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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η έννοια της ποιότητας των οίνων είναι ιδιαίτερα σύνθετη. 

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σύνολο επί μέρους παραγόντων που 

συντελούν στη «σφαιρική ποιότητα». Αυτή αφορά τις χημικές 

αναλύσεις του οίνου, την αρτιότητα εφαρμογής της τεχνολογίας, τον 

οργανοληπτικό έλεγχο.

Τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο οινολόγος 

απορρέουν ακριβώς από αυτή την πολυπλοκότητα της σινικής 

ποιότητας. Η οινοβιομηχανία είναι λοιπόν υποχρεωμένη:

• Να εργάζεται με μια πρώτη ύλη, που οι χαρακτήρες της δεν 

εξαρτώνται από τις δικές της επιλογές.

• Να αξιοποιεί τα μέσα της τεχνολογίας που της δίνονται με 

σκεπτικισμό ως προς τη σχέση ποιότητας-τιμής.

• Να παρασκευάζει οίνους σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας.

• Να διαμορφώνει τύπους και ποιότητα αρεστή στους καταναλωτές.

Η εργασία αυτή έχει σκοπό να διερευνήσει το μέσον που διαθέτει η 

οινοβιομηχανία, για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε όλες αυτές τις 

υποχρεώσεις, που απορρέουν από το πολυσύνθετο της σινικής 

ποιότητας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΦΑΡΜ ΟΓΗ ΚΑΝΟ ΝΩ Ν ΓΙΑ Π ΑΡΑΓΩΓΗ  Π ΟΙΟΤΙΚ Ω Ν

ΟΙΝΩΝ

1.1 ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ

Η αρχή της δημιουργίας ενός καλού κρασιού είναι η πρώτη ύλη 

του, δηλαδή τα σταφύλια. Η παραλαβή της πρώτης ύλης (σταφύλια) 

αποτελεί κομβικό σημείο για παραγωγή ποιοτικών οίνων που 

περιλαμβάνει μικροβιολογικούς, φυσικούς και χημικούς κινδύνους. 

(Σουφλερός Ε., 1983)

Οι καρποί που χρησιμοποιούμε για το μούστο θα πρέπει να είναι 

ολόκληροι και υγιείς χωρίς σάπια τμήματα, αλλιώς οξειδώσεις και 

μικροβιολογικές αλλοιώσεις μπορούν να αναπτυχθούν γρήγορα. 

Επομένως, κατά τη συγκομιδή θα πρέπει να διενεργείται μεγάλη 

προσοχή, δηλαδή εάν χρειαστεί διαλέγουμε τα σταφύλια ρόγα-ρόγα 

αποφεύγοντας τα προσβεβλημένα, ενώ θα πρέπει να εφαρμόζεται και 

ικανό σύστημα αντιμετώπισης των ασθενειών από εκπαιδευμένο 

προσωπικό. Τα φυτοφάρμακα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη 

διαχείριση των ζιζανίων, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με 

προσοχή, αφού αποτελούν χημικό κίνδυνο. (Σουφλερός Ε., 1983)

1.2 ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

Τη στιγμή της συγκομιδής τα σταφύλια θα πρέπει να βρίσκονται 

στο σωστό στάδιο ωρίμανσης, να έχουν τα κατάλληλα επίπεδα της 

ολικής οξύτητας και του Brix για να παρέχουν ικανοποιητικό κρασί 

(προσθήκη ζάχαρης, όπου εφαρμόζεται, θα πρέπει να αναφέρεται 

καθαρά. Στην πραγματικότητα προσθήκη ζάχαρης επιτρέπεται σε 

αρκετές ευρωπαϊκές χώρες αλλά όχι στην Καλιφόρνια). Ο χρόνος 

μεταφοράς των σταφυλιών στο οινοποιείο πρέπει να είναι ο ελάχιστος 

δυνατός για να αποφευχθεί η έναρξη της ζύμωσης στα τελάρα- 

ιδιαίτερα τις ζεστές ώρες και μέρες. (Σουφλερός Ε., 1983 & Αλεξάκης 

Α., 2000)

Τα δοχεία που δέχονται τα σταφύλια για τη μεταφορά τους στο
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οινοποιείο πρέπει να είναι πολύ καθαρά. Βασική προϋπόθεση για την 

παραγωγή καλού κρασιού είναι πως οτιδήποτε έρχεται σε επαφή με το 

σταφύλι απαιτεί σχολαστική καθαριότητα. Γ ι’ αυτό το λόγο τα δοχεία 

μεταφοράς καθαρίζονται με άφθονο νερό, το οποίο πρέπει να 

αναλύεται από τον προμηθευτή ή από τις δημοτικές αρχές με τέτοια 

συχνότητα που να εξασφαλίζεται ότι είναι «πόσιμο», και με διάλυμα 

αντισηπτικής ουσίας. (Αλεξάκης Α.,2000)

Τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων και παρασιτοκτόνων στην 

επιφάνεια του καρπού αποτελούν χημικούς κινδύνους, τα οποία 

μπορούν να προσδιοριστούν με γρήγορη και εύκολη μέθοδο αέριας 

χρωματογραφίας από κάποιον υπεύθυνο του ποιοτικού ελέγχου. Τα 

ανώτατα επίπεδα για τα φυτοφάρμακα παρέχονται από τον Codex 

Alimentarious (1998) και τον Διεθνή Οργανισμό Κρασιού. (Κουτίνας 

Α., 2005)

Επίσης, η επιχείρηση πρέπει να μεριμνά ώστε να προλαμβάνεται η 

είσοδος ξένων σωμάτων (π.χ. πέτρες, μεταλλικά αντικείμενα, κλπ.) 

στην αλυσίδα παραγωγής. Επομένως κατά τη διαδικασία μεταφοράς 

των σταφυλιών στη σταφυλοδόχο και στο σπαστήρα γίνεται οπτικός 

έλεγχος για την αποφυγή ξένων σωμάτων. Οι δεξαμενές που 

χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των σταφυλιών θα πρέπει να 

καθαρίζονται αποτελεσματικά για να αποφεύγεται πιθανή 

μικροβιολογική επιμόλυνση. Γενικά, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 

προμηθεύονται τις πρώτες ύλες και συστατικά από εγκεκριμένους 

προμηθευτές οι οποίοι εφαρμόζουν κανόνες ορθής πρακτικής για τη 

σωστή διαχείριση φυτοφαρμάκων και/ή HACCP. Δε πρέπει να γίνονται 

αποδεκτά οι αλλοιωμένες πρώτες ύλες και συστατικά και τα προϊόντα 

στα οποία έχει λήξει ο προβλεπόμενος χρόνος διατήρησης τους. Θα 

πρέπει να τοποθετούνται σε ξεχωριστούς χώρους από τα άλλα 

προϊόντα εάν υπάρχει ο κίνδυνος επιμόλυνσης. (Τσακίρης Ν.Α., 1998)

1.3 ΑΠΟΒΟΣΤΡΥΧΩΣΗ

Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει την απομάκρυνση βοστρύχων, 

φύλλων και κλαδιών πριν από την εφαρμογή πίεσης. Η διαδικασία 

αυτή περιλαμβάνει αρκετά πλεονεκτήματα λόγω της μείωσης του
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συνολικού όγκου του προϊόντος κατά 30% και επομένως της χρήσης 

μικρότερων δεξαμενών (οι δεξαμενές πρέπει να είναι κατασκευασμένες 

από ανοξείδωτο χάλυβα) και τελικά της αύξησης του αλκοολικού 

βαθμού στο κρασί. Παρόλα αυτά, το τέλος της ζύμωσης και ο 

αλκοολικός βαθμός του τελικού προϊόντος εξαρτώνται κυρίως από το 

βαθμό Brix των αρχικών σταφυλιών. (Τσακίρης Ν.Α., 1998)

Οι αποβοστρυχωτές περιέχουν συνήθως ένα περιστρεφόμενο 

κύλινδρο που επιτρέπει την δίοδο των καρπών ενώ δε συμβαίνει το 

ίδιο με τους βοστρύχους, τα κλαδιά και τα φύλλα. (Τσακίρης Ν.Α., 

1998)

1.4 ΘΡΑΥΣΗ ΚΑΡΠΩΝ

Η θραύση των καρπών γίνεται αμέσως μετά την αποβοστρύχωση 

αφού εκεί συμβαίνει μερική θραύση των καρπών. Ο χυμός που 

απελευθερώνεται είναι πολύ ευαίσθητος στην οξειδωτική αμαύρωση 

και τις μικροβιολογικές επιμολύνσεις. (Αλεξάκης Α., 2000)

Οι πιο συνηθισμένες τεχνικές θραύσης περιλαμβάνουν πίεση του 

καρπού σε περιστρεφόμενο τοίχο ή πέρασμά του διαμέσου ενός 

συνδυασμού περιστρεφόμενων κυλίνδρων. Είναι πολύ σημαντικό να 

αποφεύγεται η θραύση των γιγάρτων για να μην μεταφέρονται έλαια 

από αυτά στο μούστο, η οξείδωση των οποίων παράγει όξινες οσμές 

και αποτελεί μια ανεπιθύμητη πηγή πικρών τανινών. Εξίσου σημαντική 

είναι η σωστή διαχείριση του προϊόντος επειδή κακή χρονική συγκυρία 

μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ξαφνική έναρξη της αλκοολικής 

ζύμωσης και επομένως υψηλότερες θερμοκρασίες ζύμωσης, ενώ μια 

πιθανή καθυστέρηση μπορεί να προκαλέσει μικροβιολογική 

επιμόλυνση και οξειδωτική αμαύρωση. (Κουτίνας Α., 2005)

1.5 ΕΚΧΥΛΙΣΗ

Εκχύλιση ονομάζεται η διάσπαση των στερεών συστατικών του 

σταφυλιού μετά τη θραύση τους. Ενώ η εκχύλιση υπάρχει πάντα στα 

αρχικά στάδια της παραγωγής κόκκινου κρασιού, σε ότι αφορά τα 

λευκά υπήρχε για πολύ καιρό η τάση να είναι πολύ περιορισμένη. Η 

θερμοκρασία και η χρονική διάρκεια της εκχύλισης εξαρτώνται από
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την ποικιλία σταφυλιού και από το είδος του κρασιού που θα 

παρασκευαστεί. Συνήθως για λευκούς και ροζέ οίνους ο χρόνος για την 

εκχύλιση είναι λιγότερος από 24 ώρες, για ερυθρούς που προορίζονται 

για γρήγορη κατανάλωση 3-5 μέρες και για ερυθρούς που θα 

παλαιωθούν κυμαίνεται από 5 μέρες μέχρι 3 βδομάδες. Η ζύμωση 

συμβαίνει είτε κατά τη διάρκεια είτε στο τέλος της εκχύλισης. Η 

ποσότητα αντιμικροβιακών ουσιών που χρησιμοποιούνται, συνήθως 

προστίθενται σε λευκούς μούστους οι οποίοι είναι και πιο ευαίσθητοι 

στην οξείδωση, εξαρτάται από την υγιεινή κατάσταση της σοδειάς και 

την θερμοκρασία εκχύλισης. Το διοξείδιο του θείου παρουσιάζει ένα 

σαφές πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων αντιμικροβιακών ουσιών 

λόγω της περιορισμένης επίδρασής του στη δράση των ζυμών του 

κρασιού. Είναι ωστόσο τοξικό ή έστω λειτουργεί ανασταλτικά στην 

ανάπτυξη των περισσοτέρων βακτηρίων και ζυμών (π.χ. Candida, 

Pichia) σε μικρές συγκεντρώσεις και έχει σχετικά μικρή ικανότητα 

διατήρησης μετά το στάδιο διαύγασης. (Μπαλατσούρας Γ., 2006)

1.6 ΠΙΕΣΗ

Έχει σκοπό τον ταχύτερο δυνατό διαχωρισμό και παραλαβή του 

γλεύκους. Ο μούστος παραμένει μέσα στον πιεστήρα για μερικά λεπτά 

στην διάρκεια των οποίων ο χυμός αφήνεται να τρέξει με τη βοήθεια 

της βαρύτητας. Στα οινοποιεία χρησιμοποιούνται διάφορα είδη 

πιεστηρίων όπως οριζόντιος, πνευματικός, συνεχής και κοχλιοειδής. 

Ανάλογα με το τύπο πιεστήρα ο παραγόμενος χυμός και τα κλάσματα 

κρασιού διαφέρουν σε ότι αφορά τις φυσικοχημικές τους ιδιότητες. Ο 

οινοπαραγωγός με συνδυασμό διαφόρων κλασμάτων κρασιού μπορεί 

να επηρεάσει το χαρακτήρα του κρασιού. Πιθανός κίνδυνος στο στάδιο 

αυτό είναι η εμφάνιση οξειδωτικών αντιδράσεων λόγω καθυστέρησης 

της επεξεργασίας. Η εξαγωγή του γλεύκους πρέπει να γίνεται το 

γρηγορότερο δυνατό. (Amerine Μ., 1972)

1.7 ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΖΥΜΩΣΗ

Η αλκοολική ζύμωση διενεργείται μερικές ώρες μετά την παραλαβή 

του γλεύκους, συνήθως από στελέχη του Saccharomyces cerevisiae
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λόγω του ότι τα στελέχη αυτά παρουσιάζουν μεγάλη ανθεκτικότητα σε 

υψηλές συγκεντρώσεις σακχάρων, αιθανόλης και διοξειδίου του θείου 

ενώ αναπτύσσονται ικανοποιητικά στο χαμηλό pH του κρασιού. Η 

καλλιέργεια του Saccharomyces cerevisiae είτε αποτελεί μέρος της 

φυσικής μικροχλωρίδας είτε προστίθεται μερικά ώστε ο πληθυσμός του 

να είναι ΙΟ5 με ΙΟ6 κύτταρα/ml στο μούστο. Πιθανή επιμόλυνση του 

μούστου με ζύμες τύπου killer (ιδιότητα που εμφανίζεται κυρίως σε 

άγρια στελέχη του Saccharomyces αλλά και σε άλλες οικογένειες 

ζυμών όπως Candida, Debaryomyces, Kluyveromyces, Pichia, 

Torulopsis και Cryptococcus) μπορεί να προκαλέσει προβληματική 

ζύμωση. Επίσης θα πρέπει να προσαχθεί ιδιαίτερα η προστιθέμενη 

ποσότητα διοξειδίου του θείου (ολικό SO?: 175 και 225 mg/1 για 

ερυθρούς και λευκούς οίνους αντίστοιχα) ώστε να αναστέλλει, και όχι 

να θανατώνει, το μεγαλύτερο μέρος της ενδογενούς μικροχλωρίδας των 

σταφυλιών, όπως επίσης η ρύθμιση της οξύτητας και της 

συγκέντρωσης τανινών και σακχάρων στο χυμό. Κατά το στάδιο της 

ζύμωσης η παρουσία βαρέων μετάλλων (As<0,2, Cd<0,01, Cu<l, 

Pb<0,3 mg/1), η συγκέντρωση της μεθανόλης (300 και 150 mg/1 για 

ερυθρούς και λευκούς οίνους αντίστοιχα), η συγκέντρωση του 

αιθυλοκαρβαμιδίου, τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων, διαλυμάτων 

καθαρισμού και αιθυλενογλυκόλης αποτελούν τους χημικούς κινδύνους 

για τους οποίους θα πρέπει να τεθούν κρίσιμα όρια ελέγχου και να 

παρακολουθούνται με ειδικές χημικές αναλύσεις. Ειδική περίπτωση 

αποτελεί το αιθυλοκαρβαμίδιο γιατί στην Ευρώπη δεν υπάρχει σχετική 

περιοριστική νομοθεσία (παρά μόνο σύσταση) σε αντίθεση με τις 

Η.Π.Α. (ανώτατα όρια: < 15 και <60ppb για επιτραπέζιους και 

επιδόρπιους οίνους αντίστοιχα) και τον Καναδά (ανώτατα όρια: 30 και 

lOppb για επιτραπέζιους και επιδόρπιους οίνους, αντίστοιχα). Το 

αιθυλοκαρβαμίδιο σχηματίζεται από την αντίδραση των αλκοολών με 

ουσίες πλούσιες σε αζωτούχες ενώσεις, κυρίως ουρία και αμινοξέα 

όπως την αργινίνη και την κιτρουλίνη. Ο έλεγχος της συγκέντρωσής 

του γίνεται με αέρια χρωματογραφία και η διατήρηση της 

συγκέντρωσής του σε χαμηλά επίπεδα πραγματοποιείται αποφεύγοντας 

την έντονη οργανική λίπανση της αμπέλου, τις υψηλές θερμοκρασίες
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κατά το τέλος ή μετά την αλκοολική ζύμωση, με χρήση στελεχών 

ζυμών που παράγουν χαμηλή ποσότητα ουρίας και επομένως και 

αιθυλοκαρβαμιδίου, με εφαρμογή ουρέασης και με τον προσδιορισμό 

της ουρίας εφόσον ο οίνος προορίζεται για παλαίωση. Η θερμοκρασία 

της ζύμωσης αποτελεί τον κύριο παράγοντα που επηρεάζει τον 

μεταβολισμό των ζυμών και τον έλεγχο της διαδικασίας. Για τους 

λευκούς και τους ερυθρούς οίνους η επιθυμητή θερμοκρασία 

κυμαίνεται μεταξύ 8-15°0 και 25-28 °0 αντίστοιχα. Οποιαδήποτε 

παρουσία υπολειπόμενων σακχάρων (π.χ. σακχαρόζη, γλυκόζη, 

φρουκτόζη) στο τέλος της ζύμωσης είναι ένας κίνδυνος που μπορεί να 

προκαλέσει μικροβιολογική αποσταθεροποίηση του οίνου. Παρόλο που 

κατά τη ζύμωση δεν απαιτείται καθόλου οξυγόνο, μικρές ποσότητες 

αυτού κατά την έναρξη της εκθετικής φάσης ανάπτυξης των ζυμών 

επιταχύνουν σημαντικά τη διεργασία λόγω της αύξησης του συνολικού 

πληθυσμού των ζυμών και της αναμενόμενης ζωτικότητάς τους. Το ρΗ 

ζυμών παρεμποδίζεται. Τέλος, τα υπολείμματα μυκητοκτόνων στο 

μούστο παίζουν παρεμποδιστικό ρόλο στην ανάπτυξη των ζυμών και 

υποβαθμίζουν τις οργανοληπτικές ιδιότητες του κρασιού επηρεάζοντας 

τις βιοσυνθετικές οδούς. (Αιηεπηε Μ., 1972 & Μπαλατσούρας Γ., 

2006)

1.8 ΜΗΛΟΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΖΥΜΩΣΗ

Η ταχεία έναρξη και ολοκλήρωση της μηλογαλακτικής ζύμωσης 

επιτρέπει την ακριβή προσθήκη διοξειδίου του θείου, διατήρηση σε 

χαμηλές θερμοκρασίες και τη διαύγαση του οίνου. Μηλογαλακτική 

ζύμωση είναι η αποικοδόμηση του μηλικού οξέος από τα γαλακτικά 

βακτήρια σε γαλακτικό οξύ. Ο μεταβολισμός αυτός έχει ως 

αποτέλεσμα τη μείωση της οξύτητας και την αύξηση του ρΗ με 

συνέπεια απαλότερη υφή και καλύτερη αποδοχή του κρασιού ή την 

ανάπτυξη επίπεδης γεύσης. Η μηλογαλακτική ζύμωση επηρεάζεται 

σημαντικά από το αρχικό ρΗ, τη συγκέντρωση σουλφιδικών ενώσεων, 

φαινολικών ενώσεων και ανθοκυανινών στο χυμό / οίνο. Οι 

βακτηριοφάγοι μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την μηλογαλακτική 

ζύμωση προσβάλλοντας τα κύτταρα του γαλακτικού βακτηρίου και
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προκαλώντας μικροβιολογική αποσταθεροποίηση του οίνου. Επομένως 

για να διασφαλίζεται η εξέλιξη της μηλογαλακτικής ζύμωσης οι 

οινοπαραγωγοί επωάζουν το κρασί με περισσότερα από ένα στέλεχος 

γαλακτικό βακτήριο (ΌΌΡ3). Μετά το πέρας της ζύμωσης, η ολική 

οξύτητα του οίνου πρέπει να κυμαίνεται στα επιθυμητά όρια του 0,55- 

0,85% (λευκοί και ερυθροί οίνοι προς το ανώτερο και το κατώτερο 

όριο αντίστοιχα). Σε περίπτωση που η οξύτητα ξεπεράσει τα παραπάνω 

όρια, θα πρέπει να εφαρμοστούν τεχνικές αύξησης ή μείωσης της 

οξύτητας. (Δαμηλάκος Σ., 1988)

1.9 ΩΡΙΜΑΝΣΗ

Το στάδιο της ωρίμανσης διαρκεί από 6-24 μήνες. Η ωρίμανση του 

κρασιού λαμβάνει χώρα σε παραδοσιακά ξύλινα δοχεία ή σε 

μεταλλικές δεξαμενές. Σήμερα τα βαρέλια χρησιμοποιούνται κυρίως 

για μικρές ποσότητες μούστου, ενώ οι δεξαμενές κατασκευάζονται για 

να δεχθούν μεγάλες ποσότητες μούστου και γ ι ’ αυτό χρησιμοποιούνται 

σε οινοποιεία μεγάλης παραγωγής. (Αλεξάκης Α.,2000, 2000)

Τα ξύλινα δοχεία κατασκευάζονται συνήθως από ξύλο δρυός, 

καστανιάς ή οξιάς. Οι παραδοσιακοί οινοποιοί προτιμούν τα δρύινα 

βαρέλια γιατί χάρη στις μηχανικές ιδιότητες του εξασφαλίζει 

στεγανότητα, που παίζει σημαντικό ρόλο στην ωρίμανση των κρασιών. 

Οι δεξαμενές είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή άλλο μέταλλο, που όμως 

έχει επενδυθεί εσωτερικά με αδρανείς ουσίες. (Δαμηλάκος Σ., 1988 & 

Αλεξάκης Α., 2000)

Όταν η ωρίμανση γίνεται σε δεξαμενές δεν θα πρέπει να διαλύονται 

στον μούστο χημικά συστατικά της επενδυτικής ουσίας τα οποία 

μπορούν να προκαλέσουν αλλοίωση στο κρασί, να του δώσουν 

δυσάρεστη γεύση και να αποδειχθούν επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία. 

Κατά την διάρκεια της ωρίμανσης σε βαρέλια μια σειρά από φυσικές 

και χημικές διεργασίες λαμβάνουν χώρα μεταξύ του βαρελιού, της 

περιβάλλουσας ατμόσφαιρας και του οίνου, οι οποίες οδηγούν στο 

μετασχηματισμό του αρώματος και της σύνθεσης του οίνου. Το ξύλο, 

επειδή δεν είναι αδρανές υλικό, μεταβάλλει τη σύσταση του κρασιού. 

Ένα κρίσιμο σημείο ελέγχου στο στάδιο αυτό αφορά το δρύινο βαρέλι
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το οποίο θα πρέπει να μην παρουσιάζει ελαττώματα και να έχει 

υποστεί καλή απολύμανση πριν από τη χρήση του για να αποφύγουμε 

τυχόν μικροβιολογική επιμόλυνση. (Αλεξάκης Α., 2000)

Το ξύλο θα πρέπει επίσης να είναι ελεύθερο έντονων ή δυσάρεστων 

οσμών, οι οποίες μπορούν να μεταφερθούν στο κρασί. Κατά τη 

περίοδο ωρίμανσης αρκετά συστατικά του ξύλου (τα περισσότερα από 

τα οποία φαινολικές ενώσεις) εκχυλίζονται από τις τανίνες του 

κρασιού. Εφόσον οι δρύινες τανίνες μπορούν να επιδράσουν 

σημαντικά στη πικρή γεύση του οίνου, οι λευκοί οίνοι ωριμάζουν σε 

δρύινα βαρέλια για μικρότερο χρονικό διάστημα από ότι οι ερυθροί 

και μάλιστα σε βαρέλια τα οποία έχουν υποστεί συγκεκριμένη 

επεξεργασία για να απελευθερώνουν μικρότερες ποσότητες 

εκχυλιζόμενων ουσιών. Ένα άλλο κρίσιμο σημείο έχει σχέση με την 

παρεμπόδιση της εισόδου οξυγόνου διαμέσου του ξύλου κατά την 

απομάκρυνση των ιζημάτων από το βαρέλι και την δειγματοληψία από 

το βαρέλι και τη δειγματοληψία του οίνου που βρίσκεται σε αυτό. Αν 

και η οξείδωση είναι μικρής έκτασης θεωρείται ευεργετική για το 

κρασί, σε μεγαλύτερο βαθμό μπορεί να προκαλέσει διάφορες 

οργανοληπτικές αλλαγές, όπως οξειδωμένο άρωμα, αμαύρωση, 

απώλεια του έντονου χρώματος στους ερυθρούς οίνους, ενεργοποίηση 

αλλοιωτικών μικροοργανισμών, ανάπτυξη θολώματος μετάλλων και 

κατακρήμνιση των τανινών. Τα όρια του ελεύθερου και δεσμευμένου 

802 στο τελικό προϊόν διαφέρουν από χώρα σε χώρα. (Μπαλατσούρας 

Γ., 2006)

Γενικά, τα βαρέλια (νέα ή παλιά) και οι δεξαμενές πριν 

χρησιμοποιηθούν πρέπει να πλένονται πολύ καλά για να μην υπάρχουν 

πιθανοί μικροοργανισμοί στα τοιχώματά τους. Έτσι καταπολεμάται η 

ανάπτυξη μυκήτων (μούχλας) ή άλλων μικροοργανισμών που μπορεί 

να αναπτυχθούν στο βαρέλι εσωτερικά ή εξωτερικά. Και, φυσικά, 

απομακρύνονται οι ξένες ύλες που μπορούν να δράσουν βλαπτικά στο 

μούστο, όπως είναι οι σκουριές, οι σκόνες, τα υπολείμματα 

προηγούμενου μούστου, κλπ. (Αλεξάκης Α., 2000)
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1.10 ΔΙΑΥΓΑΣΗ
Η διαύγαση θα πρέπει να γίνεται μόνο με τη χρήση φυσικών μέσων 

απομάκρυνσης των αιωρούμενων σωματιδίων. Η διαύγαση του χυμού 

με μεταφορά από δοχείο σε δοχείο, φυγοκέντριση ή διήθηση συχνά 

βελτιώνει την ανάπτυξη αρώματος σε λευκούς οίνους και βοηθά στη 

παρεμπόδιση της μικροβιακής αλλοίωσης. Εφόσον δοθεί ο 

απαραίτητος χρόνος, μεταγγίσεις και εξευγενισμός μπορούν να 

παράγουν ένα προϊόν πολύ διαυγές και με σταθερή κάθε φορά 

ποιότητα. Σήμερα όμως που εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο η ταχεία 

εμφιάλωση σε μερικές εβδομάδες ή μήνες από το τέλος της ζύμωσης η 

φυγοκέντριση και η διήθηση χρησιμοποιούνται για να επιτευχθεί ο 

απαιτούμενος βαθμός διαύγειας. Μικροβιολογική επιμόλυνση του 

οίνου κατά τη διάρκεια των παραπάνω διεργασιών αποτελεί ένα πιθανό 

πρόβλημα για τη σταθερότητα του. Η διεργασία των μεταγγίσεων είναι 

επίσης αποτελεσματική για την μείωση των υπολειμμάτων 

φυτοφαρμάκων στον οίνο. (Δαμηλάκος Σ., 1988)

