη διεργασία 
παρασκευής του οίνου, όπως σάκχαρα, οξέα, τανίνες, αρωματικές και χρωστικές 
ενώσεις, επιπλέον συντελεί στην αποφυγή της δράσης των οξειδωτικών ενζύμων που 
έχουν μέγιστη δραστηριότητα στους 40-50°Θ. Μετά τη θέρμανση πραγματοποιείται 
μια δεύτερη θείωση. Τα δύο συστήματα θέρμανσης της σταφυλομάζας που 
χρησιμοποιούνται σε αυτήν την τεχνική θερμοοινοποίησης είναι τα ακόλουθα :

α)Με άμεση θέρμανση σε εναλλάκτη θερμότητας.

Ο εναλλάκτης θερμότητας αποτελείται από τρεις ομόκεντρους κυλίνδρους, 
διαφορετικής διαμέτρου όπου ο ένας βρίσκεται εντός του άλλου. Στον εσωτερικό και 
εξωτερικό κύλινδρο διοχετεύεται υδρατμός υπό πίεση από ένα ειδικό λέβητα ενώ 
ταυτόχρονα η σταφυλόμαζα, με τη βοήθεια ενός ατέρμονα κοχλία εισέρχεται στον 
ενδιάμεσο κύλινδρο που φέρει πτερύγια. Τα πτερύγια δημιουργούν συνεχή ανάδευση 
με συνέπεια την ομογενοποίηση της σταφυλομάζας. Η ομογενοποίηση αποσκοπεί 
αφ'ενός να αποκτήσει η μάζα ενιαία θερμότητα και αφ'ετέρου να αποφευχθεί η 
καραμελοποίηση των ζαχάρων όταν συντρέχουν συνθήκες συνεχούς επαφής στερεών 
μερών με τις μεταλλικές θερμαινόμενες επιφάνειες.

Εικόνα 5: Εναλλάκτης θερμότητας (1. χοάνη, 2. είσοδος υδρατμού, 3. ατέρμονος κοχλίας, 4. 
έξοδος σταφυλομάζας, 5. έξοδος νερού, 6. πτερύγια). Πηγή: Κουράκου -  Δραγώνα Σ.1998
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β)Με έμμεση θέρμανση σε θερμό γλεύκος

Αποτελείται με επικλινή πυθμένα εντός της οποίας κινείται ατέρμονος κοχλίας, 
σύστημα υπερχείλισης και εξωτερικό σωληνωτό θερμαντήρα γλεύκους θερμαινόμενο 
με νερό. Η σταφυλομάζα εισέρχεται στη χοάνη και βυθίζεται σε γλεύκος που έχει 
προθερμανθεί στην επιθυμητή θερμοκρασία. Το γλεύκος που εκρέει από τα σταφύλια 
αυξάνει τον όγκο του γλεύκους της δεξαμενής και είτε απομακρύνεται από τη 
βαλβίδα υπερχείλισης είτε διαβιβάζεται με τη βοήθεια αντλίας μέσω σωληνωτού 
θερμαντήρα, όπου θερμαίνεται ταχύτατα και επανέρχεται στη δεξαμενή, κρατώντας 
τη θερμοκρασία της σταφυλομάζας σταθερή. Ταυτόχρονα η θερμαινόμενη 
σταφυλομάζα ωθείται προς την έξοδο από τον ατέρμονα κοχλία ( ΚΟΥΡΑΚΟΥ -  
ΔΡΑΓΩΝΑ Σ.,1998).

Εικόνα 6: Σύστημα θέρμανσης με εμβάπτιση σε θερμό γλεύκος.

Πηγή: Κουράκου — Δραγώνα Σ.1998

5) Δεξαμενή παραμονής σε υψηλή θερμοκρασία

Σε αυτό το στάδιο η σταφυλομάζα αφού πρώτα έχει υποστεί θείωση 
συγκεντρώνεται σε δεξαμενή όπου παραμένει σε υψηλή θερμοκρασία ( 70°Ω ) επί 20 
-  30 λεπτά για να εκχυλιστούν και τα υπόλοιπα συστατικά έως ότου συμπληρωθεί ο 
επιθυμητός βαθμός εκχύλισης. Ο απαιτούμενος χρόνος παραμονής εντός της 
δεξαμενής εξαρτάται από τον βαθμό θέρμανσης που προηγήθηκε και από το ποσό 
των χρωστικών που πρέπει να μεταφερθούν στο γλεύκος .

6) Διαχωρισμός γλεύκους

Αρχικά η σταφυλομάζα εισέρχεται σε ένα δυναμικό προπιεστήριο για να 
παραληφθεί το 70-80% του γλεύκους που απελευθερώθηκε κατά την έκθλιψη, 
δηλαδή το γλεύκος εκροής και έπειτα σε συνεχές πιεστήριο για να συλλεχθεί το 
γλεύκος κατά την πίεση των στέμφυλων. Το γλεύκος εκροής και το γλεύκος πίεσης 
που είναι έντονα χρωματισμένα οδηγούνται στον ψυκτήρα.

7) Ψυκτήρας

Η ζύμωση πρέπει να διεξαχθεί σε χαμηλή θερμοκρασία για να περιοριστούν οι 
απώλειες σε πτητικά συστατικά τα οποία δημιουργούν το δευτερογενές άρωμα. Για 
αυτό το λόγο, το γλεύκος , πριν οδηγηθεί στην δεξαμενή ζύμωσης υπόκειται σε ψύξη 
με τη χρήση ισχυρών ανεμιστήρων ή με την εμβάπτιση σε κρύο γλεύκος ή με 
εναλλάκτες θερμότητας, έτσι ώστε η θερμοκρασία να ελαττωθεί στους 18-20 °0.
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8) Εμβολιασμός

Στο γλεύκος γίνεται εμβολιασμός με γλεύκος άλλης δεξαμενής που βρίσκεται σε 
ζωηρή ζύμωση ή με καθαρή καλλιέργεια ζύμης. Ο εμβολιασμός αυτός έχει ως σκοπό 
την ταχεία ανάπτυξη των σακχαρομυκητών έτσι ώστε να αποτραπεί η ανάπτυξη των 
βακτηρίων, κυρίως των γαλακτικών. Κάθε καθυστέρηση στην έναρξη της 
αλκοολικής ζύμωσης αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης της γαλακτικής ασθένειας.

9) Δεξαμενή ζύμωσης

Έπειτα το γλεύκος οδηγείται στη δεξαμενή ζύμωσης και αναμιγνύεται με το 
χυμό, που είχε παραληφθεί πριν από τη θέρμανση της σταφυλομάζας, αν βέβαια έχει 
πραγματοποιηθεί. Η ανάμειξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της έντασης του 
χρώματος δεδομένου ότι ο χυμός είναι λευκός ή ελάχιστα χρωματισμένος, παρέχει 
όμως πηκτινολυτικά ένζυμα, τα οποία καταστρέφονται στο γλεύκος από τη θέρμανση 
και έτσι επιτυγχάνεται η φυσική διαύγαση του οίνου.

Σε αντίθεση με την ερυθρά οινοποίηση η ζύμωση πραγματοποιείται απουσία 
στέμφυλων και είναι πιο ζωηρή γεγονός που οφείλεται στον εμπλουτισμό του 
γλεύκους κατά τη θέρμανση με αυξητικούς παράγοντες και αφομοιώσιμες αζωτούχες. 
Για αυτό το λόγο η συστηματική ψύξη κρίνεται αναγκαία έτσι ώστε η θερμοκρασία 
να παραμένει στα επιθυμητά επίπεδα. Με το τέλος της αλκοολικής ζύμωσης, η 
μηλογαλακτική ζύμωση εξελίσσεται ταχύτατα (ΣΟΥΦΛΕΡΟΣ Ε.- ΠΑΝΕΡΑΣ Ε., 
1985 )

Έ

Εικόνα 7: Αλυσίδα μηχανημάτων και δεξαμενών για την εφαρμογή της θερμοοινοποίησης. 