1.11 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ

Ο λόγος που εφαρμόζεται το στάδιο αυτό είναι η παραγωγή ενός 

κρασιού με σταθερή εμφάνιση και γεύση. Οι σημαντικές διεργασίες 

περιλαμβάνουν:

1) Σταθεροποίηση των τρυγικών ιόντων με ψύξη του οίνου σε 

θερμοκρασίες κοντά στο σημείο πήξης και ακολούθως διήθηση ή 

φυγοκέντριση για την απομάκρυνση των κρυστάλλών

2) Σταθεροποίηση των πρωτεϊνών με απορρόφηση, μετουσίωση ή 

εξουδετέρωση με παράγοντες εξευγενισμού (μπεντονίτης)

3) Απομάκρυνση πολυσακχαριτών με πηκτινάσες που υδρολύουν τα 

πολυμερή, διαταράσσοντας την προστατευτική κολλοειδή δράση 

τους διηθώντας το κρασί

4) Σταθεροποίηση θολώματος μετάλλων (Εε, Ου). (Μπαλατσούρας Γ., 

2006)

Το θόλωμα σιδήρου μπορεί να αποτραπεί με την προσθήκη ουσιών 

(μπεντονίτη, πρωτεΐνες) που ελέγχουν την καταβύθιση των αδιάλυτων 

συμπλοκών σιδήρου, ενώ οίνοι με περιεκτικότητα σε χαλκό
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μεγαλύτερη από 0,5ηι§/1 είναι πολύ ευαίσθητοι στο σχηματισμό 

θολώματος χαλκού. Τα νομοθετικά επίπεδα του υπολειπόμενου χαλκού 

στο τελικό προϊόν κυμαίνονται ενώ όλες οι μέθοδοι απομάκρυνσης 

χαλκού δεν είναι αποδεκτές σε όλες τις χώρες. (Δαμηλάκος Σ., 1988)

1.12 ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ

Η πλήρωση των περιεκτών θα πρέπει να γίνεται με μηχανές που 

διασφαλίζουν άριστες συνθήκες υγιεινής και έχουν δυνατότητα 

απολύμανσης. Η πλήρωση των περιεκτών πρέπει να γίνεται σε χώρους 

με αυξημένες απαιτήσεις υγιεινής. (ΕΦΕΤ, 2005)

Το κρασί εμφιαλώνεται κυρίως σε γυάλινες φιάλες οι οποίες 

σφραγίζονται με φελλό. Οι γυάλινες φιάλες που χρησιμοποιούνται θα 

πρέπει να προμηθεύονται μόνο από πιστοποιημένους προμηθευτές που 

είναι αποδεκτοί βάσει ποιοτικής αξιολόγησης. (Αλεξάκης Α., 2000)

Οι γυάλινες φιάλες θα πρέπει πριν από κάθε χρήση τους να 

πλένονται, να υποβάλλονται σε στάδιο απολύμανσης και να υποστούν 

συνεχούς ελέγχους για την ανίχνευση ξένων υλών, σωματιδίων, 

εκδορών, ρωγμών και για τη διασφάλιση της σταθερότητας του 

προϊόντος μέχρι τη στιγμή της κατανάλωσής του. Αν σε εισερχόμενες 

παλέτες ανιχνευτεί κάποιο φυσικό ελάττωμα (π.χ. σπασμένο γυαλί) 

τότε οι φιάλες απορρίπτονται. Εάν μία φιάλη σπάσει σε κάποιο στάδιο 

πριν το κλείσιμο, θα πρέπει υποχρεωτικά να απομακρυνθούν και να 

καταστραφούν οι φιάλες που είναι μέσα στην περιοχή και γύρω από το 

συμβάν. Ο σχεδιασμός της γραμμής πρέπει να είναι τέτοιος, με 

διαφράγματα και σκέπαστρα, που να ελαχιστοποιεί την περιοχή που 

επηρεάστηκε από την θραύση. (Αλεξάκης Α., 2000)

Ο φελλός θα πρέπει να έχει τις σωστές διαστάσεις, 6-7πιηι 

μεγαλύτερος από τη διάμετρο του εσωτερικού του λαιμού, για να 

αποφεύγονται πιθανές διαρροές. Η τοποθέτηση του φελλού γίνεται σε 

δύο χρόνους: συμπίεση και βύθιση. Κατά την εμφιάλωση μπορούν να 

βρεθούν και τα τρία είδη κινδύνου. Πιο συγκεκριμένα η μικροχλωρίδα 

του φελλού, υπολείμματα βαρέων μετάλλων, 802, φυτοφαρμάκων, 

απολυμαντικών διαλυμάτων, απουσία ραγισμάτων, εκδορών και 

θραυσμάτων του λαιμού αντιπροσωπεύουν τους μικροβιολογικούς,
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χημικούς και φυσικούς κινδύνους. Αν και ο φελλός διακρίνεται για τη 

χημική του αδράνεια κατά την επαφή του με το κρασί μπορεί να 

προκαλέσει παραγωγή δυσάρεστων οσμών όταν είναι μολυσμένος ή 

όταν οι παραγωγοί δεν εφαρμόζουν ικανοποιητικό έλεγχο. Το κρίσιμο 

όριο για το φελλό είναι η απουσία γαλακτικών βακτηρίων και ζυμών η 

οποία μπορεί να πιστοποιηθεί με τη βοήθεια μικροβιολογικών 

αναλύσεων. Εφόσον το κρασί προορίζεται για παλαίωση, προτιμούνται 

μακρύτεροι και πιο συνεκτικοί φελλοί επειδή η μακροπρόθεσμη 

έκθεση επηρεάζει με βραδείς ρυθμούς με την ακεραιότητα των 

φελλών. Κατά τη συμπίεση του φελλού στο λαιμό της φιάλης πρέπει να 

ληφθούν μέτρα προφύλαξης κατά της ανάπτυξης μικροοργανισμών στο 

εσωτερικό του μηχανήματος, της μεταφοράς μολύβδου από την 

αλληλεπίδρασή του κρασιού-φελλού συστήματος ενθήκευσης και την 

ελαχιστοποίηση της οξείδωσης κατά την πλήρωση, με διοχέτευση 

διοξειδίου του άνθρακα στις φιάλες. (Δαμηλάκος Σ., 1988)

Η εμφιάλωση προκαλεί μικρές μόνο απώλειες της περιεκτικότητας 

σε διοξείδιο του άνθρακα της τάξης του 3 με 7% ανάλογα με τη 

θερμοκρασία, την αρχική περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα και 

τον τύπο της γεμιστικής. Η εμφιάλωση σε χαμηλή πίεση διοξειδίου του 

άνθρακα μπορεί να προκαλέσει αύξηση της περιεκτικότητας σε 

διοξείδιο του άνθρακα. (Τσακίρης Ν.Α., 1998)

1.13 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ -  ΔΙΑΝΟΜΗ

Το κρασί αποθηκεύεται μέχρι να φτάσει η στιγμή να καταναλωθεί 

και έτσι εξασφαλίζεται η σωστή συντήρηση του ευαίσθητου αυτού 

προϊόντος και συνεχίζεται η παλαίωση (πιθανόν) ή η συντήρησή του. 

Η αποθήκευση των κρασιών αποτελεί κομβικό σημείο για τη παραγωγή 

ποιοτικών οίνων, η οποία γίνεται σε βαρέλια ή δεξαμενές. (Τσακίρης 

Ν.Α., 1998)

Ο χώρος θα πρέπει να είναι καλά αεριζόμενος και να ελέγχεται για 

την θερμοκρασία και υγρασία από εκπαιδευμένο προσωπικό. Οι 

υψηλές θερμοκρασίες κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά μπορούν 

να προκαλέσουν ταχείες αλλαγές στο χρώμα και στο άρωμα του οίνου. 

Απευθείας έκθεση στον ήλιο έχει επίσης τα ίδια αποτελέσματα. Η
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θερμοκρασία επηρεάζει το ρυθμό των αντιδράσεων που συμβαίνουν 

κατά την ωρίμανση, όπως είναι η επιτάχυνση της υδρόλυσης των 

αρωματικών εστέρων και η απώλεια των τερπενικών τμημάτων τους. Η 

θερμοκρασία επηρεάζει επίσης και τον όγκο του οίνου με συνέπεια τη 

χαλάρωση του σφραγίσματος του φελλού που οδηγεί σε διαρροή του 

προϊόντος, οξειδώσεις και πιθανόν σε ανάπτυξη μικροοργανισμών 

αλλοίωσης του οίνου. (Τσακίρης Ν.Α., 1998)

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών γίνονται συχνά 

οργανοληπτικές εξετάσεις παίρνοντας δείγματα κρασιού από

διαφορετικά βαρέλια ή διαφορετικές δεξαμενές κάθε φορά. 

(Σουφλερός Ε., 1982)
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ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ  2

Η ΣΤΑΦΥΛΗ (ως πρώτη ύλη της οινοποιίας)

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, οίνος καλείται το ποτό που 

προέρχεται αποκλειστικά από ολική ή μερική αλκοολική ζύμωση 

νωπών σταφυλιών ή γλεύκους εκ νωπών σταφυλιών. Ο ίδιος ορισμός, 

με κάποιες επιπλέον διευκρινίσεις, δίνεται από τη νομοθεσία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης: Οίνος ή κρασί καλείται το προϊόν που παράγεται 

αποκλειστικά με αλκοολική ζύμωση, ολική ή μερική, νωπών 

σταφυλιών, σπασμένων ή όχι, ή γλεύκους σταφυλιών. (Τσακίρης Ν.Α., 

1998)

Από τις νομοθεσίες αυτές - την εθνική και την ευρωπαϊκή -  

δίνονται επίσης οι ορισμοί των «νωπών σταφυλιών» και του «γλεύκους 

σταφυλιών». Οι κοινοτικοί ορισμοί έχουν ως εξής: (Κουράκου-

Δραγωνά Σ., 1998)

Νωπά σταφύλια: ο καρπός της αμπέλου που χρησιμοποιείται στην 

οινοποίηση, ώριμος ή έστω ελαφρώς ηλιασμένος, που μπορεί να 

σπαστεί με τα συνήθη μέσα του οινοποιείου και να υποστεί μόνος του 

αλκοολική ζύμωση. (Κουράκου-Δραγωνά Σ., 1998)

Γλεύκος ή μούστος σταφυλιών: το υγρό προϊόν που λαμβάνεται 

φυσικώς ή με φυσικές επεξεργασίες από νωπά σταφύλια. (Κουράκου- 

Δραγωνά Σ., 1998)

Είναι λοιπόν καθορισμένο από το νόμο, ότι η σταφυλή-ο νωπός 

καρπός της αμπέλου-αποτελεί την πρώτη ύλη της οινοβιομηχανίας. Ως 

εκ τούτου ο οινοποιός, και ειδικότερα ο οινολόγος, θα πρέπει να 

γνωρίζει πολύ καλά τη σύσταση και την ποιότητα της πρώτης ύλης που 

καλείται να αξιοποιήσει, προκειμένου να εκμεταλλευθεί τη 

μορφολογία και τη σύνθεση των διαφόρων μερών της σταφυλής, καθώς 

και τη χημική σύσταση των σταφυλιών κάθε ποικιλίας αμπέλου ανά 

περιοχή καλλιέργειάς της, προκειμένου να παρασκευάσει διαφόρους 

τύπους σινικών προϊόντων. Αυτό επιβάλλει να εξετασθούν από τη 

σκοπιά της οινολογικής πρακτικής, θέματα που σχετίζονται με μετρητά
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μεγέθη της σταφυλής. (Αλεξάκης Α., 2000)

2.2 ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΥΛΗΣ

Η σταφυλή αποτελείται από το βόστρυχο και τις ράγες, προέρχεται 

από την ταξιανθία της αμπέλου, η οποία είναι φόβη πυκνή, θύρσος, και 

ανήκει στους βότρεις. Γ ι’ αυτό ο καρπός της αμπέλου καλείται 

βότρυς, κοινώς σταφύλι. (Τσακίρης Ν.Α., 1998)

Η σταφυλή χαρακτηρίζεται από τους αμπελογράφους ως:

• μικρή, όταν το μήκος της είναι μικρότερο ή ίσο με το μήκος ενός 

μεσογονάτιου διαστήματος

• μέτρια, όταν έχει μήκος μεγαλύτερο από ένα μεσογονάτιο διάστημα

• μεγάλη, όταν το μήκος της είναι περίπου ίσο με το μήκος δύο 

μεσογονάτιων διαστημάτων

• πολύ μεγάλη, όταν υπερβαίνει το μήκος δύο μεσογονατίων 

διαστημάτων.

Με βάση αυτό το κριτήριο, οι σταφυλές των ερυθρών γηγενών 

ποικιλιών οινοποιίας που αναφέρονται στην Αμπελογραφία του 

ΒΛΑΧΟΥ 1986 χαρακτηρίζονται ως εξής:

• μεγάλες: φιλέρι, φωκιανό, σέφκα, ρωμέικο

• μέτριες προς μεγάλες: αγιωργίτικο, μανδηλαριά

• μέτριες: ξινόμαυρο, βερτζαμί, κοτσιφάλι, λημνιό, κορινθιακή

• μικρές προς μέτριες: μαυροδάφνη. (Αλεξάκης Α., 2000)

Όμως ο αμπελουργός και ο οινοποιός δεν κρίνουν το μέγεθος του 

σταφυλιού με αμπελογραφικά κριτήρια αλλά απόλυτα, με βάση τις 

διαστάσεις και το βάρος του. Γ ι’ αυτό, στον πίνακα 1 έχουν καταταγεί 

οι ποικιλίες που προαναφέρθηκαν με φθίνουσα σειρά βάρους 

σταφυλής, χωριστά οι ελληνικές από τις γαλλικές. Είναι φανερό, από 

τα στοιχεία του πίνακα αυτού, ότι οι ελληνικές ποικιλίες οινοποιίας 

έχουν μεγάλα σταφύλια. Ακόμα και η ποικιλία αγιωργίτικο που είναι η 

εκλεκτότερη ερυθρή γηγενής ποικιλία, κατατάσσεται ανάμεσα σ ’ 

εκείνες που φθάνουν μέσο βάρος σταφυλής 500§. Από τις έξι γαλλικές 

ποικιλίες που περιλαμβάνονται στην Αμπελογραφία του ΒΛΑΧΟΥ και 

καλλιεργούνται ήδη στην Ελλάδα και εκτός δοκιμαστικών αμπελώνων,

19



Πίνακας 1: βάρος και σύνθεση σταφυλής ελληνικών και γαλλικών

ερυθρών ποικιλιών.

Ποικιλίες Μέσο βάρος 
G

Διαστάσεις
cm

Σύνθεση %
ράγες βόστρυχοι

Ελληνικές
Φιλέρι 750,0 24,0*12,0 97,0 3,0
Φωκιανό 550,0 - 97,0 3,0
Αγιωργίτικο 500,0 17,0*11,0 95,5 4,5
Σέφκα 424,2 - 97,0 3,0
Μανδηλαριά 320,0 - 94,0 6,0
Ξινόμαυρο 261,0 - 94,0 6,0
Ρωμέικο 252,0 - 94,7 5,3
Βερτζαμί 232,0 20,0*15,0 94,5 5,5
Κοτσιφάλι 220,0 - 96,7 3,3
Λημνιό 150,0 - 95,0 5,0
Μαυροδάφνη 150,0 - 92,5 7,5
Γαλλικές
Cinsaut 527,0 - 97,5 2,5
Merlot 194,0 - 95,0 5,0
Syrah 157,0 - 94,0 6,0
Pinot noir 154,0 - 94,0 6,0
Cabernet
franc

130,0 97,0 3,0

Cabernet
Sauvignon

120,0 95,0 5,0

μόνον η cinsaut έχει σταφύλια με τέτοιο βάρος. Από τις υπόλοιπες 

γαλλικές ποικιλίες, η merlot έχει μέτρια σταφύλια που παραμένουν, εν 

τούτοις, μικρότερα από 200g, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ελληνικών ποικιλιών, με μόνες εξαιρέσεις το λημνιό και τη 

μαυροδάφνη, έχουν βάρος σταφυλής μεγαλύτερο από 220g. Καμιά 

όμως ελληνική ή γαλλική ποικιλία οινοποιίας δεν έχει τόσο μικρό 

σταφύλι όσο τα cabernets (120-130g). (Κουράκου-Δραγωνά Σ., 1998) 

Μοιάζει, λοιπόν, ότι το μέγεθος της σταφυλής, κρινόμενο από
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οινολογικής πλευράς, δεν αποτελεί, τουλάχιστον για τις γηγενείς 

ερυθρές ποικιλίες, δείκτη σινικής ποιότητας. Όμως ο χαρακτήρας 

αυτός της ποικιλίας έχει έμμεση επίπτωση επί της ποιότητας της 

οινοπαραγωγής ορισμένων αμπελουργικών περιοχών της χώρας, γιατί η 

προτίμηση του έλληνα αμπελουργού στρέφεται προς τις ποικιλίες με τα 

μεγάλα σταφύλια (ωραίος καρπός, εύκολη συγκομιδή, μεγάλη 

στρεμματική απόδοση). Σ ’ αυτή την προτίμηση οφείλεται το γεγονός 

ότι, παρά τις προσπάθειες καλλιέργειας ξενικών ποικιλιών ως 

βελτιωτικών στις περιοχές παραγωγής επιτραπέζιων οίνων, οι ποικιλίες 

αυτές δεν καλλιεργήθηκαν ουσιαστικά παρά μόνον από ιδιωτικές 

αμπελοοινικές εκμεταλλεύσεις και πολύ σπάνια από μεμονωμένους 

αμπελουργούς στις μεγάλες αμπελουργικές ζώνες. (Κουράκου- 

Δραγωνά Σ., 1998)

Η πυκνότητα της σταφυλής έχει κυρίως σημασία στις επιτραπέζιες 

ποικιλίες, όπου η προτίμηση στρέφεται προς τα αραιόρραγα σταφύλια. 

Αντίθετα, οι ποικιλίες οινοποιίας έχουν συνήθως σταφύλια μέτριας 

πυκνότητας ή και σαφώς πυκνά. Η πυκνότητα της σταφυλής έχει 

οινολογική σημασία μόνον εάν εξετασθεί από πλευράς υγιεινής των 

σταφυλιών που φθάνουν στη σταφυλοδόχο των οινοποιείων. Γιατί όσο 

πιο πυκνόρραγο ένα σταφύλι, τόσο πιο δύσκολη η προστασία του από 

διάφορες κρυπτογαμικές ασθένειες και κυρίως από την φαιά σήψη 

(Botrytis cinerea). Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται, από τις 

γηγενείς ποικιλίες, η μανδηλαριά, που έχει πολύ πυκνόρραγο σταφύλι. 

Πρόκειται για ερυθρή ποικιλία πολύ διαδεδομένη στον 

αιγαιοπελαγίτικο χώρο, όπου καλλιεργείται χωρίς προβλήματα, 

δίνοντας έναν από τους πιο βαθύχρωμους ελληνικούς οίνους. Όταν 

όμως καλλιεργήθηκε στη Ν.Δ. Πελοπόννησο με σκοπό να 

εξασφαλισθεί στα οινοποιεία της περιοχής αυτής πρώτη ύλη πλούσια 

σε χρώμα, διαπιστώθηκε ότι στους περισσότερους αμπελώνες τα 

σταφύλια της μανδηλαριάς σάπιζαν πολύ πριν ωριμάσουν. Η 

διαφορετική αυτή συμπεριφορά της ποικιλίας οφείλεται στη διαφορά 

του κλίματος των δύο περιοχών καλλιέργειάς της, στο ξηροθερμικό 

κλίμα της ανατολικής Ελλάδας (Κυκλάδες, Εύβοια, Αττική, Ηράκλειο 

Κρήτης κλπ.) η πυκνότητα της σταφυλής δεν επηρεάζει την οινολογική
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αξία της ποικιλίας, ενώ στο υγρό και βροχερό κλίμα των 

αμπελουργικών περιοχών της Ν.Δ. Ελλάδας, όπου ευνοούνται οι 

κρυπτογαμικές ασθένειες, ο συγκεκριμένος αυτός χαρακτήρας της 

ποικιλίας οδήγησε σε παταγώδη αποτυχία την προσπάθεια εξάπλωσής 

της, παρά τα οικονομικά κίνητρα. (Αλεξάκης Α., 2000)

2.3 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΟΣΤΡΥΧΟΥ

Στους βοστρύχους δεν ανευρίσκονται σάκχαρα μέχρι την έναρξη 

ωρίμανσης (περκασμό). Αργότερα, κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης, 

από το βόστρυχο διέρχονται τα σάκχαρα που συσσωρεύονται στις 

ράγες, αλλά περιορίζονται εκ νέου όσο πλησιάζει η ωριμότητα, κατά 

την οποία οι βόστρυχοι περιέχουν σάκχαρα λιγότερα από 10g/kg. 

Εξάλλου, το ελάχιστο άμυλο που ανιχνεύεται, εξαφανίζεται στο τέλος 

της περιόδου ωρίμανσης. (Τσακίρης Ν.Α., 1998)

Ορισμένα από τα μορφολογικά στοιχεία που προαναφέρθηκαν 

παρουσιάζουν άμεσο ή έμμεσο οινολογικό ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα:

• Το ποσοστό των βοστρύχων επί του βάρους της σταφυλής επηρεάζει, 

όπως είναι φυσικό, την απόδοση των σταφυλιών σε οίνο.

• Το μέγεθος του μίσχου και η ιδιότητα να παραμένει σε ποώδη 

κατάσταση η να ξυλοποιείται σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο βαθμό, 

επηρεάζει θετικά ή αρνητικά την εργασία του τρύγου. Ποικιλίες 

όπως το ξινόμαυρο, που ο μίσχος τους είναι ποώδης και σπάζει 

εύκολα, τρυγούνται ευκολότερα από ποικιλίες με ξυλοποιημένο 

μίσχο σκληρό και ανθεκτικό. Όμως σε περιπτώσεις ισχυρών ανέμων 

και δυνατών βροχοπτώσεων, σ ’ αυτές τις ποικιλίες σημειώνονται οι 

μεγαλύτερες απώλειες σταφυλιών, γ ι ’ αυτό σε ανεμόπληκτες 

περιοχές η καλλιέργεια τέτοιων ποικιλιών δεν συνίσταται. Αντίθετα, 

σε ποικιλίες με πολύ μικρό μίσχο, όπως συμβαίνει με την ποικιλία 

cabernet Sauvignon, οι τρυγητάδες δυσκολεύονται πολύ στο μάζεμα 

των σταφυλιών και το εργατικό κόστος είναι σημαντικά πιο 

αυξημένο.

• Ο βαθμός πρόσφυσης της ράγας επί του ποδίσκου έχει κυρίως 

σημασία για τις ποικιλίες επιτραπέζιων σταφυλιών. Πράγματι,

22



ποικιλίες με καλή αντοχή στις μεταφορές έχουν υψηλό βαθμό 

πρόσφυσης. Για τις ποικιλίες οιναμπέλου, ο παράγοντας αυτός έχει 

ιδιαίτερη σημασία στις περιπτώσεις διεξαγωγής μηχανικό τρυγητού. 

Από πλευράς χημικής σύστασης είναι σκόπιμο να σημειωθεί ότι στην 

Ελλάδα αποφεύγεται συστηματικά η διεξαγωγή της αλκοολικής 

ζύμωσης παρουσία βοστρύχων, ενώ σε άλλες χώρες και κυρίως στη 

Γαλλία, επιδιώκεται-σε ορισμένες περιπτώσεις-η προσθήκη μέρους των 

βοστρύχων κατά την παρασκευή ερυθρών οίνων, για λόγους που θα 

εξετασθούν στο τεχνικό μέρος των οινοποιήσεων. Στις περιπτώσεις 

αυτές, ο βόστρυχος γίνεται έδρα οσμωτικών ανταλλαγών γιατί:

• ένα μέρος του νερού που περιέχει περνάει στο ζυμούμενο γλεύκος, 

το οποίο αποτελεί υπερτονικό διάλυμα λόγω της υψηλής 

περιεκτικότητας σε σάκχαρα, ενώ

• ένα μέρος της αλκοόλης που σχηματίζεται κατά την αλκοολική 

ζύμωση των σακχάρων του γλεύκους περνάει στους βοστρύχους.

Αυτές οι οσμωτικές ανταλλαγές οδηγούν σε αραίωση του γλεύκους που 

ζυμώνεται, και έχουν ως συνέπεια μείωση του αλκοολικού τίτλου του 

παραγομένου οίνου κατά 0,2-0 ,3% vol σε σύγκριση με τον τίτλο που 

θα είχε ο οίνος εάν είχε γίνει αποβοστρύχωση. (Κουράκου-Δραγωνά 

Σ., 1998)

Στη Γαλλία πίστευαν μέχρι πριν μερικά χρόνια, ότι η προσθήκη 

μέρους ή όλου των βοστρύχων κατά την ερυθρή οινοποίηση οδηγεί σε 

αύξηση της οξύτητας, όμως οι συστηματικές μετρήσεις των τελευταίων 

χρόνων απέδειξαν ακριβώς το αντίθετο, η οξύτητα μειώνεται με 

ταυτόχρονη αύξηση του ρΗ. Οι μεταβολές αυτές είναι απόλυτα 

σύμφωνες με τη σύσταση των βοστρύχων (ρΗ υψηλότερο από 4, υψηλή 

συγκέντρωση καλίου). (Κουράκου-Δραγωνά Σ., 1998)

Από πλευράς περιεκτικότητας σε φαινολικά παράγωγα, αρκεί να 

μασήσει κανείς ένα βόστρυχο, για να διαπιστώσει την τραχειά, 

χορτώδη και στυφή γεύση που οφείλεται κυρίως στη φύση των 

τανοειδών ουσιών και κυρίως στην προκυανιδίνη. Πρόκειται γ ι ’ αυτό 

που στην πράξη ονομάζεται «γεύση βοστρύχων» και χαρακτηρίζει 

κυρίως οίνους που προέρχονται από σταφύλια, τα οποία
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γλευκοποιήθηκαν με κακής ποιότητας μηχανήματα (π.χ. μάσημα 

βοστρύχων από το θλιπτήριο). (Σουφλερός Ε., 1983)

2.4 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΓΑΣ

2.4.1 ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΡΑΓΑΣ

Το μέγεθος της ρόγας μετριέται από τους αμπελογράφους στο 

στάδιο της βιομηχανικής ωριμότητας και εκφράζεται συμβατικά με το 

μέσο όρο του μήκους της ράγας, η οποία χαρακτηρίζεται ως:

• πολύ μεγάλη, όταν η διάμετρος υπερβαίνει τα 24mm

• μεγάλη, από 18mm και άνω

• μέτρια, από 12mm και άνω

• μικρή, από 8mm και άνω

• πολύ μικρή, κάτω από 8mm. (Κουράκου-Δραγωνά Σ., 1998)

Από τα στοιχεία του πίνακα 2 προκύπτουν οι διαστάσεις και το 

βάρος 100 ραγών διαφόρων ελληνικών και γαλλικών ερυθρών 

ποικιλιών, που καλλιεργούνται στον αμπελώνα του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης. Είναι φανερό ότι υπό τις εδαφοκλιματικές συνθήκες 

του αμπελώνα αυτού και με κριτήριο το μέγεθος της μεγαλύτερης 

διαμέτρου της ράγας:

• η ελληνική ποικιλία φιλέρι είναι η μόνη που έχει ράγες σαφώς πολύ 

μεγάλες (26,0*22,0mm)

• οι ελληνικές ποικιλίες φωκιανό και λημνιό έχουν ράγες μεγάλες 

(20,0*19,0mm-20,0*16,0mm), όπως και η σέφκα (21,0* 19,3mm)

• οι γαλλικές ποικιλίες cabernet Sauvignon και pinot noir είναι οι 

μόνες που έχουν ράγες μικρές (11,7*1 l , 6mm-l 1,5*11,0mm)

• όλες οι άλλες ελληνικές και γαλλικές ποικιλίες χαρακτηρίζονται από 

ράγες μέτριου μεγέθους. Ενώ όμως στις ελληνικές ποικιλίες το 

μέγεθος πλησιάζει το όριο των 18mm, είναι δηλαδή μέτριες προς 

μεγάλες, στις γαλλικές το μέγεθος πλησιάζει το κατώτερο όριο των 

12mm και επομένως είναι μέτριες προς μικρές, με εξαίρεση την 

cinsaut.
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Όπως όμως προαναφέρθηκε, το μέγεθος αυτό είναι συμβατικό. Από 

οινολογικής πλευράς είναι πιο ενδιαφέρον το μέγεθος που βασίζεται 

στο βάρος 100 ραγών. Όπως προκύπτει από τον ίδιο αυτό πίνακα 2, με 

βάση αυτό το κριτήριο οι ποικιλίες έχουν διαφορετική φθίνουσα 

κατάταξη: από τις έξι γαλλικές ποικιλίες, οι πέντε που θεωρούνται
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«ευγενείς» ποικιλίες, έχουν όλες μέσο βάρος ράγας κυμαινόμενο από

1,0 μέχρι 1,5§. Το μικρό αυτό μέγεθος είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις 

ερυθρές ποικιλίες, γιατί έτσι η σταφυλομάζα έχει κατά την ερυθρή 

οινοποίηση αυξημένη ποσότητα φλοιών, στους οποίους ενυπάρχουν οι 

χρωστικές και γενικά τα φαινολικά παράγωγα, καθώς και το 

μεγαλύτερο μέρος των αρωματικών συστατικών που συμβάλλουν στη 

διαμόρφωση των οργανοληπτικών χαρακτήρων των οίνων ποιότητας. 