Πηγή: Κουράκου -  Δραγώνα Σ.1998

1. Θλιπτήριο -  αποβοστρυχωτήριο 5. Δεξαμενή παραμονής σε υψηλή θερμοκρασία

2. Προπιεστήριο
3. Δεξαμενή
4. Θερμαντήρας

6-7. Προπιεστήριο και πιεστήριο
8. Ψυκτήρας γλεύκους
9. Δεξαμενή ζύμωσης

1.2.2.Τεχνική Θέρμανσης σταφυλιών χωρίς να υποστούν μηχανική 
επεξεργασία

Η θέρμανση ολόκληρων των σταφυλιών χωρίς προηγουμένως να έχει υποστεί 
μηχανική επεξεργασία έχει ως αποτέλεσμα να διατηρείται στο εσωτερικό των ραγών 
χαμηλή θερμοκρασία και επομένως να μην αδρανοποιούνται τα πτηκτινολυτικά 
ένζυμα. Συνήθως εφαρμόζεται σε σταφύλια που είναι προσβεβλημένα από σήψη. Το 
χρησιμοποιούμενο σύστημα θέρμανσης αποτελείται από

■ την τράπεζα προετοιμασίας
■ τον κλωβό θερμικής επεξεργασίας και
■ την τράπεζα ψύξης
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Η τράπεζα προετοιμασίας περιλαμβάνει ένα πλατώ με διάτρητο πυθμένα πάνω 
στον οποίο τοποθετούνται τα σταφύλια σε μια στρώση. Στη συνέχεια, οδηγούνται 
στον κλωβό που είναι ένα είδος κλειστού κιβωτίου από το κάτω μέρος του οποίου 
εισέρχεται υδρατμός 100 °0 υπό πίεση ( από ειδική γεννήτρια ) .

Σε αυτό το στάδιο παραμένουν για 3 λεπτά και μετά προωθούνται στην τράπεζα 
ψύξης όπου με τη βοήθεια ενός ισχυρού ανεμιστήρα μειώνεται η θερμοκρασία τους 
και αποξηραίνεται ο υδρατμός που υγροποιείται πάνω στην επιφάνεια των ραγών. 
Μετά την θερμική επεξεργασία ακολουθεί έκθλιψη και αποβοστρύχωση των 
σταφυλιών. Η επερχόμενη αλκοολική ζύμωση εφαρμόζεται συνήθως κατά το 
πρότυπο της κλασσικής οινοποίησης (ΣΟΥΦΛΕΡΟΣ ΗΡ. Ε.,2000 ).

Εικόνα 8: Σύστημα θέρμανσης ολόκληρων σταφυλιών με υδρατμό. 

Πηγή Σουφλερός Ηρ. Ε. τόμος II, 2000

1.2.3.Πλεονεκτήματα θερμοοινοποίησης

■ Ταχεία εκχύλιση των χρωστικών της ράγας που οφείλεται στη θέρμανση. Με 
αυτό τον τρόπο εκχυλίζεται μεγαλύτερη ποσότητα χρωστικών και σε 
συντομότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με την κλασσική ερυθρή 
οινοποίηση.

■ Αποφεύγονται οι αλλοιώσεις των οίνων από τα οξειδωτικά ένζυμα όπου τα 
περισσότερα έχουν μέγιστη δραστηριότητα στους 40 με 50 °0, με την χρήση 
της μεγάλης θερμοκρασίας.

■ Βελτίωση της σύστασης του οίνου λόγώ της μείωσης της παραγόμενης κατά 
τη ζύμωση αλκοόλης και της αύξησης της γλυκερίνης.

■ Εξασφαλίζεται η ταχύτερη ρύθμιση της θερμοκρασίας ζύμωσης καθώς και η 
ευκολότερη παρακολούθηση του γλεύκος κατά την ζύμωση.

■ Οικονομία χώρου στις δεξαμενές οινοποίησης δεδομένου ότι η ζύμωση 
πραγματοποιείται μόνο στο γλεύκος αφού αποχωριστεί από τα στερεά μέρη 
της σταφυλής.

■ Οικονομία εργατικών χεριών, λόγω πλήρους εκμηχάνισης και 
αυτοματοποίησης

■ Δυνατότητα εμβολιασμού του γλεύκους με επιθυμητές καλλιέργειας αφού με 
την θερμική επεξεργασία καταστρέφονται ολότελα οι φυσικά υπάρχοντες 
μικροοργανισμούς .

■ Διαχωρισμός φάσης εκχύλισης από την αλκοολική ζύμωση
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■ Ταχεία εξέλιξη της αλκοολικής ζύμωσης αφού με την μέθοδο αυτή 
παράγονται ουσίες οι οποίες παίζουν ρόλο ως παράγοντες ανάπτυξης ή 
δραστηριοποίησης της ανάπτυξης των ζυμών.

■ Με την μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται η παραλαβή των περισσότερων 
χρωστικών όταν εφαρμόζεται σε σταφύλια μη καλά ωριμασμένα η σταφύλια 
που έχουν σαπίσει πριν ωριμάσουν ικανοποιητικά . δηλαδή έχει την ικανότητα 
να προλαμβάνει τις ποιοτικές αδυναμίες στους οίνους, λόγω μη 
ικανοποιητικής πρώτης ύλης.

1,2.4.Μειονεκτήματα θερμοοινοποίησης

■ Πολυδάπανο εξοπλισμό.
■ Απαιτείται σημαντική ενέργεια για τη θέρμανση της σταφυλομάζας σε υψηλή 

θερμοκρασία και για την ψύξη του γλεύκους σε χαμηλή θερμοκρασία, 
γεγονός που είναι δύσκολο για χώρες που είναι φτωχές σε φυσικούς 
ενεργειακούς πόρους.

■ Ενδεχόμενη υποβάθμιση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του οίνου 
όταν η θερμική επεξεργασία δεν είναι ενδεδειγμένη και ο χρόνος παραμονής 
κατάλληλος.

■ Ο εμπλουτισμός του γλεύκους σε κάλλιο, νάτριο, ασβέστιο, σίδηρο , ουσίες 
που επηρεάζουν δυσμενώς την ποιότητα του οίνου.

■ Την αδρανοποίηση των πηκτινολυτικών ενζύμων που βρίσκονται φυσικά στο 
γλεύκος λόγω της υψηλής θερμοκρασίας με συνέπεια να δυσχεραίνεται η 
φυσική διαύγαση του οίνου .Το πρόβλημα αυτό πια αντιμετωπίζεται με την 
προσθήκη πηκτινολυτικών παρασκευασμάτων.

■ Η χρωστική ουσία που εκχυλίζεται από τα στερεά μέρη της ράγας είναι 
ασταθής και μειώνεται κατά την διατήρηση του οίνου . Σύμφωνα με αυτό 
συνεπάγεται ότι ο οίνος πρέπει να καταναλωθεί μέσα σε έναν χρόνο.

1.2.5.Παραλλαγές της θερμοοινοποίησης

1.2.5.1.Συνδυασμός θερμοκατεργασίας και κλασσικής ερυθρής οινοποίησης

Ο συνδυασμός της θερμοκατεργασίας με την κλασσική ερυθρή οινοποίηση, 
εφαρμόζεται για την παραγωγή οίνων ονομασίας προέλευσης κατά τις χρονιές που οι 
καιρικές συνθήκες είτε δεν βοήθησαν την ικανοποιητική ωρίμανση των σταφυλιών 
είτε συνετέλεσαν στην ανάπτυξη της φαίας σήψης. Το θερμασμένο μέρος της πρώτης 
ύλης προστίθεται στο μη θερμασμένο και αφήνεται να ζυμωθεί όπως στην κλασσική 
οινοποίηση χωρίς διαχωρισμού του γλεύκους από τα στέμφυλα, σε θερμοκρασία 
ευνοϊκή για την εκχύλιση των λοιπών συστατικών.

Οι οίνοι που παράγονται με αυτό τον τρόπο έχουν περισσότερο και σταθερότερο 
χρώμα, είναι πλουσιότεροι σε σώμα και παρουσιάζουν περισσότερη αντοχή στο 
χρόνο, όμως πολλές φορές χαρακτηρίζονται από οσμή καμένου και γεύση καραμέλας.

1.2.5.2.Μεγάλα οινοποιεία

Σε οργανωμένους αμπελώνες, η συγκομιδή γίνεται μηχανικά προκαλώντας
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ελαφρό σπάσιμο των σταφυλιών με αποτέλεσμα, όταν βρίσκεται μακριά το 
οινοποιείο, κατά τη μεταφορά τους να πραγματοποιείται η εκχύλιση των συστατικών 
τα οποία προσδίδουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά στον οίνο, που έχει ως 
συνέπεια την απώλειά τους. ΓΤ αυτό το λόγο κατά την έξοδο των σταφυλιών από το 
μηχάνημα συλλογής, θερμαίνονται αμέσως προς παραλαβή των χρωστικών και στη 
συνέχεια υφίστανται ψύξη χωρίς την παραμονή τους σε υψηλή θερμοκρασία. Τέλος 
ακολουθεί η μεταφορά τους στο οινοποιείο μέσα σε θερμικά μονωμένες δεξαμενές.

Οι ερυθροί οίνοι που παράγονται με αυτό τον τρόπο υστερούν σε γεύση, 
χρώμα, άρωμα πράγμα που απορρέει από την ελάχιστη παραμονή της σταφυλομάζας 
σε υψηλή θερμοκρασία με αποτέλεσμα το γλεύκος να μην εμπλουτίζεται με 
συστατικά των στερεών μερών της σταφυλής.

1.2.5.3.Μικρά οινοποιεία

Λόγω του μεγάλου κόστους δεν είναι δυνατό όλα τα οινοποιεία να είναι 
εξοπλισμένα με τα απαραίτητα για μία παραγωγική θερμοοινοποίηση μηχανήματα. 
Έτσι, τα μικρά οινοποιεία συνήθως διαθέτουν ένα μικρό θερμαντήρα ο οποίος 
τροφοδοτείται με θειωμένη σταφυλομάζα κατ’ ευθείαν απ’ το θλιπτήριο. Ακολουθεί 
ένα ασυνεχές πιεστήριο, που χρησιμεύει ως προπιεστήριο και ως δεξαμενή 
παραμονής της σταφυλομάζας σε υψηλή θερμοκρασία. Κατά το γέμισμα του 
πιεστηρίου, το θερμό γλεύκος μεταφέρεται με εκροή στη δεξαμενή όπου παραμένει 
σε υψηλή θερμοκρασία παράλληλα η υπόλοιπη σταφυλομάζα βρίσκεται σε υψηλή 
θερμοκρασία σύμφωνα με τον απαιτούμενο χρόνο που χρειάζεται το πιεστήριο να 
γεμίσει. Το θερμό γλεύκος πίεσης διοχετεύεται στη δεξαμενή όπου βρίσκεται το 
γλεύκος εκροής και πραγματοποιούνται τα υπόλοιπα στάδια της θερμοοινοποίησης 
ψύξη, εμβολιασμός και ζύμωση.

1.3.Οινοποίηση σε ατμόσφαιρα CO2 (macération carbonique)

Η επινόηση της μεθόδου αυτής βασίστηκε σε μια παλιά συνήθεια που είχαν οι 
παραγωγοί σε ορισμένες περιοχές της Γαλλίας, όπου έριχναν τα σταφύλια ακέραια σε 
κάδους με αποτέλεσμα να προκαλείται μερική έκθλιψη λόγω του βάρους τους. Έτσι 
όταν η αλκοολική ζύμωση άρχιζε, το παραγόμενο διοξείδιο του άνθρακα έδιωχνε τον 
αέρα. Οι μετέπειτα έρευνες έδειξαν ότι με αυτό τον τρόπο παράγονται οίνοι, με 
διαφορετικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά σε σύγκριση με οίνους - από σταφύλια 
της ίδιας ποικιλίας - που οινοποιήθηκαν με την κλασσική ερυθρή οινοποίηση .

Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή, ουσιαστικά οι ακέραιες ράγες εμποτίζονται με το 
διοξείδιο του άνθρακα και σιγά σιγά μαλακώνουν. Με την επίδραση των ενζύμων της 
σάρκας πραγματοποιείται μια πρώτη ζύμωση -ενδοκυτταρική- που έχει ως 
αποτέλεσμα το σχηματισμό ενός χαρακτηριστικού αρώματος, ενώ μετά την έκθλιψη 
και την πίεση της σταφυλομάζας γίνεται μια δεύτερη ζύμωση μέσω των ζυμών. Για 
αυτό προσφέρεται προς αξιοποίηση της παραγωγής ερυθρών ποικιλιών αμπέλου, που 
με την κλασσική ερυθρή οινοποίηση, οι οίνοι είναι ουδέτεροι χωρίς προσωπικότητα 
κυρίως από πλευράς αρωματικής αίσθησης (FLANZY.C et al, 1981).

1.3.1 .Στάδια της μεθόδου

1) Προετοιμασία δεξαμενών
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Οι δεξαμενές που χρησιμοποιούνται είναι μεταλλικές γιατί ανθίστανται 
καλύτερα στις πιέσεις από την παραγωγή (302, μικρής χωρητικότητας, πλατιές, και 
κοντές -ενδείκνυνται για την λιγότερη έκθλιψη των σταφυλιών κατά το γέμισμά 
τους-, οι οποίες είναι εφοδιασμένες με μανόμετρο για τον έλεγχο της πίεσης και με 
δικλείδα ασφαλείας για το ερμητικό κλείσιμο μετά το γέμισμά της. Επίσης σε ψυχρές 
αμπελουργικές περιοχές, όπου η συγκομιδή των σταφυλιών γίνεται τον Οκτώβριο π.χ. 
Γαλλία οι δεξαμενές διαθέτουν διπλά τοιχώματα ή διπλό πυθμένα μέσα από τα οποία 
κυκλοφορεί ζεστό νερό. Η χρήση αυτών των δεξαμενών έχει σκοπό την επιδίωξη της 
επιθυμητής θερμοκρασίας. Αντίθετα σε θερμές χώρες το πρόβλημα αυτό δεν 
υφίσταται γιατί τα σταφύλια συγκομίζονται νωρίς τον Αύγουστο συνεπώς διαθέτουν 
την υψηλή θερμοκρασία.

Πριν το γέμισμα των δεξαμενών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η εισαγωγή 
διοξειδίου του άνθρακα, έτσι ώστε ο αέρας της δεξαμενής να εκδιωχθεί και να έχει 
περιεκτικότητα οξυγόνου μικρότερη του 10%. Το διοξείδιο του άνθρακα που 
διοχετεύεται στη δεξαμενή προέρχεται από

■ φιάλη
■ δεξαμενή στην οποία ζυμώνεται γλεύκος
■ την ίδια δεξαμενή όπου έχει προστεθεί ποσότητα εν ζυμώσει γλεύκους ίση με 

το 10% του συνολικού όγκου. Αυτή η πηγή 002 είναι η πιο χρησιμοποιούμενη 
διότι εμπλουτίζει με ευγενείς ζύμες ενώ ταυτόχρονα τροφοδοτεί διαρκώς με 
διοξείδιο του άνθρακα με αποτέλεσμα το περιβάλλον να είναι αναερόβιο.

Για την δημιουργία αναερόβιου περιβάλλοντος απαιτείται ποσότητα διοξειδίου 
του άνθρακα 3 ή 4 φορές μεγαλύτερη από τον όγκο της δεξαμενής και μικρή συνεχής 
παροχή για την αντιστάθμιση της ποσότητας που δεσμεύεται από τα σταφύλια 
(ΣΟΥΦΛΕΡΟΣ. ΗΡ. Ε.,2000)

2) Γέμισμα δεξαμενών

Σημαντικό ρόλο παίζει, οι ράγες να παραμείνουν ανέπαφες διότι μόνο σε αυτές 
εκδηλώνονται τα φαινόμενα του αναερόβιου μεταβολισμού και να μην προκληθεί 
σύνθλιψη τους που έχει ως αποτέλεσμα λόγω σχηματισμού γλεύκους τη μείωση του 
αριθμού των ανέπαφων ραγών, την αύξηση του αριθμού των σταφυλιών που είναι 
βαπτισμένα στο γλεύκος τα οποία έχουν μικρής έντασης αναερόβιο μεταβολισμό και 
τέλος παρατηρείται μείωση της αναλογίας γλεύκους εκροής.