Γ ι’ αυτό έχει επικρατήσει η οινολογική άποψη, ότι οι ερυθρές 

ποικιλίες ποιότητας είναι μικρόρραγες. (Κουράκου-Δραγωνά Σ., 1998)

Είναι λοιπόν φανερό, ότι και για τις ελληνικές «ευγενείς» ερυθρές 

ποικιλίες, όπως είναι το ξινόμαυρο, ισχύει ότι και για τις «ευγενείς» 

ερυθρές ποικιλίες που καλλιεργούνται στην αλλοδαπή: τα μικρόρραγα 

σταφύλια δίνουν προϊόντα ποιότητας, γιατί τα κύρια συστατικά που 

διαμορφώνουν τους ιδιαίτερους χαρακτήρες των ποικιλιακών οίνων 

απαντούν στα σταφύλια σε πολύ μικρές ποσότητες, συγκεντρωμένες 

κυρίως στο φλοιό και τα γίγαρτα. Έτσι, χονδρόρραγα σταφύλια 

σημαίνει αραίωση αυτών των συστατικών κατά την οινοποίηση στο 

μεγάλο όγκο του χυμού της σταφυλής, με συνέπεια να ανευρίσκονται 

στον οίνο σε ποσότητες μικρότερες από το κατώφλι αντίληψης και ως 

εκ τούτου να υπάρχουν μεν, αλλά χωρίς να γίνονται αντιληπτά από τον 

καταναλωτή. (Τσακίρης Ν.Α., 1998)

2.4.2 ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΡΑΓΑΣ

Όταν όμως η ράγα εξετάζεται από τη σκοπιά της οινοποιίας, είναι 

φυσικό να προτάσσεται η περιγραφή της σάρκας, γιατί μόνον από αυτή 

παράγεται στην πραγματικότητα ο οίνος, όλα τα άλλα μέρη της ράγας 

απλώς συμβάλλουν στη διαμόρφωση των χαρακτήρων του. (Αλεξάκης 

Α., 2000)

2.5 ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

2.5.1 ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΑΡΚΑΣ

Τα κύρια συστατικά της σάρκας είναι τα ζυμώσιμα σάκχαρα και τα 

οργανικά οξέα. Οι ουσίες αυτές, παρόλο που δεν προσδίδουν στον οίνο 

τις ιδιαιτερότητες που διαχωρίζουν τους οίνους από ευγενείς και
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κοινές ποικιλίες αμπέλου-όπως συμβαίνει με τις ουσίες του φλοιού-του 

εξασφαλίζουν την υδροαλκοολική δομή του και τον πρωταρχικό 

χαρακτήρα ποιότητας: τη γευστική ισορροπία. (Κουτίνας Α., 2005)

2.5.2 ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ

Παρόλο που ο φλοιός αντιπροσωπεύει μικρό ποσοστό επί του 

βάρους της ράγας, είναι το μέρος της σταφυλής όπου απαντούν οι 

ειδικές εκείνες οργανικές ουσίες που χαρακτηρίζουν τις διάφορες 

ποικιλίες αμπέλου και διαμορφώνουν, κατ’ ακολουθία, τους 

οργανοληπτικούς χαρακτήρες των διαφόρων ποικιλιακών οίνων. 

(Αλεξάκης Α., 2000)

Πρόκειται για τις κίτρινες και ερυθρές χρωστικές, τις αρωματικές 

ουσίες και τις ουσίες εκείνες που χαρακτηρίζονται ως «πρόδρομοι» 

των αρωματικών ουσιών του οίνου. Ο φλοιός περιέχει περισσότερες 

πολυφαινόλες από το βόστρυχο, είναι δε δύο φορές πιο πλούσιος στις 

περιπτώσεις ερυθρών ποικιλιών σε σύγκριση με τις λευκές. 

Συγκεκριμένα, στο φλοιό των ερυθρών σταφυλιών βρίσκεται η ολότητα 

των ανθοκυανών, οι οποίες καταλαμβάνουν συνήθως 3-4 σειρές 

κυττάρων κάτω από την επιδερμίδα. Οι άλλες χρωστικές (χλωροφύλλη, 

ξανθοφύλλη, καροτένια κλπ.) που υπάρχουν σε αξιόλογη ποσότητα 

όταν τα σταφύλια είναι πράσινα, δεν υπάρχουν παρά μόνο σε πολύ 

μικρές ποσότητες όταν πια η ράγα είναι ώριμη. (Κουτίνας Α., 2005)

Όσο για τις αρωματικές ουσίες, ο φλοιός προμηθεύει στον οίνο 

περισσότερο από το ήμισυ των αρωματικών συστατικών που 

αποτελούν το πρωτογενές άρωμα της ράγας. (Κουράκου-Δραγωνά Σ., 

1998)

Όπως είναι φυσικό, το φαινολικό και το αρωματικό δυναμικό του 

φλοιού χαρακτηρίζει την κάθε ποικιλία. Οι εκλεκτές ποικιλίες αμπέλου 

έχουν υψηλό δυναμικό, το οποίο όμως επηρεάζεται από την ωριμότητα 

των ραγών, την υγιεινή τους κατάσταση και το φορτίο ανά πρέμνο. 

(Κουράκου-Δραγωνά Σ., 1998)

Από πλευράς οινοποιητικής τεχνικής, η αξιοποίηση αυτού του 

δυναμικού εξαρτάται από την εφαρμογή μεθόδων οινοποίησης που 

ευνοούν τις ανταλλαγές μεταξύ των στερεών μερών της ράγας και του
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χυμού και συντελούν σε υδρόλυση των αρωματικών προδρόμων. Στις 

μεθόδους αυτές θα αναφερθούμε στα θέματα περί οινοποιητικής 

τεχνικής. (Τσακίρης Ν.Α., 1998)

2.5.3 ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΙΓΑΡΤΩΝ

Όταν τα γίγαρτα ωριμάσουν (φυσιολογική ωριμότητα των 

σταφυλιών), αρχίζουν να χάνουν άζωτο προς όφελος της σάρκας της 

ράγας, μπορεί δε να χάσουν υπό μορφή αμμωνιακού αζώτου, μέχρι και 

το 1/5 του αζώτου που περιέχουν υπό μορφή αζωτούχων ενώσεων. 

Εξάλλου, από τα συστατικά των γιγάρτων, ορισμένα διαχέονται 

μερικώς στο ζυμούμενο γλεύκος κατά την οινοποίηση παρουσία 

στεμφύλων, όπως είναι τα φαινολικά παράγωγα, οι αζωτούχες ενώσεις 

και οι ανόργανες ουσίες, εμπλουτίζοντάς το με χρήσιμα συστατικά. 

(Κουράκου-Δραγωνά Σ., 1998)

Στα σύγχρονα οινοποιεία αποφεύγεται η βάναυση μεταχείριση της 

πρώτης ύλης που είχε παλαιότερα ως συνέπεια τον εμπλουτισμό του 

γλεύκους σε ανεπιθύμητα συστατικά των φλοιών και των γιγάρτων. 

Εάν όμως από τυχόν κακή έκθλιψη και πίεση των στεμφύλων σπάσει 

μέρος των γιγάρτων, τότε ελαιώδεις ουσίες, λιπαρά οξέα και κακής 

ποιότητας ταννίνες, περνούν στο γλεύκος και αλλοιώνουν τους 

οργανοληπτικούς χαρακτήρες του παραγόμενου οίνου. (Κουτίνας Α., 

2005)

Είναι λοιπόν φανερό ότι ο κερατοειδής ιστός των γιγάρτων, ο 

οποίος παρεμποδίζει την είσοδο νερού στο λευκοματώδη ιστό που 

περιβάλλει το έμβρυο και περιέχει τις εφεδρικές ουσίες ανάπτυξής 

του, προστατεύει και την ποιότητα του οίνου από την αρνητική 

επίδραση των ουσιών αυτών, αρκεί ο οινοποιός και ο οινολόγος να 

γνωρίζουν πώς να σεβασθούν τη φύση. (Κουράκου-Δραγωνά Σ., 1998)
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ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ 3

ΤΑ ΣΑΚ ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΣΤΑΦ Υ ΛΗ Σ  

(ως παράγοντας οινικής ποιότητας)

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η μελέτη των σακχάρων της σταφυλής έχει δύο διαστάσεις: η μία 

χημική, η άλλη αμπελουργική. (Κουράκου-Δραγωνά Σ., 1998)

Η πρώτη εξετάζει τα σάκχαρα ως χημικές ουσίες της οικογένειας 

των υδατανθράκων και πραγματεύεται θέματα προέλευσης και 

παρασκευής, σύνταξης και ισομέρειας, πολυστροφισμού και 

επιμερείωσης, ανοικοδόμησης και αποικοδόμησης, φυσικών και 

χημικών ιδιοτήτων, καθώς και άλλων συναφών θεμάτων που 

αποτελούν αντικείμενο της οργανικής χημείας. (Μπαλατσούρας Γ., 

2006)

Από τη σκοπιά της αμπελουργίας, τα σάκχαρα της σταφυλής 

αντιμετωπίζονται ως το βασικό συστατικό του καρπού της αμπέλου, 

που συντίθεται από το ίδιο το φυτό και συσσωρεύεται στις ράγες όσο 

προχωρεί η ωρίμανσή τους. Αποτελεί, ως εκ τούτου, δείκτη 

ωριμότητας του καρπού, από την οποία εξαρτάται η οινική ποιότητα. 

(Κουράκου-Δραγωνά Σ., 1998)

3.2 ΤΟ ΑΛΚΟΟΛΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΓΛΕΥΚΟΥΣ

Υπάρχουν, πράγματι, ποικιλίες οιναμπέλου με χαμηλό αλκοολικό 

δυναμικό, που δεν κατορθώνουν να συσσωρεύσουν στις ράγες των 

σταφυλιών τους την ίδια ποσότητα σακχάρων με άλλες ποικιλίες, έστω 

και εάν καλλιεργούνται στον ίδιο αμπελώνα. Οι ποικιλίες αυτές δίνουν 

χαμηλόβαθμους οίνους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 

ποικιλία μανδηλαριά που ακόμη και στην κοιτίδα της, την Πάρο, 

σπάνια φθάνει ΔΑΤ 12,5% vol. Το χαμηλό αλκοολικό δυναμικό της 

φαίνεται από τα στοιχεία του πίνακα 3. (Κουράκου-Δραγωνά Σ., 1998)

Στον πίνακα 3 έχουν συγκεντρωθεί γλευκογραφικά στοιχεία των 

ποικιλιών μανδηλαριά και κοτσιφάλι που συγκαλλιεργούνται σε τρεις
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Πίνακας 3: σύγκριση της χημικής σύστασης γλευκών των ποικιλιών 

οιναμπέλου κοτσιφάλι και μανδηλαριά στην αμπελουργική ζώνη του 

Ηρακλείου Κρήτης

Κοινότητα Ημερ.
Τρυγητού

ΔΑΤ
%νο1

ΡΗ Ολική
οξύτητα

g/i

Τρυγικό
οξύ g/1

Μηλικό
οξύ g/1

Πεζά
Υψόμ.350μ.

Ποικιλία: κοτσιφάλι
15/9 13,0 3,45 3,6 4,7 0,9

Ποικιλιά: μανδηλαριά
15/9 9,0 3,10 5,8 7,6 0,7

Κουνάβη
Υψόμ.360μ.

Ποικιλία: κοτσιφάλι
13/9 13,8 3,40 3,4 4,7 0,8

Ποικιλία: μανδηλαρκX
13/9 10,6 3,10 4,1 5,7 0,5

Καλλονή
Υψόμ.350μ.

Ποικιλία: κοτσιφάλι
8/9 13,6 3,40 3,6 4,8 0,8

Ποικιλία: μανδηλαρκ1
15/9 10,4 3,10 5,8 7,5 0,7

αμπελώνες του Ηρακλείου Κρήτης πριν από την εισβολή της 

φυλλοξήρας. Παρατηρούμε ότι ο ΔΑΤ της ποικιλίας κοτσιφάλι 

κυμάνθηκε μεταξύ 13% vol και 13,6% vol ενώ της μανδηλαριάς -  όταν 

τρυγήθηκε την ίδια ημερομηνία με το κοτσιφάλι -  μόλις έφθασε τους 

9% vol και κυμάνθηκε περί τους 10,5% vol μία εβδομάδα αργότερα. 

(Κουράκου-Δραγωνά Σ., 1998)

Η ωρίμανση των σταφυλιών της μανδηλαριάς υστέρησε έναντι της 

ποικιλίας κοτσιφάλι σε όλα τα στάδια της πορείας ωρίμανσης και 

τελικά διαμορφώθηκε ένας χαμηλός δυναμικός αλκοολικός τίτλος για 

την πρώτη και ένας υψηλός για τη δεύτερη, αυτό ισχύει για όλους τους 

αμπελώνες της περιοχής και για όλες τις χρονιές. Είναι, λοιπόν, 

φανερό ότι οι δύο αυτές ποικιλίες έχουν σημαντικά διαφορετικό 

αλκοολικό δυναμικό και δίνουν, η κάθε μία ξεχωριστά, ερυθρούς 

οίνους μη αρεστούς στην αγορά:

• η μανδηλαριά πολύ χαμηλόβαθμους και με πολύ χαμηλό ρΗ, άρα με
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κακή γευστική ισορροπία,

• το κοτσιφάλι υψηλόβαθμους και με μικρή οξύτητα, άρα με επίσης 

κακή γευστική ισορροπία, αντίθετη όμως από εκείνη της 

μανδηλαριάς.

Αυτό οδήγησε στη συνοινοποίηση σταφυλιών των δύο ποικιλιών σε 

αναλογία περίπου75% κοτσιφάλι και 25% μανδηλαριά, με συνέπεια 

την παραγωγή οίνου με αλκοολικό τίτλο κυμαινόμενο μεταξύ 12,0% 

vol και 12,6% vol και ρΗ περί το 3,5. Εξάλλου το κοτσιφάλι, που 

είναι ευγενής ποικιλία, συνεισφέρει τους αρωματικούς χαρακτήρες 

της, ενώ η μανδηλαριά τον πολυφαινολικό πλούτο που στερείται το 

κοτσιφάλι, με συνέπεια ο παραγόμενος οίνος να χαρακτηρίζεται από 

γευστική ισορροπία, χαρακτηριστικό ποικιλιακό άρωμα και ωραίο -  

σταθερό στο χρόνο -  ρουμπινί χρώμα. Έτσι παράγονται δύο από τους 

εκλεκτότερους ελληνικούς ερυθρούς οίνους με ονομασία προελεύσεως 

Αρχάνες και Πεζά (νομός Ηρακλείου Κρήτης). (Κουράκου-Δραγωνά 

Σ., 1998)

3.3 ΟΙ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΟΙΝ ΑΜΠΕΛΟ Y

Το αλκοολικό δυναμικό των σταφυλιών επηρεάζεται αρνητικά από 

τις χαμηλές θερμοκρασίες, γ ι ’ αυτό όταν μια μεσογειακή αμπελουρ

γική ζώνη παρουσιάζει υψομετρικές διαφορές -  όπως π.χ. η ζώνη 

παραγωγής vqprd Νεμέα -  η ίδια ποικιλία δίνει οίνους με μεγάλη 

διαφορά από πλευράς περιεκτικότητας σε αλκοόλη. Αυτό φαίνεται από 

τα στοιχεία του πίνακα ΙΙ-2 που αφορά τα γλευκογραφικά στοιχεία της 

ποικιλίας αγιωργίτικο από επτά αμπελώνες της ζώνης της Νεμέας, των 

οποίων το υψόμετρο κυμαίνεται από 250μ. μέχρι 750μ. Στα μικρά 

υψόμετρα το αλκοολικό δυναμικό της ποικιλίας αγιωργίτικο -  αυτό 

που αποκτά ο χυμός της σταφυλής στην φυσιολογική ωριμότητά της 

(χωρίς υπερωρίμανση) -  είναι περίπου 15% vol. Σε μεγαλύτερα 

υψόμετρα, ο ΔΑΤ κυμαίνεται μεταξύ 12,5 και 13,0% vol, ενώ οι τιμές 

του είναι πολύ πιο χαμηλές («11,5%) στους ορεινούς αμπελώνες. 

Ανάλογα διαμορφώθηκαν και τα γλευκογραφικά στοιχεία, από τα 

οποία κύριο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ρΗ. Διότι είναι φανερό ότι η
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σταφυλική παραγωγή των δύο πρώτων αμπελώνων (υψόμετρο 250μ.), 

όταν οινοποιηθεί με τα στερεά μέρη των ραγών, οπότε θα 

εμπλουτισθεί με το κάλιο των φλοιών, θα δώσει υψηλόβαθμους 

ερυθρούς οίνους με pH περί το 4, που θα χαρακτηρίζονται από 

έλλειψη γευστικής ισορροπίας. Σταφυλική παραγωγή τέτοιας 

σύστασης (ΔΑΤ>14% vol και ρΗ>3,80) προσφέρεται μόνο για 

παραγωγή γλυκών οίνων και έχουν παραχθεί, πράγματι, στο 

πειραματικό οινοποιείο του ινστιτούτου Οίνου, εκλεκτής ποιότητας 

γλυκείς οίνοι (τύπου vins de liqueur), από την ποικιλία αγιωργίτικο. 

(Αλεξάκης Α., 2000)

Αλλά και η σταφυλική παραγωγή του ορεινού αμπελώνα δεν έχει 

σύσταση κατάλληλη για έναν αντιπροσωπευτικό ερυθρό οίνο 

«Νεμέα». Αντίθετα προσφέρεται για ένα ροζέ οίνο (ΔΑΤ*11,5% vol 

και pH 3,25). Και κυκλοφορεί πράγματι στην αγορά ο ροζέ «Τοπικός 

Οίνος Πλαγιών Ορεινής Κορινθίας». Μόνον η σταφυλική παραγωγή 

των τεσσάρων αμπελώνων, που ανήκουν στην καρδιά της ζώνης, έχει 

κατ’ αρχάς σύσταση κατάλληλη για παραγωγή ερυθρών οίνων με 

γευστική ισορροπία αλκοόλης-pH. Εάν συντρέχουν και οι άλλες 

προϋποθέσεις που διαμορφώνουν το χρώμα, το άρωμα και τους 

γευστικούς χαρακτήρες, μπορούν να παραχθούν από σταφυλική 

παραγωγή αυτής της βασικής χημικής σύστασης, ερυθροί οίνοι 

αντιπροσωπευτικοί της ονομασίας προελεύσεως Νεμέα ανωτέρας 

ποιότητας. (Κουράκου-Δραγωνά Σ., 1998)

Όταν στις ράγες σταφυλής μιας εκλεκτής ποικιλίας οιναμπέλου -  

όπως είναι το αγιωργίτικο -  διαμορφώνεται, σε διαφορετικά στάδια 

ωριμότητας, χημική σύσταση κατάλληλη για την παραγωγή 

διαφορετικών τύπων οίνων, η ποικιλία χαρακτηρίζεται -  από τη 

σκοπιά της οινολογίας- ως πολυδυναμική, η δε ωριμότητα που 

αντιστοιχεί στον κάθε τύπο οίνου, τεχνολογική. (Κουράκου-Δραγωνά 

Σ., 1998)

3.4 ΑΛΚΟΟΛΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία περί ονομασιών προελεύσεως,
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οι οίνοι πρέπει να προέρχονται κατ’ αρχήν από εκλεκτές ποικιλίες 

οιναμπέλου, καλλιεργούμενες σε εδάφη κατάλληλα για την παραγωγή 

οίνων ποιότητας περιορισμένης αμπελουργικής ζώνης, και να πληρούν 

ορισμένους όρους αναφερόμενους στη στρεμματική απόδοση των 

αμπελώνων, το κλάδευμα και την ελάχιστη περιεκτικότητα του 

γλεύκους σε σάκχαρα. (Τσακίρης Ν.Α., 1998)

Τα χαμηλόβαθμα σταφύλια προέρχονται από αμπελώνες με μεγάλη 

στρεμματική απόδοση. Η άποψη αυτή δεν επαληθεύεται από τα 

στοιχεία των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων που δέχτηκαν να 

λάβουν μέρος στο ερευνητικό πρόγραμμα. Όπως προκύπτει από τα 

στοιχεία αυτά, γλεύκη από αμπελώνες με υψηλές και μάλιστα 

ορισμένες φορές πολύ υψηλές στρεμματικές αποδόσεις, δεν 

συγκαταλέγονται πάντοτε μεταξύ των χαμηλόβαθμων. Υπάρχουν 

γλεύκη χαμηλόβαθμα από αμπελώνες με μικρή στρεμματική απόδοση 

και γλεύκη με μέσο μέχρι και υψηλό Βε από αμπελώνες με υψηλή 

στρεμματική απόδοση και παραφορτωμένα πρέμνα. (Κουράκου- 

Δραγωνά Σ., 1998)

Όπως προκύπτει από αυτές τις εργασίες, στους ηπειρωτικούς 

αμπελώνες η περιεκτικότητα του γλεύκους σε σάκχαρα μειώνεται όταν 

αυξάνεται η παραγωγή των πρέμνων που βρίσκονται υπό τις ίδιες 

εδαφοκλιματικές συνθήκες. Όμως η μείωση δεν είναι αξιόλογη παρά 

μόνον όταν η παραγωγή αυξάνεται πάρα πολύ. (Σουφλερός Ε., 1997)

Αντίθετα, δεν υπάρχει σχέση σακχάρων γλεύκους -  παραγωγής 

πρέμνων, όταν επιχειρείται σύγκριση μεταξύ πρέμνων που διαφέρουν 

μεταξύ τους ως προς τη ζωηρότητα, τις λιπάνσεις, το έδαφος κλπ. Και 

πάντως δεν υφίσταται τέτοια σχέση όταν η σύγκριση αφορά τα ίδια 

μεν πρέμνα, αλλά διαφορετικές χρονιές. (Σουφλερός Ε., 1997)

Σύμφωνα με τον ΗΙΙΌΕΙΝ 1986, η σχέση στρεμματικής απόδοσης -  

σακχάρων γλεύκους απασχολεί κυρίως τους αμπελουργούς των 

περιοχών, στις οποίες οι καλλιεργούμενες ποικιλίες πλησιάζουν τα 

όρια των δυνατοτήτων οικονομικής καλλιέργειάς τους. Διότι η 

οψίμιση της ωρίμανσης των σταφυλιών που επιφέρουν οι μεγάλες 

στρεμματικές αποδόσεις, σε συνδυασμό με την απότομη πολλές φορές 

πτώση των θερμοκρασιών πριν από τον τρυγητό, έχουν ως συνέπεια ο
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δυναμικός αλκοολικός τίτλος να μη φθάνει ούτε τα νομοθετημένα 

χαμηλά, για τις περιοχές εκείνες, όρια. (Κουράκου-Δραγωνά Σ., 1998) 

Πάντοτε κατά τον HUGLIN 1986, στις θερμές περιοχές το 

πρόβλημα δεν έχει την ίδια σπουδαιότητα, διότι μια οψίμιση κατά 2-3 

εβδομάδες δεν συνεπάγεται αναστολή της συσσώρευσης των 

σακχάρων στις ράγες, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών κατά την 

εποχή του τρυγητού και μετέπειτα. Ως παράδειγμα αναφέρει την 

κλασική στο είδος της κλαδεύματος που πραγματοποιήθηκε στην 

Καλιφόρνια επί των ποικιλιών grenache rouge και carignan. Σύμφωνα 

με αυτή την εργασία διαπιστώθηκαν τα εξής:

• Επί της ποικιλίας grenache rouge εφαρμόστηκαν κλαδεύματα που 

είχαν ως αποτέλεσμα οι στρεμματικές αποδόσεις να κυμανθούν 

μεταξύ 2.300 και 4.300kg. Τα σάκχαρα του γλεύκους έφθασαν σε 

όλες τις περιπτώσεις τα 230g/l, μόνον που τα υπερβολικά 

φορτωμένα πρέμνα τρυγήθηκαν 2-3 εβδομάδες αργότερα.

• Επί της ποικιλίας carignan, οι στρεμματικές αποδόσεις κυμάνθηκαν 

μεταξύ 2.900 και 4.300kg, τα δε σάκχαρα έφθασαν, ανεξάρτητα 

απόδοσης, στα 21 Og/1 με υστέρηση 2-3 εβδομάδων ως προς το χρόνο 

ωριμότητας.

Σε ανάλογες παρατηρήσεις οδήγησε μια εργασία που έγινε στη Χιλή 

με σκοπό να διαπιστωθεί η επίδραση διαφόρων επεμβάσεων επί της 

ποιότητας των σταφυλιών. Στα συμπεράσματα αυτής της εργασίας 

αναφέρεται ότι υπό τις συνθήκες των πειραματισμών, η άρδευση και 

η αζωτούχος λίπανση αυξάνουν υπερβολικά τη ζωηρότητα των 

πρέμνων και επιτρέπουν να επιτευχθούν υψηλές αποδόσεις, χωρίς 

αυτό να συνεπάγεται μείωση της περιεκτικότητας των σταφυλιών σε 

σάκχαρα. (Κουράκου-Δραγωνά Σ., 1998)

3.5 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ANA ΠΡΕΜΝΟ ΚΑΙ ΟΙΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η έννοια της οινικής ποιότητας εξαρτάται από την ωριμότητα των 

σταφυλιών, όμως αυτή η συνάρτηση ξεπερνάει κατά πολύ το φαινό

μενο της εξέλιξης των σακχάρων στις ράγες. Όπως είναι φυσικό, στις 

ηπειρωτικές αμπελουργικές περιοχές και γενικά σε περιοχές όπου οι
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ποικιλίες που καλλιεργούνται βρίσκονται κοντά στο όριο των καλλιερ

γητικών δυνατοτήτων τους, η περιεκτικότητα σε σάκχαρα είναι ο 

κύριος χαρακτήρας ποιότητας. Σε θερμές περιοχές, αυτός ο χαρα

κτήρας δεν έχει την ίδια σημασία. (Κουράκου-Δραγωνά Σ., 1998)

Και ο ΗυΘΣΙΝ 1986, στον οποίο ανήκουν οι πιο πάνω απόψεις, 

που συμμερίζομαι απόλυτα, συνεχίζει: στο παρελθόν προσπάθησαν 

συχνά να χαρακτηρίσουν την ωριμότητα με τη σχέση Σάκχαρα/ 

Οξύτητα. Αυτό το κριτήριο, που είναι χρήσιμο για την παρακολού

θηση της πορείας ωρίμανσης, αμφισβητείται έντονα ως δείκτης ωριμό

τητας, κυρίως διότι παρουσιάζει πολύ μεγάλες διακυμάνσεις, αλλά και 

διότι όταν οι τιμές του λόγου είναι ίδιες, οι παράμετροι μπορεί να 

διαφέρουν πάρα πολύ. (Κουράκου-Δραγωνά Σ., 1998)

Πάντα κατά τον Η υ ϋ Σ ΙΝ  1986: ένα σημαντικό στοιχείο που 

επηρεάζει αρνητικά την οινική ποιότητα είναι οι πολύ μεγάλες 

στρεμματικές αποδόσεις. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, αυτή η 

αρνητική σχέση αποδιδόταν ουσιαστικά στη μείωση των σακχάρων 

των σταφυλιών, όμως αποδείχθηκε ότι αυτή η μείωση είναι μικρή και 

επομένως δεν μπορεί να αποτελεί την κύρια εξήγηση της υποβάθμισης 

που πρέπει να οφείλεται σε επιπτώσεις των μεγάλων στρεμματικών 

αποδόσεων και επί άλλων συστατικών, ανεξάρτητα του σακχαρικού 

τίτλου. (Κουράκου-Δραγωνά Σ., 1998)

Ο ΗυΘΙΠΝ, ολοκληρώνοντας τις απόψεις του για τη σχέση 

απόδοσης σινικής ποιότητας, γράφει: η εμπειρία έχει αποδείξει ότι 

ενώ είναι δυνατόν να παραχθούν στις θερμές περιοχές οίνοι 

ευχάριστοι από αμπελώνες με υψηλές αποδόσεις, οι «μεγάλοι οίνοι» 

με την πραγματική έννοια των οίνων υψηλής ποιότητας, προέρχονται 

κατά γενικό κανόνα από αμπελώνες με μικρές ή έστω μέτριες 

αποδόσεις. Και μάλιστα οι ερυθροί οίνοι είναι πολύ πιο απαιτητικοί 

ως προς αυτό το θέμα από τους λευκούς ξηρούς οίνους. (Κουράκου- 

Δραγωνά Σ., 1998)

Το ερευνητικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Οίνου στη Νάουσα 

επιβεβαίωσε απόλυτα τις απόψεις αυτές που ισχύουν για όλες τις 

ζώνες παραγωγής ελληνικών οίνων Ο.Π.Α.Π. Πράγματι, ευχάριστους 

οίνους είναι πια εύκολο να παράγουν τα οινοποιεία μας, χάρη στη
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θεαματική βελτίωση -  κατά τα τελευταία 15 χρόνια -  του τεχνολογι

κού εξοπλισμού και της τεχνογνωσίας που έχει αποκτηθεί. Όμως 

οίνους υψηλής ποιότητας δεν θα μπορέσουν ποτέ να παράγουν από τις 

εκλεκτές ποικιλίες οιναμπέλου που καλλιεργούνται στις ζώνες παρα

γωγής οίνων Ο.Π.Α.Π., όσο ο αμπελουργικός κόσμος θα εξακολουθεί 

να επιδιώκει μεγάλες στρεμματικές αποδόσεις από αραιοφυτευμένους 

αμπελώνες, εξαναγκάζοντας έτσι κάθε παραφορτωμένο πρέμνο να 

παράγει σταφύλια που το ίδιο το φυτό δεν έχει τη δυνατότητα να 

εφοδιάσει με οινικούς χαρακτήρες ποιότητας. Ως έννοια πολύ απλή 

αυτή η αδυναμία των παραφορτωμένων πρέμνων: διαφορετικά τα 

αγαθά που μια αστική οικογένεια μπορεί να προσφέρει στα παιδιά της 

όταν ο αριθμός τους είναι περιορισμένος (1-3) και διαφορετικά τα 

«φέρνει βόλτα» με 8-10 παιδιά. Το φυτό, την ποσότητα των στοιχείων 

ποιότητας που μπορεί να συνθέσει και να απορροφήσει από το έδαφος, 

την κατανέμει στα σταφύλια. Επομένως, εάν τα σταφύλια ανά πρέμνο 

είναι λίγα, το κάθε ένα θα εφοδιασθεί πολύ καλύτερα σε σύγκριση με 

αυτό που θα «εισέπραττε» εάν το πρέμνο ήταν παραφορτωμένο. 

(Αλεξάκης Α., 2000)

Δεν είναι άσκοπο να επαναλάβουμε ότι η περαιτέρω βελτίωση της 

ποιότητας των ελληνικών οίνων δεν εξαρτάται πια τόσο από τα 

οινοποιεία, όσο από τους αμπελώνες. (Τσακίρης Ν.Α., 1998)
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Κ ΕΦΑΛΑΙΟ 4

Η ΟΞΙΝΗ Σ ΥΣΤΑ ΣΗ  (των γλευκών και των οίνων)

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα οργανικά οξέα που βρίσκονται στο γλεύκος είναι όλα φυσικά 

συστατικά της σταφυλής, όταν βέβαια το γλεύκος προέρχεται από υγιή 

σταφύλια. Όταν όμως τα σταφύλια έχουν προσβληθεί από σήψη, τότε 

απαντούν στο γλεύκος και ορισμένα οξέα που προέρχονται από τη 

δράση των μυκήτων επί διαφόρων συστατικών της σταφυλής. 

(Κουράκου-Δραγωνά Σ., 1998)

4.2 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΞΕΑ ΤΟΥ ΓΛΕΥΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ

4.2.1 ΤΟ ΤΡΥΓΙΚΟ ΟΞΥ

Αντίθετα, ο ρόλος του τρυγικού οξέος στα γλεύκη και στους οίνους, 

καθώς και οι μεταβολές του, είναι θέματα πολύ καλά μελετημένα. 

(Μπαλατσούρας Γ., 2006)

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’60, ο οινοποιός που ήθελε να 

διαθέσει τους οίνους του εμφιαλωμένους έπρεπε να περιμένει να 

περάσουν δύο τουλάχιστον χειμώνες από το χρόνο παραγωγής του 

οίνου, ώστε να προφθάσει να καταβυθισθεί και το τρυγικό ασβέστιο, 

που η δυσδιαλυτότητά του εξαρτάται λιγότερο από τη θερμοκρασία-σε 

σύγκριση με το όξινο τρυγικό κάλιο-και περισσότερο από τη σύσταση 

του ίδιου του οίνου (η παρουσία πολυμερών ενώσεων μεγάλου 

μοριακού βάρους, όπως διαφόρων πολυμερισμών ταννινών, 

παρεμποδίζουν την καθίζηση του). Εξάλλου το τρυγικό ασβέστιο έχει 

βραδύτατη κρυστάλλωση. Μόνο μετά την πάροδο αυτού του χρόνου, ο 

οινοποιός ριψοκινδύνευε να εμφιαλώσει τους οίνους του, αφού 

προηγουμένως τους είχε φιλτράρει σε περίοδο μεγάλου κρύου, πριν 

αρχίσουν να ανεβαίνουν και πάλι οι θερμοκρασίες, οπότε ένα μέρος 

των αλάτων που είχαν καταβυθισθεί αναδιαλύονταν. Όμως η 

αποθήκευση ενός οίνου επί δύο χρόνια συνεπάγεται δέσμευση 

κεφαλαίων και αποθηκευτικών χώρων, γεγονός που έχει ως συνέπεια 

την αύξηση του κόστους του προϊόντος. Επιπλέον, όλοι οι τύποι οίνων
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δεν βελτιώνονται με την αποθήκευση. Ορισμένοι πρέπει να 

καταναλίσκονται μέσα στο χρόνο, κυρίως όταν πρόκειται για οίνους 

κοινής κατανάλωσης. (Σουφλερός Ε., 1997)

Για όλους αυτούς τους λόγους, η βιομηχανία κατασκευής 

μηχανολογικού εξοπλισμού για τα οινοποιεία, καθώς και η βιομηχανία 

παρασκευής ουσιών για οινολογική χρήση, προσπάθησαν να βρουν 

μεθόδους, ώστε να περιορισθεί στο ελάχιστο ο χρόνος από την 

παραγωγή μέχρι την εμφιάλωση του οίνου. Έτσι εφαρμόσθηκαν τελικά 

κάποιες μέθοδοι, οι οποίες, παρ’ όλες τις ατέλειες που παρουσιάζουν, 

βοήθησαν σημαντικά τους οινολόγους να αντιμετωπίσουν με αρκετή 

επιτυχία τα προβλήματα που δημιουργούνται στην εμφιάλωση των 

φρέσκων οίνων από τη δυσδιαλυτότητα των τρυγικών αλάτων. 

(Κουράκου-Δραγωνά Σ., 1998)

4.2.2 ΤΟ ΜΗΛΙΚΟ ΟΞΥ

Το μηλικό οξύ, σε αντίθεση με το τρυγικό, είναι πάρα πολύ 

διαδεδομένο στο φυτικό βασίλειο και αποτελεί το κύριο οργανικό οξύ 

μεγάλου αριθμού φρούτων. Όσον αφορά την άμπελο, η σύνθεση του 

μηλικού οξέος γίνεται στα ανεπτυγμένα φύλλα και στις πράσινες ράγες 

και είναι το αποτέλεσμα μιας δευτερεύουσας αντίδρασης της 

φωτοσύνθεσης. Τις παραμονές του περκασμού, το μηλικό οξύ φθάνει 

στο μέγιστο της συγκέντρωσής του στις ράγες. (Σουφλερός Ε., 1997)

Με βάση αυτές τις διαφορές, μπορεί να καταλάβει κανείς γιατί στην 

κεντρική και βόρεια Ευρώπη το κύριο οξύ της αμπέλου είναι κατ’ 

εξοχήν το μηλικό οξύ, ενώ στις μεσογειακές αμπελουργικές ζώνες, το 

τρυγικό οξύ είναι, όχι σπάνια, το αποκλειστικό σχεδόν οξύ της 

αμπέλου. (Κουράκου-Δραγωνά Σ., 1998)

Όπως προαναφέρθηκε, η μηλογαλακτική ζύμωση διασπά το μηλικό 

οξύ που έχει δύο καρβοξυλομάδες, προς γαλακτικό οξύ που έχει μία 

καρβοξυλομάδα. Κατά συνέπεια, η μηλογαλακτική ζύμωση επιφέρει 

άμεση μείωση της ογκομετρούμενης οξύτητας του οίνου, λόγω 

μείωσης του αριθμού των καρβοξυλομάδων. (Κουράκου-Δραγωνά Σ., 

1998)

Εξάλλου, κατά τη διάσπαση του μηλικού οξέος διασπάται η
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ισχυρότερη καρβοξυλομάδα του, οπότε αποδεσμεύονται ιόντα καλίου, 

με αποτέλεσμα τη μείωση της τιμής του λόγου τρυγικό οξύ/Κ, που 

συνεπάγεται αύξηση του pH. Γ ι’ αυτό λέμε ότι η μηλογαλακτική 

ζύμωση επηρεάζει μεν άμεσα την ολική οξύτητα, αλλά μόνον έμμεσα 

το pH του οίνου. (Μπαλατσούρας Γ., 2006)

Έτσι, η μηλογαλακτική ζύμωση εμφανίζεται ως ένας σημαντικός 

παράγοντας μείωσης της ογκομετρούμενης και ενεργού οξύτητας οίνων 

πλούσιων σε μηλικό οξύ, γ ι’ αυτό σε πολλά οινοποιεία των χωρών της 

βόρειας και κεντροδυτικής Ευρώπης δημιουργούνται ευνοϊκές 

συνθήκες περιβάλλοντος (περιορισμένη θείωση γλευκών και οίνων, 

σταθερή θερμοκρασία χώρου αποθήκευσης άνω των 20°C κλπ.), ώστε η 

βακτηριακή αυτή δράση να εκδηλωθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα 

μετά την αλκοολική ζύμωση. Αυτό ισχύει για τους ερυθρούς οίνους, 

στους οποίους η αυξημένη οξύτητα έχει αρνητικές επιπτώσεις επί των 

οργανοληπτικών χαρακτήρων, η δε αυξημένη περιεκτικότητα σε 

μηλικό οξύ οίνων από ορισμένες ποικιλίες (πίνακας 4) προσδίδει 

φρεσκάδα αταίριαστη στους «vins de garde» (οίνοι παλαιωμένοι- 

ωριμασμένοι). Γ ι’ αυτό η μηλογαλακτική ζύμωση είναι γενικευμένη 

από ετών στο Bordeaux για τους ερυθρούς οίνους. Τα τελευταία χρόνια 

κερδίζει έδαφος και για ορισμένους τύπους λευκών οίνων. (Κουράκου- 

Δραγωνά Σ., 1998)

Πίνακας 4:μέση όξινη σύσταση γλευκών από ποικιλίες αμπέλου της 

περιοχής του Bordeaux.
Π ο ι κ ι λ ί α

α μ π έ λ ο υ

Δ υ ν α μ ι κ ό ς  

α λ κ ο ο λ ι κ ό ς  

τ ί τ λ ο ς  % v o I

Ο λ ι κ ή

ο ξ ύ τ η τ α *

g / i

Ο ξ έ α  g/1

Τ ρ υ γ ι κ ό Μ η λ ι κ ό

Merlot 1 2 ,0 6 ,9 8 , 2 5 2 ,41

Cabernet
franc

11 ,3 7 ,4 7 , 6 5 2 , 6 8

Cabernet
Sauvignon

1 1 ,4 7 ,6 8 , 3 2 3 , 3 5

Malbec 1 1 , 0 8,1 7 , 3 5 3 , 6 8

Petit Verdot 12,5 9 , 0 9 , 0 0 4 , 0 2

39



Στις μεσογειακές αμπελουργικές ζώνες, η περιεκτικότητα γλευκών 

και οίνων σε μηλικό οξύ είναι πολύ μικρότερη και εξαρτάται κυρίως 

από τις θερμοκρασίες που επικράτησαν κατά την περίοδο ωρίμανσης 

των σταφυλιών. Γ ι’ αυτό οι οίνοι από ορεινούς αμπελώνες περιέχουν 

συνήθως περισσότερο μηλικό οξύ από τους οίνους των λοιπών 

περιοχών της χώρας μας, που αποτελούν, όμως, το κύριο μέρος της 

οινοπαραγωγής. (Κουράκου-Δραγωνά Σ., 1998)

Σε περιπτώσεις οίνων φτωχών σε μηλικό οξύ, η εκδήλωση 

μηλογαλακτικής ζύμωσης-κυρίως στους λευκούς και ροζέ οίνους-είναι 

επιζήμια, όχι τόσο γιατί μειώνει την ολική οξύτητα, αλλά γιατί η 

παρουσία 1 ,0 -2 ^ /1  μηλικού οξέος αποτελεί θετικό στοιχείο ποιότητας 

γ ι ’ αυτούς τους τύπους οίνου (προσθέτει φρεσκάδα και φρουτώδη 

γεύση). (Μπαλατσούρας Γ., 2006)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΤΑ ΦΑΙΝΟΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ  

(ρυθμιστές  της οινικής ποιότητας)

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα φαινολικά παράγωγα αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο της 

οινολογίας ως θεωρίας και ως πρακτικής, γιατί από αυτά εξαρτάται το 

χρώμα των έγχρωμων οίνων και οι αποχρώσεις του, αλλά και από αυτά 

καθορίζονται οι ιδιαίτεροι γευστικοί χαρακτήρες τους. Εξάλλου τα 

φαινολικά παράγωγα υπεισέρχονται στους αρωματικούς χαρακτήρες 

των οίνων και είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για τις θετικές ή αρνητικές 

μεταβολές της οινικής ποιότητας κατά τη συντήρηση και παλαίωση: 

εξευγενισμός των γευστικών χαρακτήρων κατά την ωρίμανση υπό 

κατάλληλες συνθήκες, αλλά και καφέτιασμα των λευκών οίνων και 

εμφάνιση καστανού θολώματος, όταν δεν έχουν ληφθεί μέτρα 

προστασίας των ίδιων των φαινολικών συστατικών από την επίδραση 

του οξυγόνου. Γιατί-ας το διευκρινίσουμε από την αρχή-όταν λέμε ότι 

επιβάλλεται προστασία των οίνων από τις οξειδώσεις, αυτό 

μεταφράζεται σε προστασία των φαινολικών συστατικών των οίνων 

από τις οξειδώσεις, δεδομένου ότι αυτά χρησιμεύουν ως υποστρώματα 

των οξειδωτικών δράσεων, χημικών και . ενζυματικών, που 

εκδηλώνονται με αλλοιώσεις του χρώματος και των οργανοληπτικών 

χαρακτήρων των οίνων. (Κουράκου-Δραγωνά Σ., 1998)

Οι διάφορες ταννίνες (προκυανιδίνες, συμπυκνωμένες και 

πολυμερισμένες ταννίνες), καθώς και οι ανθοκυάνες, ελεύθερες ή 

ενωμένες με ταννίνες, αποτελούν τις δύο μεγάλες τάξεις των 

φαινολικών παραγώγων. Βρίσκονται συγκεντρωμένες στα στερεά μέρη 

της σταφυλής και περνούν στον οίνο με εκχύλιση ή διάχυση, κατά τις 

διάφορες τεχνικές παρασκευής έγχρωμων οίνων. Τα συστατικά αυτά 

είναι ουσιαστικά οι αποκλειστικοί υπεύθυνοι όλων των διαφορών που 

υφίστανται μεταξύ λευκών και ερυθρών οίνων. (Αλεξάκης Α., 2000)

Οι γνώσεις μας σχετικά με τα φαινολικά παράγωγα εξελίχθηκαν 

βραδύτατα. Ακόμη και σήμερα, παρά την τεράστια πρόοδο που έχει
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σημειωθεί τα τελευταία τριάντα χρόνια, μένουν ακόμη πολλά σημεία 

αδιευκρίνιστα, όχι μόνο σχετικά με τα φαινολικά παράγωγα ως 

συστατικά των οίνων, αλλά και όλων των φυτών και των προϊόντων 

τους. Ερωτήματα όπως η βιοσύνθεση των φαινολικών παραγώγων από 

τα φυτά, καθώς και ο λόγος που κάθε φυτό συνθέτει διαφορετικά 

φαινολικά παράγωγα, ο ρόλος αυτών των παραγώγων στην άμυνα του 

κάθε φυτού, τα ένζυμα που υπεισέρχονται στους μεταβολισμούς τους, 

και πολλά άλλα, απασχολούν ερευνητές πολύ μεγάλης επιστημονικής 

εμβέλειας, οι οποίοι εργάζονται σε μεγάλα πανεπιστημιακά ερευνητικά 

κέντρα. Ο οινολογικός τομέας επωφελήθηκε των επιτευγμάτων τους 

και εφαρμόζοντας τις τεχνικές τους στον εξειδικευμένο χώρο των 

αμπελοοινικών προϊόντων, οδηγήθηκε σε άκρως ενδιαφέρουσες 

παρατηρήσεις και συμπεράσματα, που αποτελούν αντικείμενο του 

παρόντος θέματος. (Αλεξάκης Α., 2000)

Η επωνυμία «φαινολικά παράγωγα» υποδηλώνει ότι στο μόριο 

αυτών των ουσιών υπεισέρχονται μία ή περισσότερες δραστικές 

φαινολικές ομάδες. Οι ουσίες αυτές κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες, 

εκ των οποίων σημαντικότερη κατά πολύ είναι η πρώτη:

• οι πολυμοριακές φαινόλες έχουν βασικό τύπο 06-03-06, ο οποίος 

αντιστοιχεί στη φλαβανόνη, γ ι ’ αυτό το επίσημο όνομά τους είναι 

φλαβανοειδείς φαινόλες. Κύριοι εκπρόσωποι των φλαβανοειδών 

φαινολών είναι οι ανθοκυάνες και οι ταννίνες

• τις μονομοριακές φαινόλες, όπως το γαλλικό και το καφεϊκό οξύ, 

που κατ’ αντιδιαστολή προς τις πολυφαινόλες της προηγούμενης 

κατηγορίας, ονομάζονται μη φλαβανοειδείς φαινόλες.

Επειδή πολλές ιδιότητες των φαινολικών παραγώγων τόσο της μιας 

όσο και της άλλης κατηγορίας απορρέουν ακριβώς από την παρουσία 

δραστικών φαινολικών ομάδων στο μόριό τους, κρίθηκε σκόπιμο να 

προταχθεί μια αναδρομή στις ιδιότητες των φαινολών και να 

αναφερθούν κάποια θέματα της οργανικής χημείας με τον αρωματικό 

χαρακτήρα των φαινολικών παραγώγων. (Κουράκου-Δραγωνά Σ., 

1998)

Το κυρίως θέμα περιλαμβάνει την παρουσίαση των συστατικών των
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δύο κατηγοριών των φαινολικών παραγώγων με έμφαση στις ταννίνες 

και τις ανθοκυάνες, καθώς και την ερμηνεία θεμάτων της οινολογικής 

πρακτικής, όπως αυτά φωτίζονται από τις σύγχρονες έρευνες. Θα 

ακολουθήσει το χρώμα των οίνων, και το θέμα θα κλείσει με αναφορές 

στις κατά καιρούς ερευνητικές εργασίες της Αντιγόνης ΧΑΡΒΑΛΙΑ 

και της Ειρήνης ΜΠΕΝΑ-ΤΖΟΥΡΟΥ, από τις οποίες απορρέουν όλες 

οι γνώσεις μας σχετικά με τα φαινολικά παράγωγα των ποικιλιών 

αμπέλου που καλλιεργούνται στην Ελλάδα. (Κουράκου-Δραγωνά Σ., 

1998)

5.2 ΟΙ ΠΡΟΚΥΑΝΙΛΙΝΕΣ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ

Οι έρευνες σχετικά με την παρουσία κατεχινών και προκυανιδινών 

σε σταφύλια οκτώ ποικιλιών νΐίϊε νϊηΐίεΓα που καλλιεργούνται στη 

νότια Γαλλία σε αμπελώνες υπό παρακολούθηση, οδήγησαν σε 

ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Συγκεκριμένα:

α. Από όλα τα μέρη της σταφυλής, τα γίγαρτα είναι αυτά που 

περιέχουν τις περισσότερες κατεχίνες (Μ.Ο. 65%) και προκυανιδίνες 

(Μ.Ο. 56%). Οι βόστρυχοι και οι φλοιοί δεν παρουσιάζουν μεταξύ 

τους μεγάλες διαφορές από πλευράς μέσων όρων, ενώ ο χυμός είναι 

απαλλαγμένος αυτών των ουσιών. (Δαμηλάκος Σ., 1988)

Από οινολογική άποψη, οι παρατηρήσεις αυτές είναι σημαντικές, 

διότι αποδεικνύουν ότι ο χυμός των σταφυλιών δεν περιέχει 

ευοξείδωτα υποστρώματα (κατεχίνες, προκυανιδίνες) και επομένως το 

γλεύκος τα αποκτάει κατά τη μηχανική επεξεργασία των σταφυλιών 

από τυχόν κακή μεταχείρηση των φλοιών και των βοστρύχων. Γ ι’ αυτό 

η θεαματική βελτίωση των ελληνικών λευκών οίνων τα τελευταία 

χρόνια οφείλεται κατά μεγάλο μέρος στον εκσυγχρονισμό των 

θλιπτηρίων και πιεστηρίων. (Δαμηλάκος Σ., 1988)

Όσο για τους ερυθρούς οίνους, είναι φανερό ότι οι πρόδρομοι των 

συμπυκνωμένων ταννινών που διαμορφώνουν τη δομή και το σώμα 

τους και καθορίζουν την αντοχή τους στο χρόνο, βρίσκονται στα 

γίγαρτα. (Κουράκου-Δραγωνά Σ., 1998)

β. Η συγκέντρωση των κατεχινών και των προκυανιδινών διαφέρει 

σημαντικά από ποικιλία σε ποικιλία. (Κουράκου-Δραγωνά Σ., 1998)
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Ποικιλίες με μεγάλο ποσοστό γιγάρτων λόγω πολύ μικρών ραγών ή 

με μεγάλο αριθμό γιγάρτων ανά ράγα σταφυλιών είναι φυσικό να 

περιέχουν πολλές κατεχίνες και προκυανιδίνες, αφού αυτές οι ουσίες 

είναι συγκεντρωμένες στα γίγαρτα. (Αλεξάκης Α., 2000)

γ. Οι κατεχίνες και οι προκυανιδίνες που απαντούν στα διάφορα 

μέρη της σταφυλής δεν έχουν την ίδια σύσταση. (Κουράκου-Δραγωνά 

Σ., 1998)

Πράγματι, από πλευράς κατεχινών, οι βόστρυχοι περιέχουν σχεδόν 

αποκλειστικά κατεχίνη, υψηλό δε είναι το ποσοστό της και στου 

φλοιούς. Στα γίγαρτα η σύσταση των κατεχινών είναι διαφορετική: η 

επικατεχίνη συναγωνίζεται την κατεχίνη. (Κουράκου-Δραγωνά Σ., 

1998)

Τι σημαίνει για την οινοποιητική τεχνική αυτή η διαφορά στη 

σύσταση των κατεχινών μεταξύ φλοιών και γιγάρτων; Κατ’ αρχάς, εάν 

το ζυμούμενο γλεύκος διαχωρισθεί από τα στέμφυλα μετά 4-5 ημέρες 

από την έναρξη της αλκοολικής ζύμωσης, όπως συνήθως συμβαίνει 

στη χώρα μας, ο νέος οίνος που θα παραχθεί θα περιέχει κατεξοχήν 

κατεχίνη, γιατί στο μικρό αυτό χρονικό διάστημα προφθάνουν να 

εκχυλισθούν κυρίως οι φλαβανοειδείς φαινόλες των φλοιών, στους 

οποίους η επικατεχίνη δεν αφθονεί. Εάν όμως το ζυμούμενο γλεύκος 

παραμείνει επί μακρόν με τα στέμφυλα, ώστε να εκχυλισθούν και οι 

φλαβανοειδείς φαινόλες των γιγάρτων, που είναι πλούσια σε 

επικατεχίνη, τότε ο νέος οίνος θα περιέχει αυξημένες ποσότητες 

κατεχίνης και επικατεχίνης. (Τσακίρης Ν.Α., 1998)

5.3 ΟΙ ΑΝΘΟΚΥΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΩΝ ΟΙΝΩΝ

Κατά την αλκοολική ζύμωση των σακχάρων του γλεύκους παρουσία 

των στερεών μερών της σταφυλής (ερυθρή οινοποίηση), το χρώμα του 

ζυμούμενου γλεύκους αυξάνεται, λόγω της σταδιακής εκχύλισης των 

ανθοκυανών από τα χυμοτόπια των κυττάρων των φλοιών. Όμως το 

χρώμα είναι στην προκειμένη περίπτωση ένας απλός δείκτης της 

πορείας εκχύλισης, όπως στην περίπτωση των σταφυλιών(Κουράκου- 

Δραγωνά Σ., 1998) είναι δείκτης της πορείας ωρίμανσης των ραγών. 