Για τους παραπάνω λόγους παίρνονται μια σειρά από μέτρα όπου:
■ συγκομίζονται σταφύλια καλής υγιεινής κατάστασης χωρίς μώλωπες
■ μεταφέρονται στο οινοποιείο μέσα σε μικρά κιβώτια τα οποία επιτρέπουν την 

καλή κυκλοφορία του αέρα έτσι ώστε να συνεχίζουν να αναπνέουν σαν να 
ήταν πάνω στο κλήμα

■ οδηγούνται στη δεξαμενή, χωρίς να έχουν υποστεί καμία μηχανική 
επεξεργασία (γλευκοποίηση), με αναβατόρια ή μεταφορικές ταινίες

■ Το γέμισμα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε τα σταφύλια να γλιστράνε στη 
δεξαμενή χωρίς να πιέζονται.

Παρ' όλες τις διαδικασίες που πραγματοποιούνται για να παραμείνουν ανέπαφες 
οι ράγες των σταφυλιών, εντούτοις με το γέμισμα των δεξαμενών και με το βάρος 
των υπερκειμένων σταφυλιών, κάποιο μέρος των ραγών συνθλίβεται με συνέπεια να 
σχηματίζεται γλεύκος στον πυθμένα της δεξαμενής. Γι' αυτό το λόγο συνήθως 
τοποθετείται κάποιο διάτρητο πλέγμα σε κάποιο ύψος για να διαχωρίζεται όσο το 
δυνατόν περισσότερο το γλεύκος από τα ανέπαφα σταφύλια. Συνήθως γίνεται θείωση 
του γλεύκους με ποσότητα 2-8 φ  ανάλογα πάντα με την υγιεινή κατάσταση της
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3) Παραμονή στη δεξαμενές

Η κατάσταση που επικρατεί μέσα στις δεξαμενές είναι η εξής:
■ Το γλεύκος που έχει σχηματιστεί στον πυθμένα (υγρή φάση).
■ Ολόκληρα σταφύλια με ανέπαφες ράγες τα οποία περιβάλλονται από το 

διοξείδιο του άνθρακα.
■ Ολόκληρα σταφύλια με ανέπαφες ράγες εμβαπτισμένα στο γλεύκος. Οι ράγες 

αυτές μαζί με τις προηγούμενες αποτελούν την στερεή φάση.
■ Σπασμένες ράγες που είτε περιβάλλονται από διοξείδιο του άνθρακα είτε 

βρίσκονται στην υγρή φάση, δηλαδή το γλεύκος.

πρώτης ύλης.

έκδίωξη τοϋ άέρα μέ 002 
καί γέμισμα των δεξαμε
νών μέ άκέραια σταφύλια

I
σπασμένα σταφύλια

γλεύκος

άκέραια σταφύλια 
σέ άέρια φάση
άκέραια σταφύλια 
σέ ύγρή φάση

έκροή γλεύκους

γλεύκος εκροής 
σέ ζύμωση

πιεστήριο
σταφυλών

γλεύκος πίεσης 
σέ ζύμωση

Εικόνα 9: Αναπαράσταση των σταδίων της μεθόδου οινοποίησης με διοξείδιο του άνθρακα. 

Πηγή: Κουράκου -  Δραγώνα Σ. 1998

Τα ακέραια σταφύλια τα οποία βρίσκονται στην αέρια φάση, κατά τις πρώτες 
ώρες παραμονής τους στο αναερόβιο περιβάλλον, απορροφούν ποσότητα διοξειδίου
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του άνθρακα ανάλογα με τη θερμοκρασία που επικρατεί στη δεξαμενή. Όσο 
μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία, τόσο πιο μικρή ποσότητα CO2 απορροφάται. π.χ. 
στους 35 °C απορροφάται ποσότητα ίση με το 10% του όγκου της, ενώ στους 20 °C 
το 50 %.Όταν αρχίζουν να εμφανίζονται τα φαινόμενα του αναερόβιου 
μεταβολισμού, ξεκινά η εκχύλιση του CO2 ενώ ταυτόχρονα συνεχίζεται να 
απορροφάται.

Εντός των ραγών αυτών πραγματοποιείται η ενδοκυτταρική ζύμωση η οποία 
χαρακτηρίζεται από την:

■ μετατροπή των σακχάρων προς παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης της τάξης το 
1,5-2,5% vol καθώς και άλλων δευτερογενών προϊόντων όπως ακεταλδεϋδη, 
ηλεκτρικό οξύ οξύ, γλυκερόλη κ.α.

■ ενζυμική μετατροπή του μηλικού οξέως σε αιθυλική χωρίς το ενδιάμεσο 
στάδιο του σχηματισμού του γαλακτικού οξέως. Η μετατροπή αυτή 
συμβάλλει στη μείωση της οξύτητας, στην αύξηση του αλκολομετρικού 
τίτλου και στη γευστική βελτίωση του παραγόμενού οίνου.

Παράλληλα, η δομή των κυτταρικών τοιχωμάτων της φλούδας, λόγω του 
εμπλουτισμού της με CO2, υφίσταται αποδιοργάνωση, με αποτέλεσμα να προκαλείται 
διάχυση των ανθοκυανών και των φαινολικών παραγωγών από τους φλοιούς προς τη 
σάρκα των ραγών η οποία χρωματίζεται τόσο πιο έντονα όσο πλουσιότεροι είναι οι 
φλοιοί σε χρωστικές και όσο μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία. Η αποδιοργάνωση 
μεταξύ των άλλων επιφέρει και μείωση της αντοχής της ράγας με συνέπεια ένας 
ολοένα αυξανόμενος αριθμός ραγών, να σπάζει και ο χυμός τους να εκρέει με αύξηση 
της υγρής φάσης.

Στις σπασμένες ράγες και στο γλεύκος, τα σάκχαρα ζυμώνονται υπό την 
επίδραση των ενζύμων των σακχαρομυκητών παρουσία στερεών μερών και έτσι 
παράγεται αιθυλική αλκοόλη, CO2, και πτητικές ουσίες (όπως και στην ερυθρή 
οινοποίηση). Επίσης στο γλεύκος πραγματοποιείται και μετατροπή του μηλικού 
οξέως σε γαλακτικό οξύ. Επιπλέον το γλεύκος εμπλουτίζεται και με συστατικά τα 
οποία προέρχονται από τη μειωμένη εκδήλωση των φαινομένων του αναερόβιου 
μεταβολισμού στα σταφύλια που βρίσκονται εμβαπτισμένα σε αυτό. Ένα μέρος της 
αιθυλικής αλκοόλης που σχηματίζεται στο γλεύκος διαχέεται στην αέρια φάση και 
από εκεί στη στερεή. Ενώ ο θειώδης ανυδρίτης που είχε προστεθεί στο γλεύκος 
μεταφέρεται στα σταφύλια που περιβάλλονται από το ίδιο.

Η διάρκεια παραμονής σ' αυτό το αναερόβιο περιβάλλον εξαρτάται από τη 
θερμοκρασία, π.χ. σε 25-28 °C απαιτούνται 8 ημέρες για να επιτευχθεί το επιθυμητό 
αποτέλεσμα ενώ σε 20 °C απαιτούνται 15 ημέρες από τον επιθυμητό τύπο οίνου. 
Όμως σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να ξεπεράσει τους 35 °C γιατί δημιουργούνται 
προβλήματα στη ζύμωση του γλεύκους εκροής, στον πυθμένα της δεξαμενής.
Τα κριτήρια που υποδηλώνουν την διακοπή της παραμονής είναι τα εξής:

■ η πυκνότητα του γλεύκους εκροής
■ η πτώση της θερμοκρασίας της δεξαμενής
■ η επιβράδυνση έκλυσης του CO2, λόγω μείωσης της αλκοολικής και 

ενδοκυτταρικής ζύμωσης
■ το βαθμό αποχρωματισμού των ραγών που βρίσκονται στο πάνω μέρος της 

δεξαμενής ή το εάν δίνουν χρωματισμένο χυμό όταν σπάζονται ανάμεσα στα 
δύο δάκτυλα

■ η όψη των ραγών που πρέπει να είναι ρυτιδιασμένη καθώς και το μαλάκωμα 
τους

■ η γεύση του γλεύκους εκροής
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Ο οίνος που προέρχεται από το γλεύκος που δημιουργήθηκε στον πυθμένα της 
δεξαμενής εκρέει σε μια άλλη δεξαμενή όπου εκεί είτε πραγματοποιείται αποζύμωση 
των σακχάρων που παρέμειναν, είτε επεξεργάζεται εάν τα σάκχαρα έχουν 
αποζυμωθεί πλήρως.