Στην πραγματικότητα το χρώμα είναι το ορατό αποτέλεσμα μιας
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σειράς φαινομένων, που έχουν ως συνέπεια τον εμπλουτισμό του 

γλεύκους σε πολλά συστατικά των φλοιών και των γιγάρτων, μεταξύ 

των οποίων οι ανθοκυάνες και τα λοιπά φαινολικά παράγωγα. 

(Δαμηλάκος Σ., 1988)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΘΕΙΩΔΗΣ ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ (κανόνες ορθολογικής χρήσης του)

6.1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΙΩΔΗ ΑΝΥΔΡΙΤΗ

6.1.1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Οι οινοποιοί και οι οινοτέχνες των αρχαίων χρόνων αγνοούσαν τη 

χρήση του θειώδη ανυδρίτη ως συντηρητικού των οίνων, που άρχισε 

να χρησιμοποιείται κατά τον 18° αιώνα, όπως τεκμηριώνεται από ένα 

χειρόγραφο του 1765, που αποτελεί τη πρώτη γνωστή αναφορά για τη 

συντήρηση των οίνων με θειώδη ανυδρίτη. Συγκεκριμένα αναφέρεται 

ότι το αέριο που εκλύεται από την καύση «θειαφοκλωστών» 

χρησιμοποιείται για το θειάφισμα των βαρελιών, κυρίως όμως γιατί 

διατηρεί τη φρεσκάδα των οίνων επί μακρόν. (Κουράκου-Δραγωνά Σ., 

1998)

Στο χειρόγραφο αυτό, οι θειαφοκλωστές αναφέρονται ως Dutch 

match (ολλανδικά σπίρτα), γεγονός που καθιστά τους Ολλανδούς 

εφευρέτες των θειαφοκλωστών εμπνευστές της συντήρησης των οίνων 

με θείωση. Γιατί όσον αφορά το θειάφισμα των βαρελιών με καύση 

θείου, γαλλικές και ελβετικές πηγές αναφέρουν ότι πρέπει να γινόταν 

από παλαιά, χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις και χωρίς να 

προσδιορίζεται χρονικά το παλαιά. (Κουράκου-Δραγωνά Σ., 1998)

Οι Ολλανδοί, θαλασσοπόροι και δεινοί έμποροι, αναζητούσαν 

τρόπους για την καλύτερη συντήρηση των κρασιών κυρίως κατά τις 

μεταφορές. Γιατί ήταν αυτοί που λανσάρισαν στις διεθνείς αγορές τα 

ισπανικά και πορτογαλικά κρασιά, αλλά και πολλά από τα γαλλικά. Τα 

«black wines» (μαύρα κρασιά) που αντικατέστησαν τα ανοιχτόχρωμα 

κρασιά του Μεσαίωνα (τα γαλλικά clairets και clarets),θεωρείται ότι 

ήταν ολλανδικής εμπνεύσεως, αλλά η παρασκευή τους, η συντήρησή 

τους σε βαρέλια, καθώς και η μεταφορά τους, δε θα ήταν δυνατή 

χωρίς τη χρήση του θειώδη ανυδρίτη, που δεν έπαψε να είναι 

εμπειρική μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, όταν αποδείχθηκε από τον 

Pasteur ότι η κακή συντήρηση των οίνων και οι ασθένειες τους ήταν 

θέμα βακτηριακών προσβολών. Επομένως, η χρήση του θειώδη
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ανυδρίτη ως συντηρητικού των οίνων άρχισε να γίνεται μεθοδικότερη 

μόνο στις αρχές του 20ου αιώνα, αλλά μόλις τα τελευταία χρόνια 

διερευνήθηκε επιστημονικά ο τρόπος δράσης του επί των ζυμών και 

των βακτηρίων. (Κουράκου-Δραγωνά Σ., 1998)

Ενώ όμως η προσθήκη του θειώδη ανυδρίτη στους οίνους - στο 

στάδιο της συντήρησης και παλαίωσής τους - είχε γενικευθεί στις 

αρχές του 20ου αιώνα, η προσθήκη του στα γλεύκη, που άρχισε να 

μελετάται ακριβώς στις αρχές του ίδιου αιώνα από τη σχολή του 

Montpellier, σήκωσε θύελλα αντιδράσεων στη Γαλλία, κυρίως στις 

περιοχές παραγωγής οίνων ονομασίας προελεύσεως. Η κατεργασία του 

γλεύκους με θειώδη ανυδρίτη κρίθηκε ανεκτή μόνο για την παραγωγή 

οίνων κοινής κατανάλωσης και έτυχε, ως εκ τούτου, εφαρμογής - και 

μάλιστα ευρείας - σε όλες τις μεσογειακές αμπελουργικές ζώνες κατά 

το πρώτο ήμισυ του αιώνα μας. Άρχισε δε να χρησιμοποιείται σε 

ορισμένες περιοχές παραγωγής οίνων ονομασίας προελεύσεως πολύ 

αργότερα, κυρίως τις χρονιές που τα σταφύλια ήταν μουχλιασμένα. 

(Μπαλατσούρας Γ., 2006)

Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα που ακολουθεί από γαλλικό 

οινολόγο σύγγραμμα του 1960:«Η μελέτη της θείωσης του γλεύκους 

γενικά, των επιπτώσεων και των εφαρμογών της, άρχισε πριν εξήντα

χρόνια από τους__Σήμερα αποτελεί μια τεχνική συνήθη στην

περίπτωση των κοινών οίνων και αρκετά διαδεδομένη στους οίνους 

ποιότητας. Η τεχνική αυτή έχει σημαντικές επιπτώσεις - άλλες θετικές 

και άλλες αρνητικές - ανάλογα με το είδος των σταφυλιών και τους 

τύπους των οίνων, των οποίων επιδιώκεται η παρασκευή. Δεν φαίνεται 

δυνατόν να μπορεί να προκαθορισθεί ένας κανόνας χρήσης του, η 

δόση μεταβάλλεται ανάλογα με τις συνθήκες. Αλλά δεν θα μπορούσε 

να μην επωφεληθεί ο οινοποιός από τις μεγάλες υπηρεσίες που μπορεί 

να προσφέρει σε ορισμένες περιπτώσεις. Έτσι, η θείωση επιβάλλεται 

όταν τα σταφύλια είναι μουχλιασμένα, εξαφανίζει πλήρως την 

οξείδωση και το καστανό θόλωμα». (Δαμηλάκος Σ., 1988)

Το απόσπασμα αυτό είναι χαρακτηριστικό, γιατί αποδεικνύει ότι το 

1960 η μεγάλη οινολογική σχολή του Bordeaux ήταν διατακτική στην 

προσθήκη θειώδη ανυδρίτη στα γλεύκη των περιοχών ονομασίας

47



προελεύσεως και αποδεχόταν ουσιαστικά τη χρησιμότητά του μόνον 

όταν τα σταφύλια ήταν μουχλιασμένα. Εξάλλου αγνοούσε τους 

κανόνες χρήσης του και είχε εσφαλμένη αντίληψη για τη δυνατότητα 

αποτελεσματικής πρόληψης των οξειδώσεων. (Κουράκου-Δραγωνά Σ., 

1998)

Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, στην επανέκδοση του βιβλίου, το ίδιο 

θέμα είναι διατυπωμένο ως εξής:«Ενώ η χρήση του θειώδη ανυδρίτη 

στη συντήρηση των οίνων φαίνεται πως ήταν αρκετά παλαιά, η χρήση 

του στην οινοποιητική τεχνική είναι πιο σύγχρονη, χρονολογείται στις 

αρχές του αιώνα.... Παρόλα αυτά, η γενίκευση της θείωσης του 

γλεύκους, ή τουλάχιστον η απόκτηση μιας ακριβούς άποψης - ίδιας 

από τη μια περιοχή στην άλλη - χρειάστηκε πολύ χρόνο για να 

επιτευχθεί... Στην τελευταία έκδοση του βιβλίου μας διαφαινόταν 

ακόμη μια κάποια ανακρίβεια στο θέμα της χρήσης του θειώδη 

ανυδρίτη κατά την οινοποίηση. Νομίζουμε ότι μπορούμε να 

παρουσιάσουμε σήμερα πολύ πιο ακριβή πρακτικά δεδομένα, 

βασισμένα σε καλή γνώση του ρόλου του θειώδη ανυδρίτη κατά την 

οινοποίηση». (Κουράκου-Δραγωνά Σ., 1998)

Αποδεικνύεται λοιπόν αναντίρρητα, ότι οι μελέτες για τη σωστή και 

ορθολογική χρήση του θειώδη ανυδρίτη είναι θέμα των τελευταίων 

τριάντα χρόνων. Και ακόμη, ότι η χρήση του θειώδη ανυδρίτη κατά 

την οινοποίηση γενικεύθηκε στις ζώνες παραγωγής οίνων ονομασίας 

προελεύσεως και γενικά στις περιοχές οίνων εκλεκτής ποιότητας, 

μόνο μετά το ΕΓ παγκόσμιο πόλεμο. Διότι η επιστημονική πρόοδος 

που σημειώθηκε στη δεκαετία του ’60 στον τομέα της αναλυτικής 

χημείας και της ενζυμολογίας επέτρεψε να μελετηθούν τα φαινολικά 

παράγωγα και οι οξειδώσεις των γλευκών και των οίνων, οπότε 

επιβεβαιώθηκαν οι αντιοξειδωτικές ιδιότητες του θειώδη ανυδρίτη. 

(Κουράκου-Δραγωνά Σ., 1998)

Εξάλλου, η συστηματική πια θείωση των γλευκών - τόσο στις 

λευκές όσο και στις ερυθρές οινοποιήσεις - επέτρεψε να διαπιστωθούν 

και άλλες δράσεις του θειώδη ανυδρίτη, καθώς και ορισμένες 

αρνητικές επιπτώσεις που παρατηρούνται σε περιπτώσεις μη 

ορθολογικής χρήσης του. (Αλεξάκης Α., 2000)
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Αμέσως πιο κάτω θα αναφερθούμε στους λόγους που υπαγορεύουν 

τη χρήση του και κατ’ ακολουθία στις κύριες δράσεις του, 

αντιμικροβιακή και ανιοξειδωτική, σύμφωνα με τα τελευταία 

επιστημονικά δεδομένα. (Κουράκου-Δραγωνά Σ., 1998)

6.1.2 ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ

Για να ανασταλεί η δράση των αερόβιων μικροοργανισμών-άγριων 

ζυμών και οξικών βακτηρίων-πρέπει να υπάρχει στο γλεύκος μοριακός 

Ξ θ2 της τάξης των 0,54-0,90ηι§/1, ανάλογα με το ρΗ του γλεύκους. 

Μεγαλύτερες συγκεντρώσεις καθυστερούν την έναρξη της αλκοολικής 

ζύμωσης για πολλές ημέρες και αυτό είναι επιζήμιο από πολλές 

απόψεις. (Μπαλατσούρας Γ., 2006)

Εντούτοις, σε περιπτώσεις σταφυλιών πλούσιων σε σάκχαρα ή που 

έχουν προσβληθεί από σήψη, ο αριθμός των άγριων ζυμών και των 

οξικών βακτηρίων είναι ήδη της τάξης των 1 0 6/ γπ1, όταν τα σταφύλια 

φθάνουν στα οινοποιεία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θείωση με 100πι§/1 

δεν επηρεάζει ουσιαστικά τους μικροοργανισμούς. Γ ι’ αυτό 

πιστεύεται σήμερα ότι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των 

βακτηρίων δεν είναι η θείωση του γλεύκους με υψηλές ποσότητες 

θειώδη ανυδρίτη που καθυστερούν την έναρξη της αλκοολικής 

ζύμωσης, αλλά αντιθέτως ο εμβολιασμός του με καθαρή καλλιέργεια 

ζύμης προς ταχεία έναρξη της ζύμωσης, δεδομένου ότι το αναγωγικό 

περιβάλλον που δημιουργείται, είναι το αποτελεσματικότερο μέσο για 

τη δραστική μείωση του πληθυσμού των αερόβιων μικροοργανισμών 

και ειδικότερα των οξικών βακτηρίων. (Κουράκου-Δραγωνά Σ., 1998)

6.1.3 ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Γ ι’ αυτό πιστεύεται, στα πλαίσια της Ομάδας Τεχνολογίας του 

Ο.Ι .ν . ,  ότι η αυξημένη ποσότητα θειώδη ανυδρίτη στα γλεύκη από 

σάπια σταφύλια, ενώ δεν προσφέρει ουσιαστική υπηρεσία, οδηγεί σε 

οίνους πολύ υψηλής περιεκτικότητας σε ενωμένο 802 , με αποτέλεσμα 

να μην είναι εφικτή, λόγω νομοθετικών ορίων, η επίτευξη υψηλής 

συγκέντρωσης ελεύθερου 802. Γ ι’ αυτό είναι προτιμότερο η θείωση 

του γλεύκους να είναι περιορισμένη, ώστε στον έτοιμο οίνο να
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επιτευχθεί, με τη μικρότερη δυνατή προσθήκη θειώδη ανυδρίτη, 

ελεύθερος SO2 της τάξης των 40mg/l. (Κουράκου-Δραγωνά Σ., 1998) 

Αναγνωρίζεται, πάντως, ότι το θέμα της μείωσης του θειώδη 

ανυδρίτη στους οίνους-λευκούς και ερυθρούς-θα αντιμετωπισθεί 

τελεσίδικα μόνον όταν βρεθεί τρόπος αποτελεσματικής 

καταπολέμησης του Botrytis cinerea. (Κουράκου-Δραγωνά Σ., 1998)

6.2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ S 0 2 ΑΠΟ ΤΙΣ ΖΥΜΕΣ

Ανάλογα με το είδος της ζύμης, σχηματίζονται 10-80mg/l θειώδη 

ανυδρίτη, αλλά οι περισσότερες δεν παράγουν πιο πολύ από 10- 

20mg/l. Υπάρχουν όμως ερευνητές που αναφέρουν μέχρι και 200mg/l. 

Οι ζύμες διακρίνονται σήμερα σε δύο κατηγορίες: τις ισχυρά

παραγωγικές (>100mg/l) και αυτές που παράγουν μικρές ποσότητες. 

Και επειδή η τυχόν παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων θειώδη ανυδρίτη 

από τη ζύμη κατά τη διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης οδηγεί σε 

υψηλές συγκεντρώσεις ενωμένου S 0 2, οι καθαρές καλλιέργειες ζυμών 

που έρχονται στο εμπόριο, οφείλουν να έχουν δοκιμασθεί και ως προς 

αυτό τον παράγοντα: δηλαδή να μην σχηματίζουν θειώδη ανυδρίτη ή 

να σχηματίζουν πολύ μικρές ποσότητες. (Σουφλερός Ε., 1997)

Από πλευράς οινοποιητικής τεχνικής, ενδιαφέρουσες είναι οι 

ακόλουθες τέσσερις διαπιστώσεις:

• Στους 10°C, ο σχηματισμός θειώδη ανυδρίτη είναι έξι φορές 

μεγαλύτερος απ’ ότι στους 25°C. Επομένως οι ζυμώσεις που τυχόν 

διεξάγονται στους 15°C χρειάζονται αυξημένη προσοχή ως προς 

αυτό το θέμα.

• Η θέρμανση του γλεύκους μπορεί να διπλασιάσει το σχηματισμό του 

θειώδη ανυδρίτη.

• Ο σχηματισμός του θειώδη ανυδρίτη ευνοείται από υψηλή 

συγκέντρωση θειικών αλάτων, ενώ σε χαμηλά pH μειώνεται η 

δυνατότητα σχηματισμού του.

• Ο αερισμός του γλεύκους την 2η ή 3η μέρα της ζύμωσης, κατά τη 

φάση του έντονου πολλαπλασιασμού των κυττάρων της ζύμης, 

συνεπάγεται μείωση του σχηματισμού του θειώδη ανυδρίτη
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μεταβάλλοντας τον θειούχο μεταβολισμό των ζυμών που είχαν 

εθισθεί σε περιβάλλον απαλλαγμένο οξυγόνου. Αυτή είναι η 

σημαντικότερη των διαπιστώσεων και πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά 

υπόψη κατά τη διεξαγωγή της λευκής οινοποίησης. (Μπαλατσούρας 

Γ„ 2006)

6.3 ΘΕΙΩΣΗ ΛΕΥΚΩΝ ΞΗΡΩΝ ΟΙΝΩΝ

Η ποσότητα του θειώδη ανυδρίτη που πρέπει να προστεθεί είναι 

ανεξάρτητη της συγκέντρωσης του ολικού 802 στους προς θείωση 

οίνους, και αφετέρου ότι η κατανομή της ποσότητας που θα προστεθεί 

διαφέρει από οίνο σε οίνο. (Κουράκου-Δραγωνά Σ., 1998)

Εάν ληφθεί υπόψη ότι για την καλή συντήρηση των λευκών ξηρών 

οίνων, η συγκέντρωση του ελεύθερου 802 πρέπει να είναι: 30-40η^/1, 

καθίσταται αντιληπτό ότι σε ανάλογες περιπτώσεις υψηλής 

συγκέντρωσης σε ολικό δ θ 2 και χαμηλής σε ελεύθερο δ θ 2, ο 

οινοποιός αφήνει απροστάτευτους τους οίνους του τόσο έναντι των 

οξειδώσεων, όσο και των διαφόρων βακτηριακών αλλοιώσεων. 

(Κουράκου-Δραγωνά Σ., 1998)

Στους οίνους απέμεινε τόσο περισσότερη ακεταλδεύδη και 

δεσμεύτηκε τόσο περισσότερος θειώδης ανυδρίτης, όσο περισσότερος 

είχε προστεθεί στο γλεύκος. Γ ι’ αυτό, για τη σωστή χρήση του θειώδη 

ανυδρίτη, επικρατεί η ρήση: «πρόσθεσε λίγο για να έχει πολύ», δηλαδή 

λίγο θειώδη ανυδρίτη στο γλεύκος για να έχει ο οίνος πολύ ελεύθερο 

δ θ 2· (Κουράκου-Δραγωνά Σ., 1998)

Όλος ο ενωμένος δ θ 2 έχει δεσμευθεί αποκλειστικά από την 

ακεταλδεύδη και ότι δεν υφίσταται ακεταλδεύδη ελεύθερη στους δύο 

αυτούς οίνους που προέρχονται από το μέρος του γλεύκους που δεν 

θειώθηκε ή εκείνο που θειώθηκε μέτρια. (Σουφλερός Ε., 1997)

Δεδομένου ότι η παρουσία ελεύθερης ακεταλδεύδης αλλοιώνει τους 

οργανοληπτικούς χαρακτήρες των οίνων, οι οποίοι αποκαθίστανται 

όταν προστεθεί τόσος θειώδης ανυδρίτης ώστε να την δεσμεύσει, είναι 

φανερό ότι η ποιοτική βελτίωση δεν μπορεί να επιτευχθεί σε οίνους 

που περιέχουν τόσο ολικό δ θ 2, ώστε κάθε προσθήκη να οδηγεί σε 

υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου. (Σουφλερός Ε., 1997)
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Ένας οινολόγος έμαθε πως πρέπει να εργάζεται, ώστε να έχει όσο 

το δυνατόν μικρότερη ποσότητα ενωμένου θειώδη ανυδρίτη για να 

μπορεί χωρίς κίνδυνο να υπερβεί τα κοινοτικά όρια σε ολικό 802, να 

θειώνει τα κρασιά του και να τα προστατεύει με επαρκή ποσότητα 

ελεύθερου 802· (Μπαλατσούρας Γ., 2006)

Κύριος υπαίτιος της υψηλής περιεκτικότητας του οίνου σε ολικό 

802 είναι η θείωση του γλεύκους με μεγάλες ποσότητες. 

(Μπαλατσούρας Γ., 2006)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΕΡΥΘΡΗ Ο ΙΝΟ Π ΟΙΗ ΣΗ  (κλασική μέθοδος)

7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ανάλογα με τον τρόπο που εργάζεται ο οινοποιός, το 

υδροαλκοολικό διάλυμα που σχηματίζεται την αλκοολική ζύμωση 

εμπλουτίζεται, λιγότερο ή περισσότερο, με τα συστατικά του φλοιού 

και των γιγάρτων. Κατά την αρχαιότητα, τον μεσαίωνα και την 

Αναγέννηση, τότε που τα σταφύλια στοιβάζονταν στους ληνούς και 

στα πατητήρια, όπου εκθλίβονταν με τα πόδια, ο χυμός που έρεε στο 

υπολήνιο είχε ένα ανοιχτό κόκκινο χρώμα, όσο είχε προφθάσει να 

πάρει από την επαφή του με τους φλοιούς των σταφυλιών, ανάλογα - 

βέβαια - και με το ανθοκυανικό τους δυναμικό. Έτσι παράγονταν τα 

κόκκινα κρασιά, χωρίς ζύμωση παρουσία στεμφύλων και χωρίς την 

εκχυλισματική δράση του θειώδη ανυδρίτη, ο οποίος αγνοείται τα 

χρόνια εκείνα ως οινολογική ουσία. (Κουράκου-Δραγωνά Σ., 1998)

Όπως είναι φυσικό, τα κόκκινα κρασιά ήταν στην πραγματικότητα 

κοκκινέλια, γ ι ’ αυτό το Bordeaux εμπορευόταν «clarets» (από το clair 

= ανοιχτός). Τα black wines - τα μαύρα κρασιά, δηλαδή τα βαθύχρωμα 

κόκκινα -  που για να παραχθούν από ερυθρές ποικιλίες πρέπει ο χυμός 

των ραγών να ζυμωθεί παρουσία των φλοιών και των γιγάρτων, 

γεννήθηκαν στα μέσα του 17ου αιώνα και η μόδα τους καθιερώθηκε 

από τους Ολλανδούς, αυτούς τους μεγάλους θαλασσοπόρους που 

ασκούσαν μονοπωλιακά το εμπόριο των κρασιών των παράκτιων 

αμπελουργικών περιοχών της δυτικής Ευρώπης, ήδη από το τελευταίο 

τέταρτο του 16ου αιώνα. (Κουράκου-Δραγωνά Σ., 1998)

Προηγήθηκαν τα «vins noirs» της Malaga, της Alicante, των 

Καναρίων, του Cahors κ.α., πριν το Bordeaux αναγκασθεί να 

εγκαταλείψει τις παραδοσιακές clarets και να στραφεί στα βαθύχρωμα 

κόκκινα για να ακολουθήσει τη μόδα της αγοράς. Αυτά τα «New 

French Clarets», έκαναν την εμφάνιση τους στην αγορά του Λονδίνου 

στις αρχές του 18ου αιώνα. Όταν, λοιπόν, μιλάμε για κόκκινα κρασιά, 

πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτά που γευόμαστε σήμερα, δεν έχουν
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καμία σχέση με τους ερυθρούς οίνους που παράγονταν πριν από τα 

μέσα του 17ου αιώνα, είναι τύποι κρασιών που έχουν λιγότερο από 

τρεις αιώνες ζωής. Όμως αυτά τα κόκκινα κρασιά αντιπροσωπεύουν 

ολόκληρο τον καρπό της αμπέλου, στη διαμόρφωση της ποιότητάς τους 

μετέχουν τα συστατικά ολόκληρης της ράγας: σάρκα, φλοιός, γίγαρτα. 

(Κουράκου-Δραγωνά Σ., 1998)

Να διευκρινίσουμε, ακόμη, ότι ο όρος μέθοδος κλασικής ερυθρής 

οινοποίησης χρησιμοποιείται μόνο κατά τα τελευταία χρόνια, σε 

αντιδιαστολή με τις μεθόδους ανθρακικής αναεροβίωσης και 

θερμοοινοποίησης, με τις οποίες παράγονται, επίσης, ερυθροί οίνοι, 

αλλά με τελείως διαφορετικές τεχνικές. (Κουράκου-Δραγωνά Σ., 1998)

7.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ

Κλασική μέθοδος ερυθρής οινοποίησης ονομάζεται η τεχνική, κατά 

την οποία διεξάγονται ταυτόχρονα δύο φαινόμενα:

• η αλκοολική ζύμωση των σακχάρων του γλεύκους παρουσία των 

στερεών μερών της σταφύλης (φλοιοί, γίγαρτα και ενδεχομένως 

βόστρυχοι), και

• η εκχύλιση των συστατικών των στερεών μερών της σταφυλής από 

το υδροαλκοολικό διάλυμα που σχηματίζεται κατά την αλκοολική 

ζύμωση.

Η κλασική μέθοδος ερυθρής οινοποίησης αποτελείται από έξι στάδια:

• Έκθλιψη των σταφυλιών με ή χωρίς αποβοστρύχωση.

• Μεταφορά της σταφυλομάζας στα δοχεία οινοποίησης (δεξαμενές, 

βαρέλια) με ταυτόχρονη θείωση.

• Αλκοολική ζύμωση των σακχάρων του χυμού της σταφυλής 

παρουσία των στερεών μερών της, οπότε πραγματοποιείται 

ταυτόχρονα και η εκχύλιση των συστατικών των μερών αυτών.

• Διαχωρισμός του ημιζυμωμένου ή αποζυμωμένου γλεύκους από τα
*

στερεά μέρη (στέμφυλα) προς παραγωγή του οίνου εκροής.

• Εκκένωση των δεξαμενών από τα στέμφυλα.

• Πίεση των στεμφύλων προς παραγωγή του οίνου πίεσης. (Αλεξάκης 

Α., 2000)
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Όμως όποιου τύπου θλιπτήριο και εάν επιλεγεί, πρέπει να 

ανταποκρίνεται στις εξής προδιαγραφές:

• η μηχανική κατεργασία πρέπει να μην είναι βίαιη, ώστε οι φλοιοί και 

οι βόστρυχοι να μη «μασιούνται» και τα γίγαρτα να μην σπάζουν, 

γιατί τότε το ποσοστό των οινολασπών είναι υψηλό, το δε γλεύκος 

επιβαρύνεται με ουσίες επιβλαβείς για την ποιότητα του οίνου 

(κακής ποιότητας ταννίνες, ελαιούχες ουσίες, εξανόλη και παράγωγά 

της που δίνουν χορτώδη γεύση)

• τα υλικά κατασκευής του μηχανήματος να μην εμπλουτίζουν το 

γλεύκος με μέταλλα και να είναι κατάλληλα για τρόφιμα

• ο μηχανισμός να παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης των αποστάσεων 

μεταξύ των κυλίνδρων ανάλογα με το μέγεθος των σταφυλιών ή των 

ραγών και να υπάρχει σύστημα ασφάλειας για περιπτώσεις εισόδου 

ξένου σώματος (πέτρες, ξύλα κλπ), ώστε να αποφεύγονται βλάβες

• η λειτουργία του να είναι αθόρυβη για την προστασία των 

εργαζομένων από την ηχορύπανση. (Δαμηλάκος Σ., 1988)

7.3 ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

Τα σταφύλια που φθάνουν στο οινοποιείο μιας συγκεκριμένης 

περιοχής, χαρακτηρίζονται από ένα αρωματικό δυναμικό και μια 

περιεκτικότητα σε ανθοκυάνες και ταννίνες που είναι συνάρτηση:

• της ποικιλίας αμπέλου (γενετικοί χαρακτήρες),

• των στρεμματικών αποδόσεων,

• των καιρικών συνθηκών του έτους κατά την περίοδο ωρίμανσής 

τους,

• του βαθμού ωριμότητάς τους και μάλιστα της ωριμότητας των 

φλοιών,

• της υγιεινής κατάστασής τους και κατ’ ακολουθία της καλής ή όχι 

κατάστασης του φλοιού που είναι το μέρος εκείνο της σταφυλής, 

όπου βρίσκονται οι ουσίες, οι οποίες διαμορφώνουν τους ιδιαίτερους 

χαρακτήρες των ερυθρών οίνων. (Κουράκου-Δραγωνά Σ., 1998)

Υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις διεξαγωγής της κλασικής μεθόδου 

ερυθρής οινοποίησης, υπολογίζεται ότι στο νέο ερυθρό οίνο δεν
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ανευρίσκεται παρά μόνο το 40-45% αυτού του δυναμικού. Οι διάφοροι 

παράγοντες που αναπτύχθηκαν στα επιμέρους θέματα του κεφαλαίου 

αυτού, επηρεάζουν λιγότερο ή περισσότερο το ποσοστό αυτό. 

(Αλεξάκης Ν.Α., 2000)

Από πλευράς ποσοτικής, οι παράγοντες που επηρεάζουν το χρώμα 

του οίνου και την περιεκτικότητά του σε ανθοκυάνες και ταννίνες 

είναι:

• πρωταρχικά: η θερμοκρασία, η αλκοόλη και η σχέση υγρής προς 

στερεή φάση

• ουσιαστικά: η διαβροχή των στεμφύλων από το γλεύκος και η 

διάρκεια παραμονής της υγρής με τη στερεή φάση.

• δευτερευόντως: ο θειώδης ανυδρίτης και η αποβοστρύχωση.

Από πλευράς ποιοτικής, οι διάφοροι παράγοντες διακρίνονται σε:

• θετικούς, που ευνοούν την ποιότητα του οίνου που θα παραχθεί,

• αρνητικούς, που έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στη διαμόρφωση και 

εξέλιξη του ποιοτικού δυναμικού.

Οι παράγοντες αυτοί συνοψίζονται ως εξής:

Θετικοί παράγοντες Αρνητικοί παράγοντες

α. Στο επίπεδο της σταφυλικής παραγωγής

• Ποικιλία πλούσια σε χρώμα, 

άρα σε ανθοκυάνες

• Παραγωγή ανά πρέμνο μέτρια

• Υγιεινή άριστη

• Καιρικές συνθήκες ευνοϊκές 

(θερμοκρασίες μέτριες)

• Ποσοστό συμπυκνωμένων αν- 

θοκυανών χαμηλό

• Ποσοστό ανθοκυανών που μπο

ρούν να εκχυλισθούν υψηλό

• Ταυτόχρονη ωρίμανση φλοιού

• Ποικιλία φτωχή σε ανθοκυάνες

• Παραγωγή ανά πρέμνο υψηλή

• Ασθένειες και παράσιτα

• Καιρικές συνθήκες δυσμενείς 

(θερμοκρασίες χαμηλές ή υψη

λές)

• Ποσοστό συμπυκνωμένων αν

θοκυανών υψηλό

• Ποσοστό διαθέσιμων ανθοκυα

νών χαμηλό

• Καθυστέρηση ωρίμανσης του
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και χυμού φλοιού ως προς το χυμό

β. Στο στάδιο μεταφοράς και μηχανικής επεξεργασίας

• Σταφύλια άσπαστα

• Έκθλιψη ήπια, όχι βίαιη, με πε

ριορισμένο αερισμό

• Αποδιοργάνωση της κυτταρι

κής δομής όσο το δυνατόν πλη

ρέστερη

• Αποβοστρύχωση

• Σταφύλια σπασμένα και πιε

σμένα στον αμπελώνα ή κατά 

τη μεταφορά

• Έκθλιψη βίαιη με έντονο αερι

σμό

• Ατελής αποδιοργάνωση της κυ

τταρικής δομής

• Αποβοστρύχωση

Η αποβοστρύχωση ήταν πάντοτε ένας αμφιλεγόμενος παράγοντας. 

Στην περίπτωση ποικιλιών πλούσιων σε χρώμα, άρα σε ανθοκυάνες, 

και ταυτόχρονα πλούσιων σε φαινολικά παράγωγα φλοιών και 

γιγάρτων, η παρουσία των βοστρύχων κατά την οινοποίηση δεν 

αποτελεί θετικό παράγοντα (αύξηση σταφύδας, ελάττωση χρώματος). 

Αυτή είναι η περίπτωση ελληνικών ερυθρών ποικιλιών όπως το 

ξινόμαυρο, το αγιωργίτικο, η μανδηλαριά, το βερτζαμί κ.α. 

(Κουράκου-Δραγωνά Σ., 1998)

Όταν όμως οι ποικιλίες έχουν καλό χρώμα (φλοιό πλούσιο σε 

ανθοκυάνες), αλλά το ζυμούμενο γλεύκος δεν εμπλουτίζεται επαρκώς 

ούτε σε ανθοκυάνες ούτε σε φαινολικά παράγωγα κατά την 

οινοποίηση, τότε η παρουσία βοστρύχων συμβάλλει στην ενίσχυση της 

ταννικής σύστασης του οίνου και άρα στη σταθερότητα του χρώματος. 

Αυτό συμβαίνει κυρίως όταν τα σταφύλια:

• έχουν προσβληθεί από ασθένειες και ειδικότερα από σήψη, οπότε ο 

φλοιός είναι πολύ φτωχότερος σε φαινολικά παράγωγα σε σύγκριση 

με το φλοιό από υγιή σταφύλια της ίδιας ποικιλίας

• προέρχονται από αμπελώνες που δεν έχουν ενηλικιωθεί

• δεν έχουν φθάσει στο στάδιο της βιολογικής ωριμότητας και 

επομένως τα γίγαρτα ελευθερώνουν δύσκολα τα συστατικά τους.

Αντίθετα, στις περιπτώσεις των ποικιλιών με λίγες ανθοκυάνες, όπως
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οι γηγενείς ποικιλίες ρωμέικο, φιλέρι, φωκιανό, κοτσιφάλι, λημνιό, 

λιάτικο κ.α., η παρουσία των βοστρύχων κατά την οινοποίηση 

συντελεί σε ακόμη μεγαλύτερη μείωση του χρώματος, αλλά βέβαια το 

σταθεροποιεί. Ταυτόχρονα αυξάνει την τραχύτητα και τη στυφάδα, 

γιατί καθώς οι οίνοι από τις ποικιλίες αυτές είναι φτωχοί σε σώμα, τα 

ιδιαίτερα στυφά φαινολικά παράγωγα (προκυανιδίνες) του βοστρύχου, 

δεν καλύπτονται γευστικά. (Κουράκου-Δραγωνά Σ., 1998)

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται 

νωπά στέμφυλα καλής ποιότητας από μια πλούσια σε χρώμα ποικιλία. 

Εάν, παραδείγματος χάρη, σε μια δεξαμενή που ζυμώθηκε αγιωργίτικο 

ή βερτζαμί ή κάποια ανάλογη ποικιλία, όταν διαχωρισθεί το 

ζυμούμενο γλεύκος από τα στέμφυλα, προστεθεί το ζυμούμενο 

γλεύκος ή νέος οίνος από σταφύλια των ποικιλιών που έχουν αδυναμία 

στο χρώμα, το αποτέλεσμα είναι θεαματικό, ο οίνος που παράγεται 

έχει πολύ πιο πλούσιο και σταθερό χρώμα. (Κουράκου-Δραγωνά Σ., 

1998)

Βέβαια, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι προτιμότερη η 

συνοινοποίηση με σταφύλια που έχουν συμπληρωματικούς 

χαρακτήρες. Έτσι γεννήθηκε, εξάλλου, η έννοια των βελτιωτικών 

ερυθρών ποικιλιών (carignan και grenache rouge για το ρωμέικο στα 

Χανιά της Κρήτης, αγιωργίτικο για την ξηρή μαυροδάφνη, 

μανδηλαριά για το κοτσιφάλι, cabernets για το λημνιό κλπ.). 

(Κουράκου-Δραγωνά Σ., 1998)

Παλαιότερα ήταν αναμφισβήτητη αρχή, ότι είναι προτιμότερο να μη 

γίνεται αποβοστρύχωση παρά να γίνεται κακή αποβοστρύχωση, 

δηλαδή αποβοστρύχωση με κακής ποιότητας απορραγιστικά 

θλιπτήρια. Όμως μετά τις έρευνες για την ουρεθάνη, οι οδηγίες προς 

τους γάλλους οινοποιούς είναι σαφείς: Απομακρύνετε πλήρως τους 

βοστρύχους κατά την οινοποίηση προς παρασκευή ερυθρών οίνων. 

(Τσακίρης Ν.Α., 1998)

γ. Στο στάδιο ζύμωσης-εκχύλισης, πίεσης στεμφύλων 

• Μακρά διάρκεια παραμονής «Σύντομη παραμονή του γλεύ-
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του γλεύκους με τα στέμφυλα 

(σχηματισμός περισσοτέρων 

πολυμερών ανθοκυανών-ταν- 

νινών και άρα μεγαλύτερη στα

θερότητα χρώματος)

κους με τα στέμφυλα (περισ

σότερες ελεύθερες ανθοκυάνες, 

άρα μεγαλύτερη αστάθεια χρώ

ματος)

• Υψηλές θερμοκρασίες κατά το 

προζυμωτικό στάδιο και κατά 

την αλκοολική ζύμωση παρου

σία των στεμφύλων

• Χαμηλές θερμοκρασίες κατά 

τις αντίστοιχες φάσεις

• Αναλογία στερεής φάσης μεγά

λη

• Αναλογία υγρής φάσης μεγάλη

• Παρουσία 802 • Απουσία ή πολύ λίγος 802

• Καλή και συχνή ανακύκλωση • Κακή ανακύκλωση

• Ταχεία παραγωγή αλκοόλης, 

άρα ταχεία έναρξη και διεξα

γωγή της αλκοολικής ζύμωσης

• Βραδεία έναρξη και εξέλιξη 

της αλκοολικής ζύμωσης

• Καλής ποιότητας οίνος πρώτης 

πίεσης

• Κακής ποιότητας οίνος πρώτης 

πίεσης

Μεταβάλλοντας αλλά και συνεκτιμώντας την επίδραση των θετικών 

παραγόντων, ο οινοποιός διαμορφώνει τους τύπους οίνων, τους 

οποίους θέλει να παρασκευάσει. Παρόλο που δεν υπάρχουν συνταγές, 

υπάρχουν, εν τούτοις, ορισμένες αρχές που διέπουν την παραγωγή 

αυτών των τύπων οίνων: Για τη παραγωγή ερυθρών οίνων απαιτούνται 

σταφυλές με επάρκεια ανθοκυανών. Η σταφυλική παραγωγή ερυθρών 

ποικιλιών φτωχών σε ανθοκυάνες δεν προσφέρεται για την παραγωγή 

ερυθρών οίνων. Σ ’ αυτές τις περιπτώσεις η συνοινοποίηση με ποσοστό 

σταφυλιών πλούσιων σε χρώμα αποτελεί τη μόνη ενδεδειγμένη λύση. 

(Τσακίρης Ν.Α., 1998)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΙΝΩΝ

8.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΙΝΩΝ

1. Η υποδομή του κτιρίου θα πρέπει να είναι κατάλληλη και να 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις του «Οδηγού Υγιεινής», τον οποίο 

προμηθεύονται από τον ΕΦΕΤ. (ΕΦΕΤ, 2005)

2. Οι νιπτήρες θα πρέπει να τοποθετούνται σε σημεία όπου είναι 

δυνατή η πρόσβαση από όλους τους εργαζομένους και 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το πλύσιμο των χεριών. 

Συνίσταται η χρησιμοποίηση σαπουνιού με απολυμαντικό κατά το 

πλύσιμο των χεριών. Στους χώρους παραγωγής εκτός από τον νιπτήρα 

για το πλύσιμο των χεριών πρέπει να υπάρχει και νιπτήρας ή ειδική 

εγκατάσταση για το πλύσιμο των σκευών, εργαλείων και δοχείων. Οι 

τουαλέτες πρέπει να κατασκευάζονται με προθάλαμο δηλαδή να 

διαχωρίζονται από τους χώρους επεξεργασίας και να μην επικοινωνούν 

άμεσα με αυτούς.(ΕΦΕΤ, 2005)

3. Οι εγκαταστάσεις του προσωπικού (αποδυτήρια) δεν θα πρέπει να 

έχουν άμεση επαφή με τους χώρους επεξεργασίας του οίνου. Στους 

χώρους αυτούς πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθμός ειδικών ερμαρίων, 

στα οποία θα φυλάσσονται τα προσωπικά είδη του προσωπικού και θα 

μπορούν να κλειδώνουν. (Σουφλερός Ε., 1983)

4. Οι χώροι παραγωγής πρέπει να έχουν επαρκή εξαερισμό, ώστε να 

μην επιτρέπεται η αύξηση της θερμοκρασίας και της υγρασίας, η 

συσσώρευση ατμών, οσμών και η συμπύκνωση υδρατμών σε επίπεδα 

τέτοια που να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παραγόμενων 

προϊόντων. Στη περίπτωση του μηχανικού εξαερισμού πρέπει να 

παρεμποδίζεται η πρόσληψη του μολυσμένου αέρα από κατάλληλα 

φίλτρα, τα οποία πρέπει να καθαρίζονται και να αντικαθίστανται όποτε 

χρειάζεται. (ΕΦΕΤ, 2005)

5. Ο φωτισμός πρέπει να είναι επαρκής για να επιτρέπει τον ασφαλή 

χειρισμό των προϊόντων, τον αποτελεσματικό καθαρισμό του χώρου
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και του εξοπλισμού και την επιθεώρηση των εργασιών. Οι λάμπες 

πάνω από τους χώρους επεξεργασίας, πρέπει να είναι πάντα ασφαλείας 

και να έχουν προστατευτικά άθραυστα καλύμματα, ώστε να 

αποφεύγεται η επιμόλυνση των προϊόντων σε περίπτωση θραύσης τους. 

(Δαμηλάκος Σ., 1988)

6. Το οινοποιείο θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο ή και περισσότερα 

αποχετευτικά συστήματα. Η αποχέτευση των χώρων υγιεινής 

(τουαλέτες) θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη της αποχέτευσης του χώρου 

επεξεργασίας των προϊόντων ώστε να μην υπάρξει ποτέ ο κίνδυνος 

επιμόλυνσης του χώρου επεξεργασίας του οίνου. Εάν απαιτείται η 

δημιουργία βιολογικού καθαρισμού τότε θα πρέπει να τοποθετείται 

μακριά του εργοστασίου σε απόσταση που θα διασφαλίζει την ασφαλή 

λειτουργία της επιχείρησης και θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές 

εξυγίανσης των αποβλήτων. (ΕΦΕΤ, 2005)

8.2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΙΝΩΝ

Κατά την κατασκευή ενός οινοποιείου πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή στα εξής σημεία:

1. Οι επιφάνειες των δαπέδων πρέπει να διατηρούνται σε καλή 

κατάσταση και να καθαρίζονται και, όπου είναι αναγκαίο, να 

απολυμαίνονται εύκολα. Γ ι’ αυτό το λόγο τα δάπεδα πρέπει να 

κατασκευάζονται από υλικό (όπως τσιμέντο) το οποίο να είναι σκληρό, 

ανθεκτικό, μη απορροφητικό, μη τοξικό και να μπορεί να πλένεται 

αποτελεσματικά. Δάπεδα από διαφορετικά υλικά μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν, αλλά στη περίπτωση αυτή θα πρέπει η επιχείρηση να 

αποδείξει, στις αρχές ελέγχου, την καταλληλότητά τους. Όπου 

αρμόζει, τα δάπεδα πρέπει να έχουν τη κατάλληλη κλίση για την 

επαρκή αποστράγγιση στις επιφάνειες. Επίσης, οι γωνίες μεταξύ των 

δαπέδων και των τοίχων πρέπει να είναι στεγανές και στρογγυλεμένες, 

ώστε να αποτρέπεται η συσσώρευση ρύπανσης και να διευκολύνεται ο 

καθαρισμός. (ΕΦΕΤ, 2005)

2. Οι τοίχοι πρέπει να κατασκευάζονται από υλικά που διευκολύνουν 

το καθαρισμό τους για να διατηρούνται καθαροί και οι επιφάνειες των
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τοίχων στους χώρους παραγωγής πρέπει να μπορούν να 

απολυμαίνονται περιοδικά, για να μειώνεται ο κίνδυνος επιμόλυνσης 

των προϊόντων. Οι τοίχοι πρέπει να έχουν ανοιχτό χρώμα και λεία 

επιφάνεια. Επίσης, πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος ώστε να 

διασφαλίζεται η καλή τους κατάσταση και η μη ανάπτυξη μυκήτων. 

Εάν υπάρξει ανάπτυξη μυκήτων, είναι απαραίτητο να ξυθεί 

επιφανειακά η μολυσμένη περιοχή, να ξεπλυθεί με ζεστό νερό και 

απορρυπαντικό και αφού στεγνώσει να γίνει επικάλυψη με 

αντιμυκητιακό διάλυμα, που δεν περιέχει τοξικές ενώσεις. (ΕΦΕΤ, 

2005)

3. Οι οροφές πρέπει να είναι σχεδιασμένες, κατασκευασμένες και 

επιστρωμένες έτσι ώστε να μην συσσωρεύονται ρύποι και να 

περιορίζεται η συμπύκνωση υδρατμών, η ανάπτυξη ανεπιθύμητης 

μούχλας και η αποκόλληση σωματιδίων. Ο επαρκής εξαερισμός και ο 

καλός κλιματισμός των χώρων και η χρήση αντιμυκητιακών 

συμβάλλουν στην διατήρηση των οροφών σε καλή κατάσταση. (ΕΦΕΤ, 

2005)

4. Τα παράθυρα πρέπει να εφαρμόζουν καλά με τους τοίχους και να 

μην δημιουργούν κενά, να επιτρέπουν τον αποτελεσματικό καθαρισμό 

τους και να εμποδίζουν την συσσώρευση ρύπων. Τα παράθυρα που 

ανοίγουν και χρησιμοποιούνται για τον εξαερισμό του κτιρίου πρέπει 

να είναι εφοδιασμένοι με δικτυωτά πλέγματα (σήτες) για προστασία 

από έντομα και τρωκτικά, τα οποία θα μπορεί να αφαιρούνται και να 

καθαρίζονται εύκολα για να μην δημιουργούν κίνδυνο μόλυνσης των 

προϊόντων. (ΕΦΕΤ, 2005)

5. Οι πόρτες του κτιρίου θα πρέπει:

• Να κατασκευάζονται από λείο, ανθεκτικό και μη απορροφητικό 

υλικό που καθαρίζεται εύκολα.

• Να έχουν λείες και αδιάβροχες επιφάνειες.

• Στους προθαλάμους των τουαλετών του προσωπικού να ανοίγουν 

προς τα μέσα και να κλείνουν αυτόματα με ειδικό μηχανισμό. 

(ΕΦΕΤ, 2005)
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8.3 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Όλος ο εξοπλισμός του οινοποιείου θα πρέπει να κατασκευάζεται 

από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα υλικά κατασκευής που χρησιμοποιούνται 

για τον εξοπλισμό πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

• Να είναι κατάλληλα για το σκοπό που θα χρησιμοποιηθούν

• Να μην μεταδίδουν χρώμα, οσμές ή γεύση στον οίνο

• Να μη μεταφέρουν τοξικές ουσίες στους οίνους

• Να μην διαβρώνονται, οξειδώνονται, ραγίζουν, σπάνε, γδέρνονται, 

παραμορφώνονται και αποσυντίθενται

• Να έχουν λεία και μη απορροφητική επιφάνεια

• Να πλένονται και να απολυμαίνονται εύκολα και αποτελεσματικά, 

ώστε να μη σχηματίζονται σχισμές οι οποίες αποτελούν εστίες για 

την εγκατάσταση και τον πολλαπλασιασμό επικίνδυνων 

μικροοργανισμών. (Δαμηλάκος Σ., 1988)

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να καθαρίζεται βάσει προγράμματος και, 

όπου είναι δυνατό, να αποσυναρμολογείται για να διασφαλίζεται η 

αποτελεσματικότητα του καθαρισμού. Εξοπλισμός που έχει φθαρεί και 

δεν επιτρέπει τον αποτελεσματικό καθαρισμό του ή θέτει σε κίνδυνο 

τα προϊόντα, πρέπει να αντικαθίστανται. (Νίκλης Ν.Δ., 2004)

8.4 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ

Το νερό πρέπει να αναλύεται από τον προμηθευτή ή από τις 

δημοτικές αρχές με τέτοια συχνότητα που να εξασφαλίζεται ότι είναι 

«πόσιμο». Δεν πρέπει να υπάρχουν σημεία διασύνδεσης μεταξύ της 

παροχής του «πόσιμου» και του μη πόσιμου νερού. «Πόσιμο» νερό 

πρέπει να χρησιμοποιείται:

• για το πλύσιμο των επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τα 

προϊόντα

• για το πλύσιμο των χεριών των χειριστών των προϊόντων

• για το πλύσιμο των εργαλείων, σκευών, μηχανημάτων και 

γενικότερα του εξοπλισμού.

Το μη πόσιμο νερό μπορεί να χρησιμοποιείται στις δραστηριότητες 

που δεν επιδρούν στην ασφάλεια και υγιεινή των τελικών προϊόντων
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(κρασιών). (Νίκλης Ν.Δ., 2004)

8.5 ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΝΟΥ

Οι οίνοι όταν επιμολυνθούν με μικροοργανισμούς μπορεί να 

προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες στον άνθρωπο. Η μόλυνση των οίνων 

μπορεί να αποφευχθεί ή να ελαχιστοποιηθεί τόσο με τη λήψη 

κατάλληλων μέτρων υγιεινής κατά τον χειρισμό των πρώτων υλών και 

των επεξεργασμένων τροφίμων όσο και με τη διατήρηση 

ικανοποιητικού επιπέδου υγιεινής από το προσωπικό. Ο υπεύθυνος της 

επιχείρησης φροντίζει και έχει την ευθύνη, μαζί με τον εργαζόμενο, 

για την τήρηση των κανόνων υγιεινής που έχουν σχέση με την υγιεινή 

του προσωπικού. Η απαίτηση αυτή αφορά κάθε εργαζόμενο. (ΕΦΕΤ, 

2005)

Απαιτείται υψηλός βαθμός ατομικής καθαριότητας από κάθε 

πρόσωπο που κινείται σε χώρους όπου γίνονται εργασίες με τρόφιμα. 

Η ενδυμασία του προσωπικού πρέπει να είναι πάντα καθαρή, σύμφωνα 

με τους κανόνες υγιεινής της επιχείρησης. Επίσης απαιτείται η χρήση 

καθαρής ποδιάς ή άλλης στολής εργασίας και σκούφου για την κάλυψη 

του τριχωτού της κεφαλής. (Νίκλης Ν.Δ., 2005)

Οι εργάτες που θα ασχοληθούν με την πλύση των φιαλών, των 

δοχείων, δεξαμενών και γενικά την καθαριότητα, πρέπει να έχουν 

ειδικές μπότες και ποδιές από ελαστικό ή ειδική πλαστική ύλη. (ΕΦΕΤ, 

2005)

Μεγάλος αριθμός μυκήτων μεταφέρεται με τα χέρια του 

προσωπικού. Για το λόγο αυτό, τα άτομα που εργάζονται σε χώρους 

επεξεργασίας οίνων πρέπει να ακολουθούν αυστηρούς κανόνες 

υγιεινής στους χειρισμούς τους. Το προσωπικό πρέπει να πλένει συχνά 

τα χέρια του κατά τη διάρκεια της εργασίας και ιδιαίτερα:

• Μετά την επίσκεψη στην τουαλέτα

• Πριν την έναρξη και μετά το τέλος της εργασίας

• Μετά από το διάλειμμα, την κατανάλωση φαγητού ή το κάπνισμα

• Μετά από το βήξιμο ή το φτέρνισμα στη παλάμη τους
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• Μετά τη χρήση χημικών καθοριστικών για τον καθαρισμό του 

εξοπλισμού

• Μετά την απομάκρυνση των σκουπιδιών

Εάν χρησιμοποιούν γάντια θα πρέπει να τα αφαιρούν πριν από κάθε 

μία από τις παραπάνω ενέργειες ή να τα αλλάζουν αμέσως μετά. 

(ΕΦΕΤ, 2005 & ww w.efet.gr/kanones.htm l)

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται ώστε το προσωπικό να:

• Έ χει κομμένα και όχι βαμμένα ή ψεύτικα νύχια

• Έ χει πλήρως καλυμμένα τα μαλλιά με σκούφο

• Χρησιμοποιεί γάντια μιας χρήσεως, όπου χρειάζεται

• Μην φορά κοσμήματα

• Χρησιμοποιεί αδιάβροχο επίδεσμο σε περιπτώσεις τραυμάτων, ώστε 

να μην προκαλείται επιμόλυνση των τροφίμων. Ο επίδεσμος να είναι 

έντονου χρώματος, ώστε να αναγνωρίζονται εύκολα εάν 

αποκολληθούν

• Μην καπνίζει παρά μόνο σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους

• Μην τρώει και να μην πίνει στους χώρους χειρισμού των προϊόντων 

(ΕΦΕΤ, 2005 & ww w.efet.gr/kanones.htm l)

Ο παραγωγός πρέπει να απομακρύνει τους εργαζομένους που είναι 

άρρωστοι ή φορείς ασθενειών από τους χώρους επεξεργασίας. Επίσης 

οι εργαζόμενοι που έχουν μη επουλωμένα τραύματα, δερματική 

μόλυνση δεν πρέπει να χειρίζονται τρόφιμα ή επιφάνειες που έρχονται 

σε επαφή με τα προϊόντα. (Αλεξάκης Α., 2000)

Για να υλοποιηθούν τα παραπάνω, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι 

η ικανοποιητική εκπαίδευση και ο διαρκής έλεγχος του προσωπικού. 