Αντίθετα τα σταφύλια που παρέμειναν υπό αναερόβιες συνθήκες οδηγούνται σε 
πιεστήριο για να παραληφθεί το γλεύκος πίεσης. Το πιεστήριο που χρησιμοποιείται 
είναι ασυνεχές έτσι ώστε να μην αλλοιωθούν τα συστατικά που αποκτήθηκαν κατά 
τον αναερόβιο μεταβολισμό. Στη συνέχεια το γλεύκος πίεσης θειώνεται και οδηγείται 
σε δεξαμενή για να πραγματοποιηθεί η αλκοολική και μηλογαλακτική ζύμωση σε 18 
°0 η οποία είναι ταχύτερη από αυτή της κλασσικής γιατί κατά τον αναερόβιο 
μεταβολισμό τα σταφύλια εμπλουτίζονται με αναγκαίες ουσίες για την ανάπτυξη των 
μικροοργανισμών. Μετά το πέρας των ζυμώσεων κρίνεται αναγκαίο εάν χρειάζεται 
να προστεθεί μέρος του οίνου εκροής στον οίνο πίεσης με βάση τα ελαττώματα του, 
τον τύπο και το κόστος του τελικού προϊόντος. Ο οίνος πίεση είναι εκείνος που 
χαρακτηρίζεται για τα χαρακτηριστικά ενδοκυτταρικής ζύμωσης γι' αυτό ο οίνος 
εκροής είτε αναμιγνύεται σε μικρή αναλογία με τον οίνο πίεσης έτσι ώστε να δώσουν 
μαζί ένα μίγμα με ιδιαίτερο άρωμα είτε προορίζεται για παραγωγή οίνων χωρίς τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκχύλισης σε ατμόσφαιρα (302.

1.3.2.Πλεονεκτήματα

■ Παραγωγή οίνων με μεγάλη απαλότητα οφειλόμενη στην μείωση της ολικής 
οξύτητας και στον περιορισμό της εκχύλισης των ταννινών.

■ Η μέθοδος αυτή ενδείκνυται να εφαρμοστεί σε περιοχές που λόγω των 
κλιματολογικών συνθηκών, του εδάφους και ποικιλίας της αμπέλου, οι 
παραγόμενοι οίνοι είναι τραχείς και όξινοι.

■ Ανάπτυξη ενός ιδιαίτερου και σύνθετου χρώματος, χαρακτηριστικού 
περισσότερο της τεχνικής και της ενδοκυτταρικής ζύμωσης παρά της 
ποικιλίας του σταφυλιού. Το άρωμα αυτό ενδείκνυται για την παραγωγή 
οίνων πρώιμης κατανάλωσης, δηλαδή οίνων που δεν υποβάλλονται σε 
παλαίωση.

■ Δεν παλαιώνονται με αποτέλεσμα οικονομία αποθήκευσης.
■ Κατά την κλασσική ερυθρή οινοποίηση, μετά την αλκοολική ζύμωση, η 

μηλογαλακτική δεν ακολουθεί αμέσως ενώ στην μέθοδο αυτή εκδηλώνεται 
ταχύτατα και συνεπώς η διάθεση του οίνου στην αγορά γίνεται πολύ πιο 
γρήγορα.

1.3.3 .Μ ειονεκτήματα

■ Απαιτούνται σταφύλια ανέπαφα, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορούν να 
αξιοποιηθούν σταφύλια προσβεβλημένα από σήψη.

■ Τα κριτήρια διακοπής της παραμονής στο αναερόβιο μεταβολισμό είναι 
εμπειρικά.

■ Ο κίνδυνος εμφάνισης της γαλακτικής ασθένειας είναι μεγάλος όταν δεν 
υπάρχει εργαστήριο οργανωμένο για την τακτική παρακολούθηση τυχόν 
βακτηριακών μολύνσεων και επειδή δεν προστίθεται καθόλου ή πολύ λίγο 
802 .

■ Τα οινοποιεία χρειάζονται μεγάλη χωρητικότητα δεξαμενών.
■ Η παραγωγή ισχών οίνων που δεν μπορούν να παλαιώσουν.

4) Διαχωρισμός και Πίεση
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■ Η παρουσία βοστρύχων και η μεγάλη παραμονή στέμφυλων και γλεύκους 
ενδέχεται να προσδώσουν στον οίνο χορτώδη γεύση

■ Το δευτερογενές άρωμα που αναπτύσσεται με την παραμονή των σταφυλιών 
στο αναερόβιο περιβάλλον καλύπτει το άρωμα της ποικιλίας.

■ Κίνδυνος να αναπτυχθούν οξικά βακτήρια σε περιπτώσεις που η 
ερμητικότητα των δεξαμενών δεν είναι καλή.

■ Η χρήση σταφυλιών χωρίς να έχουν υποστεί έκθλιψη συχνά έχει ως 
αποτέλεσμα την ανεπαρκή εκχύλιση των χρωστικών και άλλων συστατικών 
των στερεών μερών.

■ Η απόδοση σε οίνο είναι μικρότερη από την κλασσική ερυθρή οινοποίηση, 
διότι ο οίνος ποιότητας με τα ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 
προέρχεται από το γλεύκος πίεσης, ο οποίος αντιπροσωπεύει το μικρότερο 
ποσοστό αφού το γλεύκος εκροής ανέρχεται στο 40-75 °/ο.

1.4.Οινοποίηση σε αδρανή ατμόσφαιρα για την παραγωγή ροζέ οίνων

Η μέθοδος οινοποίησης σε ατμόσφαιρα διοξειδίου του άνθρακα για την 
παραγωγή ροζέ κρασιών , χρησιμοποιείται σε σταφύλια που προέρχονται από μη 
αρωματικές ερυθρές ποικιλίες -διότι δίνει καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τις 
υπόλοιπες τεχνικές -, παράγοντας οίνους με ωραίο ερυθρωπό χρώμα ,αρωματικούς 
και μαλακούς . Όμως οι οίνοι αυτοί υστερούν στο γεγονός ότι τα οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά , ιδιαίτερα το άρωμα είναι εφήμερα και συνεπώς να πρέπει να 
καταναλώνονται πολύ πιο γρήγορα .

Τα σταφύλια υγιή και ανέπαφα τοποθετούνται στην δεξαμενή πάνω σε μια 
διάτρητη σκάρα η οποία είναι προσαρμοσμένη σε τέτοιο ύψος από την βάση έτσι 
ώστε τα ακέραια σταφύλια να μην έρχονται σε επαφή με τον χυμό που εκρέει, -από 
τυχόν σύνθλιψη των σταφυλιών -, ο οποίος συγκεντρώνεται στον πυθμένα της 
δεξαμενής . Παράλληλα κατά τις πρώτες δέκα ώρες , διοχετεύεται συνεχώς διοξείδιο 
του άνθρακα για να εκδιωχτεί ο αέρας από την δεξαμενή . Τα σταφύλια παραμένουν 
σε αυτό το αναερόβιο περιβάλλον για δύο με τρεις ημέρες ,ανάλογα με την ποικιλία 
αμπέλου και την θερμοκρασία που επικρατεί στην δεξαμενή .

Το επόμενο στάδιο συνίσταται στην απομάκρυνση του γλεύκους δια εκροή ενώ 
τα ανέπαφα σταφύλια οδηγούνται σε πιεστήριο για την παραλαβή του χυμού από τα 
στέμφυλα , ο οποίος συγκεντρώνεται σε άλλη δεξαμενή όπου λαμβάνει χώρα η 
ζύμωση όπως και στη λευκή οινοποίηση .

1.5.Τεχνική αφαίμαξης

Η τεχνική αφαίμαξης συνήθως χρησιμοποιείται από χώρες οι οποίες 
καλλιεργούν κατά κύριο λόγο ερυθρές ποικιλίες .Το χρώμα των κρασιών που 
παράγονται με αυτή την μέθοδο εξαρτάται από την ποικιλία αμπέλου καθώς και από 
τις συνθήκες διεξαγωγής της ζύμωσης . Κατά την τεχνική αυτή αρχικώς τα σταφύλια 
εκθλίβονται και στην συνέχεια η σταφυλομάζα χωρίζεται σε δύο άνισα μέρη (2 :1 ) .  
Το μεγαλύτερο μέρος της σταφυλομάζας υπόκειται αμέσως σε πίεση για να 
παραληφθεί το γλεύκος και αφού προηγουμένως έχει υποστεί θείωση προστίθεται 
στην υπόλοιπη σταφυλομάζα.

Με αυτό τον τρόπο η αλκοολική ζύμωση που ακολουθεί διεξάγεται παρουσία 
στέμφυλων στους 25-30 οΟ (ερυθρή οινοποίηση) . Όμως επειδή τα στέμφυλα είναι 
λιγότερα (1:3), όταν η τεχνική αυτή εφαρμόζεται σε σταφύλια που δεν έχουν έντονο
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χρώμα, παράγονται οίνοι ανοιχτού χρώματος, ενώ σε αντίθετη περίπτωση 
λαμβάνονται οίνοι ερυθροί ,μαλακοί με λίγη ποσότητα χρωστικών .Έπειτα, γίνεται 
διαχωρισμός του οίνου από τα στέμφυλα.

1 .ό.Κρασιά μιας νύχτας

Τα κρασιά μιας νύχτας , είναι ροζέ οίνοι οι οποίοι παράγονται από ερυθρές 
ποικιλίες, με συνδυασμό της ερυθρής και λευκής οινοποίησης. Η τεχνική αυτή 
εφαρμόζεται κυρίως σε περιοχές της Γαλλίας .Κατά την μέθοδο αυτή τα σταφύλια 
υποβάλλονται στις γλευκοποιητικές επεξεργασίες , - αποβοστρύχωση και έκθλιψη -  
και το γλεύκος που προκύπτει ζυμώνεται όπως στην ερυθρή οινοποίηση ,παρουσία 
στέμφυλων στους 25 με 30 °0 , με την διαφορά ότι το στάδιο αυτόν στην 
συγκεκριμένη περίπτωση διαρκεί πολύ λιγότερο (24 ώρες) . Στη συνέχεια ακολουθεί 
διαχωρισμός του γλεύκους από τα στέμφυλα δια εκροής και οδηγείται σε άλλη 
δεξαμενή όπου θα ζυμωθεί υπό συνθήκες λευκής οινοποίησης (18 ). Το χρώμα
των οίνων αυτών εξαρτάται από τον βαθμό εκχύλισης των χρωστικών κατά τις 
πρώτες 24 ώρες καθώς και από τον ανθοκυανικό πλούτο των ραγών .

1.7.Συνοινοποίηση

Η συνοινοποίηση ερυθρών και λευκών σταφυλιών γίνεται σε περιοχές που 
δεσπόζουν κατά κύριο λόγο λευκές ποικιλίες όπως Ελλάδα, Ισπανία, Γερμανία για 
την παραγωγή ροζέ ή ερυθρών κρασιών . Σε αυτές τις περιοχές απλώς γίνεται 
συνοινοποίηση γλεύκους λευκών σταφυλιών με σταφυλομάζα ερυθρών σε αναλογία 
που καθορίζεται από το ποσοστό των ανθοκυανών που υπάρχει στις ερυθρές 
ποικιλίες και από τον τύπο οίνου που θέλει να παράγει ο οινοποιός .
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Τα σταφύλια αδειάζονται αρχικά στην ανοξείδωτη δεξαμενή. Με τη βοήθεια του 
κοχλία οδηγούνται στο εκραγιστήριο, όπου διαχωρίζονται οι ράγες από τα κοτσάνια. 
Στη συνέχεια οι ράγες περνούν ανάμεσα από τους κυλίνδρους του θλιπτηρίου όπου 
σπάζουν και απελευθερώνεται μέρος του χυμού τους. Οι ζύμες του φλοιού έρχονται 
σε επαφή με τον ίδιο το χυμό. Η σταφυλομάζα που παραλαμβάνεται μ' αυτόν τον 
τρόπο οδηγείται στο πιεστήριο. Ένα σύγχρονο πνευματικό πιεστήριο παρέχει ήπια 
μεταχείριση στο σταφύλι. Η λειτουργία του βασίζεται στο γέμισμα φούσκας που 
βρίσκεται στο εσωτερικό του, με αέρα ή νερό. Η σταφυλομάζα πιέζεται κατ' αυτόν 
τον τρόπο στα εσωτερικά τοιχώματα του κυλίνδρου και έτσι εξάγεται το υπόλοιπο 
του χυμού (υπάρχουν βέβαια και άλλοι τύποι πιεστηρίων).

Στη συνέχεια απομακρύνονται τα στέμφυλα και ο χυμός οδηγείται σε δεξαμενή 
όπου ψύχεται για κάποιο χρονικό διάστημα (συνήθως μία νύχτα περίπου). Είναι η 
διαδικασία της απολάσπωσης, κατά την οποία ο ήδη ψυγμένος μούστος διαυγάζεται. 
Η διαύγαση επιτυγχάνεται από μόνη της με την κατακάθιση όλων των σωματιδίων 
που βρίσκονται σε αιώρηση στο μούστο και γίνεται πάντα πριν από την αλκοολική 
ζύμωση. Η διάρκειά της είναι από 12 έως 14 ώρες, ανάλογα με το ποσοστό λασπών. 
Τα κρασιά που προέρχονται από απολασπωμένους μούστους έχουν καθαρότερο 
άρωμα. Το χρώμα τους είναι πιο σταθερό και λιγότερο ευαίσθητο στις οξειδώσεις.

Ο καθαρός πλέον χυμός μεταγγίζεται σε δεξαμενή όπου πραγματοποιείται η 
αλκοολική ζύμωση. Η δεξαμενή ψύχεται έτσι ώστε η θερμοκρασία της ζύμωσης να 
κυμαίνεται στους 18 ° Ο , αποσκοπώντας στην απόκτηση αρωμάτων με χαρακτήρα 
λουλουδιών και φρούτων, που θα χαρίσουν στο κρασί φρεσκάδα.

Μετά το τέλος της αλκοολικής ζύμωσης, όταν δηλαδή το σύνολο των σακχάρων 
έχει μετατραπεί σε αλκοόλη, το κρασί μεταγγίζεται στις δεξαμενές αποθήκευσης 
(ΤΣΑΚΙΡΗΣ.Ν.Α., 1988).

Κεφάλαιο 2-Λευκή οινοποίηση (κλασσική)

2.1 .Σύγχρονες μέθοδοι οινοποίησης

2.1.1. Λευκή οινοποίηση με προζυμωτική εκχύλιση

Αρχικά τα σταφύλια υπόκεινται σε αποβοστρύχωση και σε ένα ελαφρό σπάσιμο 
. Στην συνέχεια καθώς οδηγούνται στην δεξαμενή όπου θα πραγματοποιηθεί η 
προζυμωτική εκχύλιση , υφίστανται προσθήκη θειώδη ανυδρίτη σε ποσότητα 5-10 
%ί\ύ. .

Στην δεξαμενή εκχυλίσεως , η σταφυλομάζα παραμένει για 8 με 24 ώρες 
ανάλογα πάντα με την υγιεινή κατάσταση και την ωρίμανση των ραγών σε 
θερμοκρασία 15-22 οΟ . Η επαφή αυτή του γλεύκος με τους φλοιούς πριν την έναρξη 
της αλκοολικής ζύμωσης , έχει ως αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό του γλεύκους με 
περισσότερα συστατικά , τα οποία βρίσκονται κυρίως στους φλοιούς και με την 
παρουσία τους δύναται να βελτιώσουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά χωρίς να 
αυξηθεί η στυφή και πικρή γεύση . Σε ορισμένες περιπτώσεις η δεξαμενή 
τοποθετείται κάτω από αδρανές ατμόσφαιρα . Μετά την εκχύλιση ακολουθεί η 
παραλαβή του γλεύκους δια εκροής ο οποίος έχει απελευθερωθεί κατά την έκθλιψη 
των ραγών ενώ τα στέμφυλα υπόκεινται σε πίεση που έχει ως σκοπό την απόσπαση 
του υπόλοιπου γλεύκους από τα στέμφυλα . Το γλεύκος εκροής που αποτελεί το 70% 
και το γλεύκος πίεσης συλλέγονται μαζί και μεταφέρονται σε ξεχωριστή δεξαμενή .
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Τέσσερις ώρες μετά το τέλος της προζυμωτικής εκχύλισης πραγματοποιείται μια 
πρώτη απολάσπωση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και έπειτα αφήνεται σε ηρεμία 
για δεκαοχτώ ώρες .Ακολουθεί και μια δεύτερη απολάσπωση σε θερμοκρασία 5 οΟ .