(Δαμηλάκος Σ., 1988)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΥΚΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ

9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα τελευταία χρόνια η ποιότητα έχει συνδεθεί άμεσα με την 

επιχειρηματική και την καταναλωτική συμπεριφορά. (Κουτίνας Α., 

2005)

Ο έλεγχος των τελικών προϊόντων διεξάγεται σε κάθε βιομηχανία 

και είναι δειγματοληπτικός και αιφνιδιαστικός. Ο ποιοτικός έλεγχος 

αποσκοπεί στη τήρηση των απαιτήσεων ποιότητας του προϊόντος μετά 

τη παραγωγή του και εκτελούνται οι αντίστοιχες διορθωτικές ενέργειες 

στη περίπτωση αποκλίσεων από τις προδιαγραφές παραγωγής πριν τη 

διανομή του. Ο έλεγχος διεξάγεται από γεωπόνους ποιοτικούς ελεγκτές 

των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων. (Κουτίνας Α., 2005)

Σε ένα κρασί ελέγχουμε αρχικά να αναγράφονται στην ετικέτα τα 

εξής στοιχεία: το σήμα της εταιρίας, ο τίτλος της εταιρίας, ο 

αλκοολικός τίτλος, η ποσότητα του περιεχομένου, η χρονολογία 

παραγωγής (ποτέ εμφιάλωσης), η ποιοτική διάκριση του κρασιού και η 

ένδειξη Ο.Π.Ε. ή Ο.Π.Α.Π. αν πρόκειται για κρασιά ονομασίας 

προέλευσης ή η ένδειξη επιτραπέζιος οίνος αν πρόκειται για 

επιτραπέζια κρασιά. Στη συνέχεια κάνουμε χημικές αναλύσεις για τον 

προσδιορισμό του αλκοολικού τίτλου, προσδιορισμό του θειώδη 

ανυδρίτη, προσδιορισμό αναγωγικών ζαχάρων και προσδιορισμό της 

πτητικής οξύτητας. Τέλος, ελέγχουμε το χρώμα, την όψη, το άρωμα 

και τη γεύση του κρασιού δηλαδή κάνουμε οργανοληπτικό έλεγχο του 

οίνου. Οι χημικές αναλύσεις και ο οργανοληπτικός έλεγχος αναλύονται 

παρακάτω. (Δαμηλάκος Σ., 1988)

9.2 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Από τη χημική σύνθεση του οίνου εξαρτιόνται οι γευστικοί 

χαρακτήρες του και η ποιότητα του. Οι κύριες χημικές αναλύσεις που 

κάνει ένας ποιοτικός ελεγκτής είναι ο προσδιορισμός του αλκοολικού 

βαθμού για να επιβεβαιώσει αυτό που γράφεται στην ετικέτα,
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προσδιορισμός του θειώδη ανυδρίτη (δεσμευμένου και ολικού), 

προσδιορισμός αναγωγικών ζαχάρων και προσδιορισμός της πτητικής 

οξύτητας. (Αλεξάκης Α., 2000)

9.2.1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

Ο αλκοολικός βαθμός παρουσιάζει ίσως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, 

διότι μας δίνει μια σειρά από εξέχουσες παραμέτρους, καθοριστικής 

σημασίας για την ποιότητα του κρασιού. Η σημαντικότητά της 

καθορίζεται από τις παρακάτω παραμέτρους:

• Η αλκοόλη ως βασικό συστατικό συμμετέχει στη διαμόρφωση των 

οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του κρασιού. Σε περιεκτικότητα 

10-13% vol δίνει γλυκιά γεύση, προκαλεί καυστικότητα στο 

βλεννογόνο του στόματος και στη γλώσσα και αυξάνει το ιξώδες του 

οίνου, δίνοντάς του «στρογγυλάδα» και «λιπαρότητα». Η αλκοόλη 

είναι επίσης υπεύθυνη για τα «δάκρυα» που σχηματίζονται στα 

τοιχώματα του ποτηριού.

• Συμβάλλει στην αντοχή των κρασιών απέναντι σε μικροβιακές 

προσβολές, καθώς και στη θρεπτική τους αξία.

• Είναι το μοναδικό είδος ουσίας στο οποίο αναφέρονται οι 

νομοθεσίες προκειμένου να κρίνουν και να κατατάξουν το κρασί για 

τη καλή ή μη ποιότητά του.

• Η εμπορική διακίνηση των κρασιών καθορίζεται από τη 

περιεκτικότητα της αλκοόλης, επίσης η φορολογία των κρασιών από 

ορισμένες χώρες καθορίζεται και αυτή από τους αλκοολικούς 

βαθμούς. (Αλεξάκης Α., 2000 & Σουφλερός Ε., 1997)

Η περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη εκφράζεται με τον 

αλκοολικό τίτλο ή αλκοολικό βαθμό ο οποίος είναι ίσος με τον αριθμό 

των λίτρων αιθυλικής αλκοόλης που περιέχονται σε ΙΟΟλίτρα οίνου. 

Και οι δύο αυτοί όγκοι μετρούνται στους 20°C. Ο αλκοολικός τίτλος 

συμβολίζεται με έναν αριθμό που ακολουθείται από το %νο1. 

(Σουφλερός Ε., 1997)

Ο προσδιορισμός του αλκοολικού βαθμού βασίζεται σε δύο στάδια. 

Το πρώτο στάδιο είναι η απόσταξη, όπου παραλαμβάνεται η αλκοόλη
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και το δεύτερο στάδιο είναι η μέτρηση της αλκοόλης με ειδικά 

αραιόμετρα που λέγονται αλκοολόμετρα. (Αλεξάκης Α., 2000)

Με ογκομετρική φιάλη μετράμε 200ml οίνο, την αναταράσσουμε 

λίγο για να φύγει το διοξείδιο του άνθρακα και μεταφέρουμε το δείγμα 

στη φιάλη της αποστακτικής συσκευής, τον βραστήρα. Ξεπλένουμε 

τέσσερις φορές με λίγο απεσταγμένο νερό την ογκομετρική φιάλη και 

τα ξεπλύματα ρίχνονται στο βραστήρα. Έτσι αποκλείουμε την απώλεια 

έστω και μιας σταγόνας οίνου. Θερμαίνουμε ήπια το σφαιρικό 

βραστήρα με σκοπό να εξασφαλίσουμε ομαλό βρασμό και να 

αποφύγουμε τα ατυχήματα. Το οινόπνευμα συλλαμβάνεται από την 

αποστακτική στήλη με τη μορφή υδρατμών και στέλνεται στο ψυκτήρα 

όπου ψύχει τους ατμούς, υγροποιούνται και καταλήγουν στην 

ογκομετρική φιάλη συλλογής. Όταν ολοκληρωθεί η απόσταξη, 

απομακρύνουμε τη φιάλη συλλογής με το απόσταγμα και έπειτα 

σβήνουμε τη φωτιά. Μετράμε τη θερμοκρασία του αποστάγματος η 

οποία πρέπει να είναι η ίδια με τη θερμοκρασία που είχε το κρασί. Στη 

συνέχεια προσθέτουμε απιονισμένο νερό μέχρι τη χαραγή, όσο δηλαδή 

ήταν ο αρχικός όγκος του κρασιού και ανακατεύουμε αρκετά καλά για 

να γίνει το νερό ένα με το οινόπνευμα. Έπειτα μεταφέρουμε το 

περιεχόμενο της φιάλης σε ογκομετρικό κύλινδρο όπου εμβαπτίζεται 

το αλκοολόμετρο. Αφού παραμείνει λίγο ελεύθερο ώσπου να ηρεμήσει 

διαβάζουμε την ένδειξη. Ταυτόχρονα λαμβάνεται και η θερμοκρασία 

του υγρού. Η ένδειξη των αλκοολικών βαθμών δίνεται κατευθείαν στη 

κλίμακα του αλκοολομέτρου. (Κουτίνας Α., 2005)

Κάθε αλκοολόμετρο αναγράφει σε ποια θερμοκρασία είναι η 

κλίμακα αυτή (15 ή 20°C). Αν η μέτρηση γίνει σε άλλη θερμοκρασία 

από αυτή που αναγράφεται στη κλίμακα του αλκοολομέτρου, τότε η 

σωστή ένδειξη δίνεται από πίνακες που συνοδεύουν τα αλκοολόμετρα. 

(Κουτίνας Α., 2005)

Για παράδειγμα ας υποθέσουμε ότι το αλκοολόμετρο που 

χρησιμοποιήθηκε είναι βαθμολογημένο στους 15°C. Εάν η ένδειξή του 

είναι 12% vol και η μέτρηση του φαινομενικού αλκοολομετρικού 

τίτλου έγινε στους 19°C, τότε η τιμή του αλκοολομετρικού τίτλου 

στους 15°C (πίνακας 1) θα είναι 11,4% vol. (Σουφλερός Ε., 1982)
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Πίνακας 1: Αναγωγή του αλκοολομετρικού τίτλου στους 15°C 

Ενδείξεις του αλκοολομέτρου σε % vol

Ρο
α.Η
Λ.
Ο=2.Q.w

Φ
Ρ
Οί
α'
w

Χ Χ Γ

C0
«Ο

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 1,3 2,4 3,4 4,4 5,4 6,5 7,5 8,6 9,7 10,9 12,2
1 1,3 2,4 3,4 4,4 5,4 6,5 7,5 8,6 9,7 10,9 12,2
2 1,3 2,4 3,4 4,4 5,4 6,5 7,5 8,6 9,7 10,9 12,2
3 1,3 2,4 3,4 4,4 5,4 6,5 7,5 8,6 9,7 10,9 12,2
4 1,3 2,4 3,4 4,4 5,4 6,5 7,5 8,6 9,7 10,9 12,2
5 1,4 2,5 3,5 4,5 5,5 6,6 7,7 8,7 9,8 10,9 12,1
6 1,4 2,5 3,5 4,5 5,5 6,6 7,7 8,7 9,8 10,9 12,1
7 1,4 2,5 3,5 4,5 5,5 6,6 7,7 8,7 9,8 10,9 12,1
8 1,4 2,5 3,5 4,5 5,5 6,6 7,7 8,7 9,8 10,9 12,1
9 1,4 2,5 3,5 4,5 5,5 6,6 7,7 8,7 9,8 10,9 12,1
10 1,4 2,4 3,4 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,6 11,7
11 1,3 2,4 3,4 4,4 5,4 6,4 7,4 8,4 9,4 10,5 11,6
12 1,2 2,3 3,3 4,3 5,3 6,3 7,3 8,3 9,3 10,4 11,5
13 1,2 2,2 3,2 4,2 5,2 6,2 7,2 8,2 9,2 10,3 11,4
14 1,1 2,1 3,1 4,1 5,1 6,1 7,1 8,1 9,1 10,2 11,2
15 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0
16 0,9 1,9 2,9 3,9 4.9 5,9 6,9 7,9 8,9 9,9 10,9
17 0,8 1,8 2,8 3,8 4,8 5,8 6,8 7,8 8,8 9,8 10,8
18 0,7 1,7 2,7 3,7 4,7 5,7 6,7 7,7 8,7 9,7 10,7
19 0,6 1,6 2,6 3,6 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5
20 0,5 1,5 2,4 3,4 4,5 5,4 6,4 7,3 8,3 9,3 10,3
21 0,4 1,4 2,3 3,3 4,3 5,3 6,2 7,1 8,1 9,1 10,1
22 0,3 1,3 2,2 3,2 4,1 5,1 6,1 7,0 7,9 8,8 9,9
23 0,1 1.1 2,1 3,1 4,0 4,9 5,9 6,8 7,8 8,7 9,7
24 0,0 1,0 1,9 2,9 3,8 4,8 5,8 6,7 7,6 8,5 9,5
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9.2.2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΙΩΔΗ ΑΝΥΔΡΙΤΗ
Ο θειώδης ανυδρίτης χρησιμοποιείται από πολύ παλιά για τη 

διατήρηση των κενών ξύλινων βαρελιών και την προστασία του οίνου 

από τις διάφορες αλλοιώσεις, λόγω του αντισηπτικού και του 

αντιοξειδωτικού χαρακτήρα του. (Σουφλερός Ε., 1997)

Οι δόσεις που θα χρησιμοποιηθεί ο θειώδης ανυδρίτης εξαρτώνται 

από τους εξής παράγοντες:

• το βαθμό ωρίμανσης του σταφυλιού

• την κατάσταση υγείας του σταφυλιού

• τη θερμοκρασία περιβάλλοντος

• το ρΗ του γλεύκους. (Τσακίρης Ν.Α., 1998)

Για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ισχύοντες σήμερα 

κανονισμοί προβλέπουν ότι το επιτρεπτό όριο προσθήκης θειώδους 

ανυδρίτη πρέπει να είναι 210 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο για τους 

λευκούς ξηρούς και 260 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο για τους γλυκούς 

λευκούς οίνους. Η χρήση του πρέπει να αποφεύγεται σε μεγάλες 

δόσεις γιατί πάνω από το επιτρεπτό όριο είναι τοξικό για τον 

ανθρώπινο οργανισμό. (Σουφλερός Ε., 1997 & Δαμηλάκος Σ., 1988)

Για να υπολογίσουμε πρακτικά την απαραίτητη προσθήκη θειώδους 

ανυδρίτη ώστε ο ελεύθερος να φτάσει σε επιθυμητά επίπεδα κάνουμε 

διαδοχικές προσθήκες και μέτρηση του ολικού και ελεύθερου θειώδους 

ανυδρίτη 48 ώρες μετά από κάθε προσθήκη με ιωδιομετρικό 

προσδιορισμό. (Σουφλερός Ε., 1983)

Για τον υπολογισμό του ελεύθερου θειώδους ανυδρίτη παίρνουμε 

μία κωνική φιάλη των 500γπ1 και τοποθετούμε 50ηι1 οίνο, 5ιπ1 

διαλύματος αμύλου, 3πι1 θειικό οξύ και 30ιπ§ Ε.Ο.Τ.Α.. Στη συνέχεια 

γίνεται ογκομέτρηση με διάλυμα ιωδίου Ν/50 μέχρι να εμφανιστεί 

μπλε σκούρο χρώμα, που στην αρχή εξαφανίζεται αμέσως και τελικά 

παραμένει για 10-15 δευτερόλεπτα. Την ποσότητα του ιωδίου που 

καταναλώσαμε για να γίνει το διάλυμα μας μπλε σκούρο την 

πολλαπλασιάζουμε με το 12,8 κι έτσι πλέον γνωρίζουμε τη ποσότητα 

του ελεύθερου θειώδη ανυδρίτη, η οποία πρέπει να είναι άνω των 

30ιη§/1. (Κουτίνας Α., 2005)
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Για τον υπολογισμό ολικού θειώδη ανυδρίτη παίρνουμε μία κωνική 

φιάλη των 500ιη1 και τοποθετούμε 50τη1 οίνο και 2 5 γπ1 διαλύματος 

υδροξείδιο του νατρίου. Το υγρό αφήνεται να ηρεμήσει για 5ηιϊη, αφού 

αναδευτεί μια φορά, και στη συνέχεια προσθέτουμε 2-3πι1 διαλύματος 

αμύλου, ΙΟγπΙ θειικό οξύ και 30πι§ Ε.Ό.Τ.Α.. Γίνεται ογκομέτρηση με 

διάλυμα ιωδίου Ν/50 μέχρι να εμφανιστεί μπλε σκούρο χρώμα, που 

στην αρχή εξαφανίζεται αμέσως και τελικά παραμένει για 10-15 

δευτερόλεπτα. Η παραμονή των 5ιηίη γίνεται για να γίνει η αντίδραση 

του καυστικού νατρίου με τον θειώδη ανυδρίτη που φυσικά υπάρχει 

στο κρασί. Την ποσότητα του ιωδίου που καταναλώσαμε για να γίνει 

το διάλυμα μας μπλε σκούρο την πολλαπλασιάζουμε με το 12,8 κι έτσι 

πλέον γνωρίζουμε τη ποσότητα του ολικού θειώδη ανυδρίτη. (Κουτίνας 

Α., 2005)

9.2.3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΑΧΑΡΩΝ

Τα γλεύκη που προέρχονται από ώριμα σταφύλια περιέχουν κυρίως 

γλυκόζη και φρουκτόζη, σε ίσες περίπου ποσότητες. Εκτός από τα δύο 

αυτά βασικά ζάχαρα, βρέθηκε ότι μέσα στους οίνους υπάρχουν ακόμα 

και πολύ μικρές ποσότητες Ό-γαλακτόζης και διάφορες πεντόζες. Όλα 

αυτά τα ζάχαρα, που αναφέραμε παραπάνω καθώς και άλλα που 

περιέχονται σε πολύ μικρές ποσότητες και χαρακτηρίζονται από 

ελεύθερες ομάδες αλδεύδης ή κετόνης, ονομάζονται αναγωγικά 

ζάχαρα. (Σουφλερός Ε., 1997)

Ανάλογα με τις περιεκτικότητες των ζαχάρων αυτών που περιέχει 

ένας οίνος, από εμπορικής σκοπιάς χαρακτηρίζεται ως

• ξηρός, όταν περιέχει αναγωγικά ζάχαρα όχι περισσότερα από 2g/l.

• ημίξηρος, όταν περιέχει αναγωγικά ζάχαρα από 2-\%%/\.

• ημίγλυκος, όταν περιέχει αναγωγικά ζάχαρα από 18-40§/1.

• γλυκός, όταν περιέχει αναγωγικά ζάχαρα άνω των 40%Ι\. (Σουφλερός 

Ε., 1997)

Ο υπολογισμός των αναγωγικών ζαχάρων, εκτός από την εμπορική 

σκοπιμότητα, παρουσιάζει και τεχνολογικό ενδιαφέρον. Είναι γνωστό 

ότι εάν παραμείνουν αζύμωτα ζάχαρα σε έναν οίνο, υπάρχει κίνδυνος
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ακόμα και μετά την εμφιάλωσή του να συμβεί μια δευτερεύουσα 

ζύμωση. Το αποτέλεσμα της ζύμωσης αυτής είναι να θεωρήσει τη 

φιάλη και όλες τις φιάλες που παρουσιάζουν το ίδιο μειονέκτημα 

ακατάλληλες προς πώληση, σύμφωνα με την οινική νομοθεσία και να 

εφαρμοσθούν διορθώσεις. (Σουφλερός Ε., 1997)

Για να υπολογίσουμε πρακτικά τα αναγωγικά ζάχαρα 

χρησιμοποιούμε τη μέθοδο αποχρωματισμού με φελίγγειο υγρό 

(αλκαλικό διάλυμα του χαλκού), η οποία στηρίζεται στην ιδιότητα 

τους να ανάγουν και να αποχρωματίζουν το φελίγγειο υγρό όταν 

βρίσκεται σε βρασμό. (Κουτίνας Α., 2005)

Παίρνουμε μία κωνική φιάλη των 2 5 0 γπ1 στην οποία τοποθετούμε 

με τη βοήθεια σιφωνίου ΙΟιηΙ φελίγγειο υγρό και 20-30πι1 νερό. Το 

διάλυμα φέρεται σε βρασμό κινώντας τη κωνική φιάλη κυκλικά. Στη 

συνέχεια γίνεται ογκομέτρηση με αποχρωματισμένο οίνο, ο οποίος 

πρέπει να περιέχει ποσότητα ζαχάρων 5g/l, μέχρι το πλήρη 

αποχρωματισμό του διαλύματος και σχηματισμό ιζήματος. Η 

ογκομέτρηση σταματάει όταν το διάλυμα γίνει άχρωμο και διαυγές. 

Τα αναγωγικά ζάχαρα δίνονται από τη σχέση: Ο=50/η, όπου η τα ιπΐ 

του αποχρωματισμένου οίνου που καταναλώθηκαν για τον 

αποχρωματισμό του φελιγγείου υγρού. (Σουφλερός Ε., 1997)

9.2.4 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ

Η πτητική οξύτητα αποτελεί ποιοτικό κριτήριο των οίνων επειδή 

εξαρτάται από την εκδήλωση ή μη βακτηριακών προσβολών. 

Αυξημένη προσθήκη οδηγεί σε αύξηση της γευστικής σκληρότητας 

του κρασιού. Επίσης μια αυξημένη οξύτητα σε άσπρα κρασιά όταν 

αυτά περιέχουν κόκκινες χρωστικές, που προέρχονται από 

ελαττωματική εξαγωγή του χυμού από σταφύλια με κόκκινη φλούδα 

και άσπρη σάρκα, τονίζει το ελάττωμα αυτό κάνοντας πιο έντονο το 

χρώμα των ερυθρών χρωστικών. Το επιτρεπτό όριο της ποσότητας 

πτητικής οξύτητας πρέπει να είναι 18ιηες/1. (Σουφλερός Ε., 1997)

Για τον υπολογισμό της πτητικής οξύτητας παίρνουμε μία κωνική 

φιάλη κενού, την ξεπλένουμε 3 φορές με κρασί και έπειτα βάζουμε 

μια μικρή ποσότητα κρασιού για την ανάλυση. Τοποθετούμε την
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κωνική φιάλη κενού στην αντλία κενού, αναδεύουμε το κρασί και το 

αφήνουμε 2-3πιίη για να τραβήξει η αντλία το (202 του κρασιού, διότι 

δε πρέπει να υπάρχει στη συγκεκριμένη μέτρηση. Αφού ολοκληρωθεί 

η διαδικασία βάζουμε στην αποστακτική μηχανή 20ιη1 οίνο και 0 ,5§γ 

τρυγικό οξύ. Κατά την απόσταξη συλλέγουμε 250πι1 αποστάγματος το 

οποίο στη συνέχεια μεταφέρεται σε ποτήρι βρασμού όπου 

προσθέτουμε 2-3 σταγόνες φαινολοφθαλεΐνη και ογκομετρούμε με 

υδροξείδιο νατρίου Ν/10 μέχρι το διάλυμα μας να γίνει ροζ απαλό. Η 

πτητική οξύτητα (Α.ν .)  σε ιηες/Ι δίνεται από τη σχέση: Α.ν.=5*η, 

όπου η τα γπΙ του υδροξειδίου του νατρίου που καταναλώθηκαν. 

(Σουφλερός Ε., 1997)

9.3 ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η δοκιμασία του κρασιού είναι μια τέχνη που επιτρέπει την 

περιγραφή ενός κρασιού, όπως αυτό γίνεται αντιληπτό από τις 

αισθήσεις του δοκιμαστή. (Σουφλερός Ε., 1982)

Όταν λέμε δοκιμάζω ή κάνω οργανοληπτική εξέταση σε έναν οίνο 

εννοούμε ότι γεύομαι με προσοχή ένα κρασί του οποίου θέλω να 

εκτιμήσω την ποιότητα, να το υποβάλω στην κρίση των αισθήσεων της 

γεύσης και της όσφρησης προσπαθώντας να το γνωρίσω, να καθορίσω 

τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες του. Με άλλα λόγια σημαίνει 

επιστράτευση όλων των αισθήσεων. (Δαμηλάκος Σ.,1988)

Κάθε άτομο είναι επιδεκτικό για την οργανοληπτική εξέταση φτάνει 

μια προσπάθεια καταγραφής και ανάλυσης των εντυπώσεων, για να 

μετατρέψουμε την απλή κατανάλωση του οίνου σε «εξέταση». 

(Σουφλερός Ε.,1997)

9.3.1 ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

Οι αισθήσεις που χρησιμοποιούνται κυρίως στην οργανοληπτική 

εξέταση είναι: η όραση, η όσφρηση και η γεύση. (Δαμηλάκος Σ., 1988) 

Η όραση μας πληροφορεί για το είδος του χρώματος του κρασιού, 

την κατάσταση της διαύγειας του δηλαδή αν το κρασί μας είναι 

διαυγές ή θολό, την ύπαρξη «δακρύων» στα τοιχώματα του ποτηριού, 

τη ρευστότητα και τη περιεκτικότητα του οίνου σε 002  δηλαδή αν
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είναι αφρώδες ή ημιαφρώδες. Όσον αφορά το χρώμα παρατηρούμε την 

ένταση και την απόχρωση του, στοιχεία που μας πληροφορούν για το 

βαθμό οξειδώσεως στα λευκά κρασιά. Το ίδιο λευκό κρασί έχει τόσο 

πιο κίτρινο χρώμα όσο πιο οξειδωμένο είναι. (Σουφλερός Ε., 1997)

Η όσφρηση εξυπηρετείται από μια ζώνη μικρής επιφάνειας που 

βρίσκεται στο πάνω μέρος της ρινικής κοιλότητας και αποτελεί το 

κέντρο της όσφρησης. Τα ρουθούνια χρησιμεύουν στο να οδηγούν τον 

εισπνεόμενο αέρα, φορτωμένο με μυρωδάτα συστατικά μέχρι τη θέση 

των αντιλήψεων. Η όσφρηση μας πληροφορεί για το άρωμα που 

προέρχεται από αρωματικές ουσίες που περιέχει το σταφύλι και το 

άρωμα που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της ζύμωσης. (Δαμηλάκος 

Σ., 1988)

Η γεύση αναφέρεται στην αίσθηση του στόματος. Υπάρχουν 

τέσσερις στοιχειώδεις γεύσεις που γίνονται αντιληπτές από τις θηλές 

της γλώσσας: η γλυκιά, η ξινή, η αλμυρή και η πικρή. Κατά τη 

διάρκεια της δοκιμασίας οι γεύσεις αυτέ δε γίνονται αντιληπτές 

συγχρόνως. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι διότι οι αντίστοιχες 

θηλές βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές πάνω στη γλώσσα. Η 

γλυκιά γεύση γίνεται αισθητή στο μπροστινό μέρος της γλώσσας, η 

ξινή στα πλάγια και κάτω, η αλμυρή στα άκρα μεταξύ ξινής και 

γλυκιάς και τέλος η πικρή στο πίσω μέρος και γ ι’ αυτό γίνεται 

αντιληπτή όταν καταπίνουμε. (Σουφλερός Ε., 1983)

9.3.2 ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η οργανοληπτική εξέταση ενός κρασιού πρέπει να ανταποκρίνεται 

σε ορισμένους βασικούς κανόνες για να αποφύγουμε τυχόν δυσκολίες 

και σφάλματα κατά τη διάρκεια της δοκιμής. (Δαμηλάκος Σ., 1988)

Ο χώρος της δοκιμασίας πρέπει να είναι ευχάριστος, απλός. Τα 

χρώματα στους τοίχους να μην είναι φανταχτερά και γυαλιστερά. 