Στο γλεύκος , αφού προηγουμένως έχει εμβολιαστεί με αποξηραμένες ζύμες που 
έχουν ενεργοποιηθεί, αρχίζει η αλκοολική ζύμωση στους 12 οΟ . Όταν ολοκληρωθεί 
η ζύμωση τότε ο οίνος θειώνεται με 5 %/\ύ και παραμένει για λίγες ημέρες μαζί με τις 
οινολάσπες του. Μετά μεταγγίζεται έτσι ώστε να απομακρυνθεί το μεγαλύτερο 
ποσοστό των οινολασπών και διατηρείται για δύο μήνες με αυτές που απέμειναν .

Τέλος, υφίσταται προσθήκη μπετονίτη -που έχει ως αποτέλεσμα την 
απομάκρυνση των πρωτεϊνών που είναι υπεύθυνα για τα πρωτεϊνικά θολώματα και 
την μερική δέσμευση των οξειδωτικών ενζύμων . υποβοηθώντας την δράση του 
θειώδη ανυδρίτη -, καθώς και την σταθεροποίηση με ψύχος .

53



Το Pinot noir, ή μαύρη ποικιλία από την οποία παράγονται οι ερυθροί οίνοι της 
Βουργουνδίας και οι Καμπανίτες οίνοι- οι champagne, όταν καλλιεργείται σε 
ορισμένα εδάφη δίνει σταφύλια γκρίζα δηλαδή ερυθρωπά με γκρι-μπλε απόχρωση ή 
και λευκά. Ακόμη και εάν ξεριζωθούν αυτά τα πρέμνα, η πείρα έχει αποδείξει ότι 
έπειτα από λίγα χρόνια, πρέμνα με μαύρα σταφύλια θα αρχίσουν να παράγουν γκρίζα 
και λευκά σταφύλια. Είναι γνωστές τρεις παραλλαγές, pinot noir, pinot gris και pinot 
blanc. Αυτή την ιδιαιτερότητα παρουσιάζουν και άλλες ποικιλίες όπως:

■ Grenache
■ Traminer και η παραλλαγή αρωματική Traminer
■ Φιλέρι με τις τρεις παραλλαγές, ξανθοφίλερο, μαυροφίλερο και μοσχοφίλερο 

Όταν υγιή σταφύλια των ποικιλιών αυτών εκχυμωθούν στο πιεστήριο χωρίς να 
προηγηθεί έκθλιψη και το γλεύκος διαχωριστεί αμέσως από τα στερεά μέρη της 
σταφυλής, παράγονται λευκοί οίνοι. Εάν όμως προηγηθεί έκθλιψη των σταφυλιών και 
ζύμωση της σταφυλομάζας (κλασσική μέθοδος ερυθρής οινοποίησης), τότε 
λαμβάνονται ροζέ οίνοι (Vin gris). Ο καπνίας οίνος ελληνικής αρχαιότητας ήταν ένας 
Vin gris · , ένας ερυθροειδής οίνος με την γκρίζα απόχρωση του καπνού, για αυτό και 
λέγεται καπνίας.

Κεφάλαιο 3-Γκρίζα κρασιά από καπνίας άμπελους
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4.1 .Εισαγωγή

Κεφάλαιο 4- Τα κρασιά πάγου

Το κρασί πάγου είναι ένας επιδόρπιος οίνος που 
παράγεται από σταφύλια που έχουν παγώσει πριν από τη 
ζύμωση . Η ανακάλυψη του Κρασιού του πάγου ( ice-wine ή 
Eiswein ) ήταν καθαρώς τυχαία. Κατά τη διάρκεια ενός 
πρόωρου παγώματος στην Franconia, Γερμανία το 1794, οι 
οινοπαραγωγοί έκαναν την παραγωγή του χυμού με 
συμπίεση των παγωμένων σταφυλιών. Έμειναν κατάπληκτοι 
από την εξαίσια πλούσια γεύση του προκύπτοντος κρασιού. 
Ανακάλυψαν ότι ο κύκλος του παγώματος-ξεπαγώματος των 
σταφυλιών συγκέντρωνε τα σάκχαρα και τις γεύσεις στο 
εσωτερικό αυτών των μικρών κοσμημάτων. Οι ευρωπαϊκοί 
μετανάστες έφεραν την τέχνη της κατασκευής του κρασιού 

πάγου στα πιο κρύα κλίματα της Βόρειας Αμερικής, δηλαδή Καναδάς και τα ειρηνικά 
βορειοδυτικά.

Αυτό που κάνει το κρασί πάγου τόσο ειδικό είναι πως κατά τη διάρκεια ενός 
χαρακτηριστικού χειμώνα υπάρχουν πολυάριθμοι κύκλοι παγώματος-ξεπαγώματος 
στους οποίους γίνεται η πτώση θερμοκρασίας στο απαραίτητο επίπεδο, αλλά δεν 
είναι συνεχής για μια περίοδο έτσι ώστε να παγώσουν ολόκληρα τα σταφύλια. Αυτοί 
οι κύκλοι παγώματος-ξεπαγώματος προσθέτουν την παραλλαγή και την 
πολυπλοκότητα στα κρασιά με έναν τρόπο που απλά δεν μπορεί να δημιουργηθεί με 
τα τεχνητά μέσα όπως είναι η τοποθέτηση των σταφυλιών σε έναν ψύκτη. Οι πτώσεις 
θερμοκρασίας κάτω από -10°C κάνει τα σταφύλια να έχουν παγώσει φυσικά στις 
αμπέλους. Τα σταφύλια σε αυτή την κατάσταση έχουν μια πολύ χαμηλή παραγωγή - 
για το 1/10 της κανονικής παραγωγής κρασιού - και συχνά μια ολόκληρη άμπελος 
κάνει μόνο ένα μπουκάλι 375 ml. Το κρασί πάγου είναι πολύ δύσκολο να 
δημιουργηθεί επειδή τα σταφύλια είναι δύσκολο να αυξηθούν και να συλλεγούν, μία 
διαδικασία η οποία εκτελείται χειρωνακτικά, αφού είναι τα τελευταία φρούτα που 
στέκονται δεδομένου ότι στις χειμερινές προσεγγίσεις, πρέπει να υπερασπιστούν 
σθεναρά ενάντια στα πεινασμένα πουλιά και άλλα ζώα.

Τώρα στον εικοστό πρώτο αιώνα, λιγότεροι από 60 αμπελώνες σε όλο τον 
κόσμο προσπαθούν να κάνουν κρασί πάγου σε κανονική 
βάση. Λόγω των έμφυτων δυσκολιών και του ουσιαστικού 
κινδύνου , η παραγωγή δεν ήταν ποτέ μεγάλη. Η πρώτη 
παραγωγή μικρής κλίμακας κρασιού πάγου άρχισε από τον 
Walter Hainle στην κοιλάδα Okanagan στον Καναδά το 
1973. Σήμερα ο Καναδάς, που ευνοήθηκε από τη γεωγραφία 

του, όχι μόνο έγινε ο μεγαλύτερος παραγωγός κρασιού πάγου, αλλά τα καναδικά 
κρασιά πάγου επίσης τακτικά παίρνουν τα χρυσά μετάλλια στους προσδίδοντες 
γόητρο διεθνείς ανταγωνισμούς κρασιού.

4.2. Ποικιλίες

Η παραγωγή του ice wine δεν είναι μια απλή απόφαση και συνεπώς 
απόπειρα δεδομένης της επίπονης αργής ζύμωσης αυτού του γεμάτου σάκχαρα 
χυμού .Σύμφωνα με την Vintners Quality Alliance of Ontario ( VQAO ) -  
νομοθετικό σώμα για την ονομασία προέλευσης -  το κρασί πάγου πρέπει να
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προέρχεται από μια ή περισσότερες ποικιλίες . Οι χρησιμοποιούμενες ποικιλίες 
μέχρι σήμερα για την παραγωγή του ice wine είναι:

Λευκές ποικιλίες
> Riesling
> Gewrztraminer
> Chenin Black

Κόκκινες ποικιλίες
> Cabemet Franc
> Cabemet Sauvignon

Υβριδική ποικιλία Vidal

Επίσης γίνονται προσπάθειες να χρησιμοποιηθούν και άλλες ποικιλίες όπως :

Λευκές ποικιλίες
> Seyval Blanc
> Chardonnay
> Wemer
> Pinot Black

Κόκκινες ποικιλίες
> Merlot
> Pinot Noir

4.3. Διαδικασία

Τα σταφύλια που χρησιμοποιούνται για να κάνουν κρασί πάγου έχοντας 
ωριμάσει πλήρως τον Οκτώβριο αφήνονται στην άμπελο ανέγγιχτα κάτω από ένα 
μανδύα από προστατευτικό δίχτυ, μέχρι την πρώτη μεγάλη παγωνιά. Κατά τη 
διάρκεια αυτών των χειμωνιάτικων μηνών, τα σταφύλια έχουν 
ήδη πάρει μπρούτζινο χρώμα και έχουν με φυσικό τρόπο 
αφυδατωθεί από τα συστατικά τους μέσω του σταθερού 
παγώματος και του ξεπαγώματος .

Αυτά τα σταφύλια συλλέγονται μετά από το πάγωμα στον 
αμπελώνα . Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής , η 
θερμοκρασία πρέπει να βρίσκεται στους -10 °0 για 
τουλάχιστον 24 ώρες και δεν πρέπει να υπερβεί -8 βαθμούς 
°0.,συνθήκη που ευνοείται χρονικά από αρχές Δεκεμβρίου 
μέχρι τα μέσα Φεβρουάριου. Σε αυτήν την θερμοκρασία (-8 
βαθμοί °€ ) τα σταφύλια θα παγώσουν τόσο σκληρά όσο το 
μάρμαρο. Μια σημαντική παρατήρηση εδώ είναι πως η 
περιεκτικότητα σε ζάχαρη είναι αντιστρόφως ανάλογη της θερμοκρασίας. Αξίζει εδώ 
να παραθέσουμε τον ανάλογο πίνακα.
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_ Περιεκτικότητα σε Θερμοκρασία σακχαρα

-6°C 29%
-7°C 33%
-8°C 36%
-9°C 39%

-10°C 43%
-11°C 46%
-12°C 49%
-13°C 52%
-14°C 56%

Η συγκομιδή είναι μια επίπονη διαδικασία καθώς γίνεται με τα χέρια κατά τις 
πρώτες πρωινές ώρες ή πολλές φορές στη διάρκεια της νύχτας. Ενώ το σταφύλι είναι

ακόμα παγωμένο, πιέζεται και το νερό 
διώχνεται ως κομμάτια του πάγου. Αυτό 
αφήνει έναν ιδιαίτερα συμπυκνωμένο 
χυμό, με υψηλή περιεκτικότητα σε οξέα, 
σάκχαρα και αρωματικές ουσίες.. Ο 
χυμός ζυμώνεται πολύ αργά για 
αρκετούς μήνες. Τέλος εμφιαλώνεται 
και οδηγείται στην κατανάλωση .

Στο Οντάριο και στη Γερμανία, το 
κρασί πάγου ορίζεται ως φυσικά 

παγωμένο. Αυτό σημαίνει πως το κρασί πάγου παράγεται με τη φυσική μέθοδο και 
δεν επιτρέπεται άλλου είδους εφαρμογή. Καμία τεχνητή μέθοδος παγώματος δεν 
χρησιμοποιείται στο κρασί πάγου ετικέτας. Στο Οντάριο υπάρχουν επιπλέον 
προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί το προϊόν ,ως κρασί πάγου και καθορίζονται από 
την Ποιοτική συμμαχία Vintners (VQA). Αυτές περιλαμβάνουν τα εξής:

■ ο τελικός οίνος κρασιού πρέπει να έχει brix 35 βαθμών ή υψηλότερος,
■ πρέπει να υπάρξει υπόλοιπη ζάχαρη 125g/l,
■ ελάχιστος brix 32 βαθμών μετά την πίεση στο χυμό όταν μετριέται στη 

δεξαμενή ζύμωσης.

Το οινόπνευμα πρέπει να προέλθει αποκλειστικά από τις φυσικές ζάχαρες των 
σταφυλιών.

Όλα τα κρασιά που χαρακτηρίζονται ως Κρασί πάγου πρέπει να παραχθούν από 
εγγραμμένους της VQA καλλιεργητές και τους κατασκευαστές κρασιού. Πριν την 
συλλογή των σταφυλιών, ο παραγωγός πρέπει να καταγράψει και να προσκομίσει 
εγγράφως τα εξής στοιχεία:

■ τις θερμοκρασίες κάθε μεμονωμένης συγκομιδής
■ την επιφάνεια και η χωρητικότητα κάθε δεδομένης συγκομιδής
■ το βαθμό brix
■ την ημερομηνία συγκομιδής και το χρόνο της ημέρας, και
■ την πίεση του κρασιού πάγου.
Όλοι οι παραγωγοί κρασιών πάγου και μέλη της VQA πρέπει να
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παρακολουθούν σεμινάριο παρασκευής προτύπων κρασιών πάγου κάθε έτος. Συχνές 
δειγματοληψίες στο χυμό και το κρασί εξασφαλίζουν ότι τα πρότυπα παρασκευής 
ικανοποιούνται.

Η επιλογή της στιγμής του τρυγητού είναι καθοριστική για την επιτυχία του 
προϊόντος και ταυτόχρονα μια δύσκολη απόφαση. Ο ακριβής χρόνος είναι συνάρτηση 
της περιεκτικότητας σε σάκχαρα, της θερμοκρασίας και της φυσικής κατάσταση της 
πρώτης ύλης. Η επιλογή των σταφυλιών γίνεται με το χέρι γεγονός που αυξάνει το 
κόστος. Επιπλέον, η στρεμματική απόδοση είναι μικρή, γιατί μόνο λιγοστά δείγματα 
καρπού υπομένουν στις αμπέλους μέσω τέτοιων σκληρών χειμερινών συνθηκών 
αρκετά συχνά απαιτείται μια ολόκληρη σειρά αμπέλων, για την παραγωγή ενός μόνο 
μπουκαλιού κρασιού πάγου.

4.4.Αρμονία, ισορροπία, γεύση.

Η υπογραφή ενός σπουδαίου κρασιού πάγου είναι η ισορροπημένη ένταση 
μεταξύ της γλυκύτητας και της οξύτητας ενώ υπάρχει ένα πολύ αρωματικό 
μπουκέτο και ένα βάθος γεύσεων και εκλεκτών αρωμάτων , τροπικών φρούτων , 
καραμέλας , ξερών φρούτων , μελιού και μια κοφτερή ζωντανή επίγευση μεγάλης 
διάρκειας.

Τα Vidal σε γενικές γραμμές χαρακτηρίζονται από αισθησιακά αρώματα 
και αμύθητο μπουκέτο φρούτων . Η ευρύτητα των γεύσεων και των αρωμάτων 
των Vidal’s είναι απόρροια του τυπικού χειμώνα , με διαδοχικά στοιχεία την 
ήπια παγωνιά και την τήξη πριν το δριμύ ψύχος . Τα Riesling τείνουν να έχουν 
ένα ελαφρώς πιο εξευγενισμένο μπουκέτο και πιο ενδιαφέροντα επίπεδα 
γεύσεων. Υπάρχει επίσης και μια ποιοτική διαφορά στην οξύτητα των δύο 
ποικιλιών ,με το Riesling να έχει μεγαλύτερη φινέτσα , πιο συμπαγή δομή και 
καλύτερη δυνατότητα παλαίωσης .Τα κρασιά πάγου που προκύπτουν από λευκές 
ποικιλίες έχουν κίτρινο ή ελαφρύ χρυσό χρώμα όταν είναι νεαρά και όσο 
μεγαλώνουν αποκτούν βαθύ χρυσό χρώμα .Τα κρασιά πάγου που παράγονται 
από κόκκινες ποικιλίες έχουν αχνό κόκκινο ή ρόδινο χρώμα που ακολουθείται 
από φρέσκα ,ζωντανά αρώματα φράουλας και κερασιού . Τα εκχυλίσματα από 
τις φλούδες των σταφυλιών προσδίδουν μία άλλη διάσταση στην γεύση .
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