Πρέπει να είναι καλά προφυλαγμένος από κάθε οσμή, δηλαδή να 

αερίζεται ή εξαερίζεται, και να υπάρχει καλή ηχομόνωση. Ο φωτισμός 

πρέπει να είναι φυσικός ή να χρησιμοποιούνται λάμπες που 

δημιουργούν καλή απομίμηση του φυσικού. Οι συνθήκες θερμοκρασίας 

και υγρασίας πρέπει να είναι ευχάριστες και σταθερές. Θερμοκρασίες
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20-22°Ο και 60-70% υγρασία θεωρούνται ιδανικές. (Κουτίνας Α., 

2005)

Οι σάλες των δοκιμαστών πρέπει να είναι ευρύχωρες και να 

διαθέτουν χώρο παρασκευής δειγμάτων, και φυσικά ψυγεία, ειδικά για 

το κρασί. Επίσης πρέπει να περιλαμβάνει ένα πάγκο εφοδιασμένο με 

νεροχύτη που διαθέτει πόσιμο νερό. (Σουφλερός Ε., 1983)

Το ποτήρι δοκιμασίας πρέπει να έχει κυπελλοειδές σχήμα, μικρό 

άνοιγμα που επιτρέπει τον εμπλουτισμό του χώρου που μένει κενός με 

οσμηρά συστατικά και μεγάλο πόδι που επιτρέπει το εύκολο πιάσιμο 

χωρίς να κρύβει τη θέα προς το περιεχόμενο. Το γυαλί πρέπει να είναι 

κρυστάλλινου τύπου και να περιέχει 9% μόλυβδο. Η ποιότητα αυτή 

είναι απαραίτητη για την εκτίμηση της διαύγειας του κρασιού. Το 

ποτήρι γεμίζει μέχρι το 1/3 του ύψους του, καθαρίζεται με προϊόντα 

όχι αρωματισμένα και ξεπλένεται με απεσταγμένο νερό. (Δαμηλάκος 

Σ., 1988)

Η πιο κατάλληλη ώρα για την δοκιμή είναι η πρωινή μεταξύ 10-12 

πριν από το γεύμα. Το μέγιστο ευαισθησίας των αισθητήριων οργάνων 

πετυχαίνεται όταν αρχίζει το αίσθημα της πείνας. Η διάρκεια της 

δοκιμασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τη μία ώρα και ο αριθμός των 

δειγμάτων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10-15. (Δαμηλάκος Σ., 1988)

9.3.3 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΗΣ

Ανάλυση κατά γεύση είναι ο πιο απλός τρόπος για να συγκρίνουμε 

δύο δείγματα κρασιών. Τα παρουσιάζουμε σε δύο ποτήρια ταυτόχρονα 

ή διαδοχικά και ο δοκιμαστής αναφέρει τις τυχόν διαφορές που μπορεί 

να υπάρχουν ανάμεσα στα δύο κρασιά ή αναφέρει ποιο κρασί είναι 

καλύτερο. (Δαμηλάκος Σ., 1988)

Η τριγωνική δοκιμή περιλαμβάνει επίσης τη σύγκριση δύο 

κρασιών προσφερόμενα σε τρία ποτήρια από τα οποία τα δύο 

περιέχουν το ίδιο δείγμα και το ένα διαφορετικό, με άγνωστη σειρά. 

(Δαμηλάκος Σ., 1988)

Η ομαδική δοκιμή είναι ένας άλλος τρόπος για να αποφεύγεται ο 

προσωρινός χαρακτήρας του δοκιμαστή. Με αυτή τη μέθοδο 

στηριζόμαστε στη κρίση περισσοτέρων. Πρέπει όμως να είμαστε
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σίγουροι για τη σύσταση της ομάδας που πρέπει να είναι ομογενής. Τα 

καλύτερα αποτελέσματα έχουν βγει από μικρές ομάδες δοκιμαστών 

συνηθισμένων να δουλεύουν μαζί γνωρίζοντας τα γούστα τους τις 

προτιμήσεις τους. Ο κάθε δοκιμαστής δουλεύει μόνος του. Μια 

συζήτηση πάντως μετά τις εκτιμήσεις τους είναι πολύ ενδιαφέρουσα 

και εποικοδομητική. (Δαμηλάκος Σ., 1988)

9.3.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Πρώτη κατηγορία: Το «κρασί-ποτό» που πίνεται χωρίς να έχει 

δοκιμαστεί, αρκετά καταναλώσιμο, τυποποιημένο από επαγγελματίες 

από την έκφραση «χωρίς βίτσιο, χωρίς αρετή».

Δεύτερη κατηγορία: Τα «ψεύτικα» καλά κρασιά που μπορούν να 

έχουν καλή καταγωγή, μεγαλωμένα σύμφωνα με τους κανόνες και γ ι ’ 

αυτό το λόγο μας ξεγελάνε. Παρουσιάζει γενικά μειονέκτημα, το οποίο 

για ένα λευκό κρασί είναι η οξείδωση.

Τρίτη κατηγορία: Το καλό κρασί, καθαρό, ρευστό, απλό, αλλά 

ευχάριστο και ευκολόπιστο. Γενικά καταναλώνεται νωρίς, με γεύση 

φρούτου και μερικές φορές με άρωμα λουλουδιών.

Τέταρτη κατηγορία: Το «ΜΕΓΑΛΟ» κρασί, έργο τέχνης, σύνθετο 

και μυρωδάτο, απερίγραπτο και πολύ προκλητικό για δοκιμή. 

(Δαμηλάκος Σ., 1988)

9.3.5 ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ

Το χρώμα του κρασιού οφείλεται σε φαινολικές ουσίες που 

περιέχει, ταννίνες, ανθοκυάνες και άλλα φαινολικά σώματα. Δεν 

υπάρχει «υποδειγματικό» χρώμα κρασιού. Το χρώμα εξαρτάται από τη 

σύστασή του σε πολυφαινόλες, από τη ποικιλία, την ωρίμανση, τον 

τρόπο οινοποίησης και συντήρησης. (Σουφλερός ε., 1982)

Η πείρα έχει δείξει ότι υπάρχει σχέση μεταξύ έντασης του 

χρώματος και αρώματος των κρασιών. Χρώμα άτονο βεβαιώνει την 

ύπαρξη πτητικών αρωμάτων, φρούτων, λουλουδιών. Χρώμα έντονο 

φανερώνει πυκνό και έντονο άρωμα. Χρώμα σκοτεινό δείχνει αρώματα 

ξηρών φρούτων, καβουρδίσματος, μπαχαρικών. (Δαμηλάκος Σ., 1988)

Οι ζωηρές χροιές είναι σημάδι γευστικής φρεσκάδας και υψηλής
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οξύτητας, ενώ αντίθετα οι άτονες χροιές φανερώνουν μια πλαδαρότητα 

γεύσης. Το χρώμα είναι πολύτιμος οδηγός για τον προσδιορισμό της 

ηλικίας των κρασιών. Τέλος, η ελκυστικότητα του χρώματος ενός 

άσπρου κρασιού είναι ένδειξη της γευστικής και αρωματικής του 

ποιότητας. (Δαμηλάκος Σ., 1988)

Η παρατήρηση του χρώματος και της ακριβούς χροιάς του κρασιού 

γίνεται τοποθετώντας το σε ένα ποτήρι, που το κρατάμε γυρτό 

μπροστά σε μια λευκή επιφάνεια. Καθαρός και δυνατός φωτισμός είναι 

απαραίτητος. (Τσακίρης Ν.Α., 1998)

9.3.5.1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ

Αναλυτικά το λεξιλόγιο για το χρώμα λευκών κρασιών είναι:

Άσπρα κρασιά: είναι όσα δεν περιέχουν κόκκινες χρωστικές.

Άσπρο από άσπρα: άσπρο κρασί που παράγεται αποκλειστικά από 

επεξεργασία των άσπρων σταφυλιών.

Άσπρο από μαύρα: άσπρο κρασί που παράγεται από σταφύλι με 

κόκκινη φλούδα.

Άχρωμο: υγρό χωρίς χρώμα σαν νερό. Πολύ σπάνια θα συναντήσουμε 

τέτοιο κρασί.

Χρυσάφι: ο όρος δείχνει ευχάριστες οπτικές εντυπώσεις και πλούσιες 

αντανακλάσεις.

Κίτρινο: δεν εκπέμπει αντανακλάσεις.

Χρυσαφί-αχυρένιο: κίτρινο ανοιχτό με λαμπερές ανταύγειες. 

Κίτρινο-χρυσό: χαρακτηρίζει πολλά άσπρα γλυκά κρασιά. Είναι το 

χρώμα των μοσχάτων κρασιών.

Επιχρυσωμένο: γλυκά κρασιά με πρόσθετη λάμψη.

Κεχριμπαρένιο: κίτρινο σαν κεχριμπάρι (π.χ. ρετσίνα). 

Χρυσό-παλιωμένο: χρώμα πολλών υψηλόβαθμων άσπρων κρασιών, τα 

οποία σκόπιμα αφήνονται να οξειδωθούν αργά.

Λεκιασμένο: άσπρα κρασιά που περιέχουν κηλίδες από κόκκινες 

χρωστικές. (Δαμηλάκος Σ., 1988)
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9.3.6 Η ΟΨΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ

Οι χαρακτήρες που αναφέρονται στην όψη του κρασιού είναι η 

έκλυση του διοξειδίου του άνθρακα, η διαύγεια του και η ύπαρξη των 

δακρύων στα τοιχώματα του ποτηριού. (Σουφλερός Ε., 1986)

Η παρουσία του διοξειδίου του άνθρακα προκαλεί ένα ελαφρύ 

τσίμπημα στη γλώσσα, δίνει μια δροσερή και ευχάριστη γεύση και 

δυναμώνει το άρωμα στους λευκούς οίνους. Ανάλογα με τη 

περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του άνθρακα έχουμε το εξής 

λεξιλόγιο:

• ήσυχος χαρακτηρίζεται ένας οίνος όταν δεν έχει διοξείδιο του 

άνθρακα.

• αφρώδες χαρακτηρίζεται ένα κρασί που μετά τον απωματισμό του 

αναβράζει έντονα. Η πίεση του είναι μεγαλύτερη από δάετε.

• ημιαφρώδες χαρακτηρίζεται ένα κρασί όταν η πίεση του είναι 1- 

2,5όεΓ8. (Σουφλερός Ε., 1997 & Δαμηλάκος Σ., 1988)

Ο καταναλωτής απαιτεί τέλεια διαύγεια του κρασιού, τόσο μέσα 

στο μπουκάλι, όσο και στο ποτήρι. Η διαύγεια ενός κρασιού θεωρείται 

αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την ποιότητα του. Ένα κρασί μπορεί να 

χαρακτηρισθεί ως λαμπερό, κρυστάλλινο, θολό, διαυγές. (Κουτίνας Α., 

2005)

Ανακινώντας περιστροφικά το δείγμα μέσα στο ποτήρι μπορούμε να 

παρατηρήσουμε τη ρευστότητα του που είναι συνάρτηση της 

περιεκτικότητας σε αλκοόλη. Δάκρυ λέμε τις χοντρές σταγόνες που 

κυλούν από τα τοιχώματα του ποτηριού προς τα κάτω όταν το δείγμα 

μετά από ανακίνηση το αφήσουμε σε ηρεμία. (Κουτίνας Α., 2005)

9.3.7 ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ

Σε μια πρώτη προσέγγιση το άρωμα του κρασιού είναι δύσκολο να 

συλληφθεί και να περιγράφει. Ο δοκιμαστής προσπαθεί να διακρίνει 

την ένταση, τον όγκο της μυρωδιάς, την ποιότητα και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της. Με μια προσεκτική εξέταση μπορούμε να 

αναγνωρίσουμε μέσα στο αρωματικό σύνολο μια αλληλεπίδραση 

αρωμάτων που θυμίζουν τη μυρωδιά ενός λουλουδιού, ενός φρούτου,
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ενός ξηρού καρπού ή ξύλου. Για να έχουμε σωστά αποτελέσματα θα 

πρέπει η εξέταση αρώματος να γίνεται όταν η θερμοκρασία του 

δείγματος είναι 20-25°Ο. (Τσακίρης Ν.Α., 1998)

Το άρωμα ενός κρασιού διακρίνεται σε πρωτογενές το οποίο 

προέρχεται από αρωματικές ουσίες που περιέχει το σταφύλι, σε 

δευτερογενές που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της ζύμωσης όταν 

μικροοργανισμοί μετατρέπουν το σάκχαρο του γλεύκους σε αλκοόλη 

και ένα άλλο πλήθος ουσιών σχηματίζοντας συγχρόνως αρωματικές 

ουσίες και σε τριτογενές άρωμα και το μπουκέτο που αναπτύσσονται 

αργότερα κατά την ωρίμανση και παλαίωση του κρασιού. (Σουφλερός 

Ε., 1982)

Υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στο άρωμα και το μπουκέτο. Το 

άρωμα δείχνει τη μυρωδιά του νεαρού οίνου ενώ το μπουκέτο 

αποκτάται με τη παλαίωση. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό ένα νέο 

κρασί δεν έχει μπουκέτο, ενώ ένα παλαιωμένο κρασί σε μπουκάλι δεν 

έχει πια άρωμα. (Δαμηλάκος Σ., 1988)

9.3.7.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΟΙΝΩΝ

Τα αρώματα του κρασιού μπορούν να ταξινομηθούν σε εννέα 

κατηγορίες:

1. Αρώματα λουλουδιών: Χαρακτηρίζουν τα νεαρά κρασιά. Το είδος 

της μυρωδιάς λουλουδιών εξαρτάται από το είδος του κλήματος, το 

έδαφος και τις συνθήκες οινοποίησης. Σπουδαίο ρόλο παίζει η 

θερμοκρασία ζύμωσης. Είναι αποδεδειγμένο ότι θερμοκρασίες 

οινοποίησης κάτω από τους 20°Ο οδηγούν σε παραγωγή εξαιρετικά 

αρωματικών λευκών κρασιών. Τα αρώματα των άσπρων και κίτρινων 

λουλουδιών επικρατούν στα άσπρα κρασιά.

2. Αρώματα φρούτων: Χαρακτηρίζουν καινούργια κρασιά καλά

διατηρημένα. Το άρωμα του μήλου αποτελεί το αρωματικό υπόβαθρο 

πολλών άσπρων κρασιών. Αυτό εξηγείται απ’ το ότι το σταφύλι και το 

μήλο περιέχουν ένα κοινό οργανικό οξύ, το μηλικό. Υπάρχουν ακόμα 

μυρωδιές μήλου, που ως άρωμα κρασιού είναι απαράδεκτες, όπως όταν 

θυμίζουν μυρωδιά σάπιου μήλου. Το άρωμα της μπανάνας βρίσκεται 

στα άσπρα κρασιά, το οποίο όμως εξαφανίζεται μετά από διατήρηση
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ενός χρόνου. Πολλά αρώματα μπορούν να συνυπάρχουν στο ίδιο κρασί 

κάνοντας το άρωμα του πιο πολύπλοκο.

3. Αρώματα ξηρών φρούτων και καρπών: Βρίσκονται στα κρασιά που 

έχουν υποστεί παλαίωση. Το άρωμα του δαμάσκηνου είναι δείγμα 

κακής συντήρησης. Το άρωμα του ξηρού φρούτου θεωρείται 

εξαιρετικής ποιότητας άρωμα. Συνηθισμένο θεωρείται το άρωμα 

φουντουκιού ή αμυγδάλου.

4. Αρώματα ξηρών χόρτων και φυλλωμάτων: Έχουν ένα δυσάρεστο 

χαρακτήρα. Πρόκειται για τη χορταρώδη οσμή που είναι η οσμή της 

πράσινης χλόης που μόλις κόπηκε. Έ χει χημικό υπόβαθρο την εξανόλη 

και τα παράγωγά της. Είναι αποτέλεσμα μιας κακής οινοποίησης και 

θεωρείται ως ελάττωμα του κρασιού.

5. Αρώματα καβουρδισμένου: Είναι τα αρώματα που δίνουν ορισμένα 

προϊόντα όταν θερμανθούν ελαφρά. Τέτοια είναι τα αρώματα της 

καραμέλας, που η μυρωδιά της οφείλεται στο σχηματισμό της 

φουρφουράλης. Πρόκειται για ένα μέτρια ποιοτικό άρωμα που είναι 

συνέπεια μιας πρώιμης γήρανσης.

6. Αρώματα μπαχαρικών: Το άρωμα της βανίλιας το βρίσκουμε σε όλα 

τα λευκά κρασιά που έχουν μείνει σε δρύινα βαρέλια. Η δάφνη, το 

θύμνο, ο βασιλικός, το φασκόμηλο αποτελούν αρωματικά συστατικά 

πολλών λευκών κρασιών.

7. Βαλσαμικά αρώματα: Το κυριότερο είναι το άρωμα της ρετσίνας. 

Είναι ένα άρωμα ευχάριστο όταν είναι ελαφρύ κι όχι έντονο. Όταν δεν 

είναι πολύ έντονο επιτρέπει και την έξοδο των άλλων αρωμάτων του 

κρασιού ώστε να αποτελεί ένα αρμονικό σύνολο. Συνήθως συνοδεύει 

άσπρα κρασιά, όχι αρωματικά ή ροζέ. Σπανιότατα κόκκινα. Η ρετσίνα 

παρασκευάζεται αποκλειστικά στη χώρα μας και γίνεται με προσθήκη 

ρετσινιού πεύκου στο γλεύκος. Δεν έχει καμία ιδιαίτερη βιολογική 

δράση σαν συντηρητικό.

8. Ζωικά αρώματα: Η παρουσία τους δεν είναι αναγκαστικά αρνητική. 

Η πιο συνηθισμένη είναι η μυρωδιά του δέρματος.

9. Αρώματα διαφόρων τροφών: Σε πολλά κρασιά και κυρίως άσπρα θα 

συναντήσουμε το άρωμα του μελιού, του υδρομελιού και των 

προϊόντων ζύμωσής τους. Το άρωμα της μπύρας βρίσκεται σε κρασιά
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που ζυμώθηκαν σε χαμηλές οξύτητες και αποτελεί ελάττωμα πολλών 

κρασιών. (Δαμηλάκος Σ., 1988 & Αΐϊίετίηε Μ., 1972)

9.3.7.2 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ

Όλη η σειρά των αρωμάτων, που η ταξινόμησή τους δεν είναι 

απόλυτη, είναι ενδεικτική του αρωματικού πλούτου του κρασιού και 

δίνει το μέτρο της πολυπλοκότητας και της δυσκολίας μιας 

καταγραφής του με ακρίβεια. Για την ποιοτική έκφραση 

χρησιμοποιούνται επίθετα όπως:

Λεπτό: όταν πρόκειται για ευγενή αρώματα φρούτων ή λουλουδιών 

που δεν είναι έντονα.

Αρωματικό: όταν έχει αρώματα έντονα.

Μυρωδικό: όταν προκαλεί αρωματικό ερεθισμό κατευθείαν χωρίς την 

ανάγκη εισπνοής.

Ράτσας: όταν έχει ιδιαίτερο τύπο και ξεχωρίζει εύκολα μεταξύ άλλων 

κρασιών.

Κομψό: όταν έχει ιδιαίτερο τρόπο παρουσίασης ενός αρώματος.

Κοινό: όταν παρουσιάζει αρώματα χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 

Αυστηρό: όταν τα αρώματά του γίνονται εύκολα αντιληπτά αλλά 

συγχρόνως κατά δυσάρεστο τρόπο.

Χονδροκομμένο: όταν παρουσιάζει αρώματα φυτικά και χορταρώδη 

χωρίς λεπτότητα.

Ελαττωματικό: όταν παρουσιάζει συγκεκριμένες οσμές αλλοιώσεων. 

(Σουφλερός Ε., 1982)

9.3.8 Η ΓΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ

Οι γευστικοί χαρακτήρες ενός κρασιού από τη χημική σύσταση του. 

Το κρασί μπορεί να θεωρηθεί ως ένα διάλυμα νερού-αλκοόλης, που 

περιέχει οξέα, άλατα, φαινολικές ενώσεις, σάκχαρα και ένα άλλο 

πλήθος συστατικών. Καθένα από τα συστατικά αυτά έχει γεύση, που 

αντιστοιχεί σε μια από τις τέσσερις στοιχειώδεις γεύσεις (ξινό, πικρό, 

αλμυρό, γλυκό). (Τσακίρης Ν.Α., 1998)

Σχηματικά μπορούμε να θεωρήσουμε τη γεύση ενός κρασιού ως το 

αποτέλεσμα μιας σειράς ισορροπιών ανάμεσα στα συστατικά του.
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Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η βάση της γευστικής ισορροπίας στο 

κρασί είναι η ισορροπία δύο ομάδων γεύσης. Από τη μια μεριά τα 

συστατικά με γλυκιά γεύση και από την άλλη τα οξέα και οι ταννίνες 

που αντιπροσωπεύουν τις ξινές και πικρές γεύσεις αντιστοίχως. 

(Τσακίρης Ν.Α., 1998)

Στο κρασί συστατικά με γλυκιά γεύση, όπως γλυκόζη, φρουκτόζη, 

γλυκερίνη, δίνουν ευλυγισία, λιπαρότητα και ηδύτητα. Η ξινή γεύση 

του κρασιού οφείλεται σε ουσίες που είναι οξέα οργανικά ή ανόργανα 

και εξαρτάται από την ολική ποσότητα τους και το είδος τους. Τέτοιες 

ουσίες είναι το τρυγικό οξύ, το μηλικό οξύ, το κιτρικό οξύ, το οξικό 

οξύ, το γαλακτικό οξύ. Τα συστατικά του κρασιού με αλμυρή γεύση 

είναι άλατα οργανικών και ανόργανων οξέων με διάφορα κατιόντα και 

κυρίως μέταλλα που εμφανίζουν συγχρόνως ξινή και αλμυρή γεύση. 

(Σουφλερός Ε., 1982)

Για να αποκτήσουμε μια καλύτερη εξοικείωση με τις στοιχειώδεις 

γεύσεις θα κάνουμε μερικές ασκήσεις. Ετοιμάστε σε πόσιμο νερό τα 

παρακάτω διαλύματα, που αντιπροσωπεύουν τις τέσσερις στοιχειώδεις 

γεύσεις. Για τη γλυκιά γεύση χρησιμοποιούμε διάλυμα ζάχαρης σε 

20§/1, για τη ξινή διάλυμα τρυγικού οξέος σε \%/\, για την αλμυρή 

διάλυμα χλωριούχου νατρίου σε 4g/l και για τη πικρή διάλυμα θειικού 

άλατος της κινίνης σε 4§/1. Δοκιμάστε προσεκτικά προσπαθώντας να 

εντοπίσετε πάνω στη γλώσσα τις διάφορες αισθήσεις. (Δαμηλάκος Σ., 

1988)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΙΝΟΥ

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ Ά ΥΛΗΣ • (Μ) Αύξηση • Χρόνος μεταφοράς σταφυλιών
(ΣΤΑΦΥΛΙΑ) μικροοργανισμών min. δυνατός

• (Φ) Ξένα σώματα στο 
μεταφερόμενο σταφύλι

• Προσοχή κατά τη συγκομιδή

• Οπτικός έλεγχος κατά την
• (X) Ξένες ουσίες στο διαδικασία μεταφοράς στη

σταφύλι σταφυλοδόχο και τον σπαστήρα 
και αφαίρεση με το χέρι

• Εγκεκριμένοι προμηθευτές

• Βεβαιώσεις ή Υπ. Δηλώσεις 
προμηθευτών σωστής διαχείρισης 
φυτοφαρμάκων & βαρέων 
μετάλλων

2. ΣΤΑΦΥΛΟΔΟΧΟΣ / • (Φ) Ξένα σώματα στο • Οπτικός έλεγχος
ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ σταφυλοδόχο και στο

σπαστήρα

• (X) Μόλυνση σταφυλιού-

• Min. απόσταση μεταξύ των 
κυλίνδρων του σπαστήρα

γλεύκους από υπολείμματα 
καθαρισμού

• Υγιεινή

• Χρήση αποδεκτών προϊόντων
- ελέγχου

3. ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ • (Φ) Παρουσία ξένων • Υγιεινή
ΓΛΕΥΚΟΠΟΙΗΣΗ σωμάτων στον εξοπλισμό

• Χρήση αποδεκτών προϊόντων
• (X) Μόλυνση του 

γλεύκους από ανεπαρκή 
καθαρισμό

καθαρισμού

4. ΠΡΟΣΘΗΚΗ S02 • (X) Μη αποδεκτή ποιότητα 
802

• Εγκεκριμένοι προμηθευτές

5. ΣΥΛΛΑΣΠΟ • (X) Μόλυνση του • Καθαρισμός δεξαμενών
Γ ΛΕΥΚΟΣ γλεύκους από τις

δεξαμενές • Χρήση αποδεκτών προϊόντων 
καθαρισμού

• Εγκεκριμένοι προμηθευτές
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6. Ψ ΥΞΗ-ΣΤΑΤΙΚΗ 
ΑΠΟΛΑΣΠΩΣΗ

• (X) Μόλυνση του 
γλεύκους από τις 
δεξαμενές

• Καθαρισμός δεξαμενών

• Χρήση αποδεκτών προϊόντων 
καθαρισμού

• Εγκεκριμένοι προμηθευτές

7. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

7.1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 
Γ ΛΕΥΚΟΛΑΣΠΩΝ

• (X) Μόλυνση από τις 
δεξαμενές

• Καθαρισμός δεξαμενών

• Χρήση αποδεκτών προϊόντων 
καθαρισμού

• Εγκεκριμένοι προμηθευτές
7.1.1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ δ 0 2 • (X) Μη αποδεκτή ποιότητα 

δ02

• Παρουσία δ0 2 εκτός ορίων

• Εγκεκριμένοι προμηθευτές

7.1.2 ΘΕΙΩΜΕΝΟ 
ΓΛΕΥΚΟΣ

• (X) Μόλυνση του 
γλεύκους από τις 
δεξαμενές

• Καθαρισμός δεξαμενών

• Χρήση αποδεκτών προϊόντων 
καθαρισμού

• Εγκεκριμένοι προμηθευτές
7.2 ΦΙΛΤΡΟ ΚΕΝΟΥ • (X) Μη αποδεκτή ποιότητα 

μέσων διήθησης
• Εγκεκριμένοι προμηθευτές

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας 
από προμηθευτή

8. ΑΠΟΛΑΣΠΩΜΕΝΟ 
ΓΛΕΥΚΟΣ

• (X) Μόλυνση του 
γλεύκους από τις 
δεξαμενές

• Καθαρισμός δεξαμενών

• Χρήση αποδεκτών προϊόντων 
καθαρισμού

• Εγκεκριμένοι προμηθευτές
9. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

ΖΥΜΩΣΗΣ ΓΛΥΚΟΥΣ
• (X) Μόλυνση από τις 

δεξαμενές
• Καθαρισμός δεξαμενών

• Χρήση αποδεκτών προϊόντων 
καθαρισμού

• Εγκεκριμένοι προμηθευτές
10. ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΩΝ

• (Μ) Χρήση ακατάλληλων 
ζυμών για τον εμβολιασμό

• (X) Χρήση ακατάλληλων 
θρεπτικών ουσιών για τις 
ζύμες

• Εγκεκριμένοι προμηθευτές

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας

• Χρήση ζυμών, θρεπτικών ουσιών 
σύμφωνα με τους περιορισμούς 
της Νομοθεσίας
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11. ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ 
ΖΥΜΩΣΗ

• (X) Μόλυνση από τις 
δεξαμενές

• Καθαρισμός δεξαμενών

• Χρήση αποδεκτών προϊόντων 
καθαρισμού

• Εγκεκριμένοι προμηθευτές
12.ΑΠΟΛΑΣΠΩΣΗ 

ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
• (X) Μόλυνση από τις 

δεξαμενές

• Υπολείμματα οινολάσπης

• Καθαρισμός δεξαμενών

• Χρήση αποδεκτών προϊόντων 
καθαρισμού

• Εγκεκριμένοι προμηθευτές

• Έμπειρο προσωπικό
13. ΑΠΟΛΑΣΠΩΜΕΝΟΣ 

ΟΙΝΟΣ
• (X) Μόλυνση από τις 

δεξαμενές
• Καθαρισμός δεξαμενών

• Χρήση αποδεκτών προϊόντων 
καθαρισμού

• Εγκεκριμένοι προμηθευτές
14. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

(ΘΕΙΩΣΗ -  
ΚΟΛΛΑΡΙΣΜΑ -  

ΔΙΑΥΓΑΣΗ - 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ)

• (X) Μη καθαρά χημικά 
μέσα διαύγασης, 
κολλαρίσματος και 
σταθεροποίησης

• (X) Μη κατάλληλη 
δοσολογία

• Έλεγχος 802

• Εγκεκριμένοι προμηθευτές

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας 
από προμηθευτή

• Δοσολογία. Αρχείο επεξεργασίας

15. ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ • (X) Μόλυνση του κρασιού 
από τα μέσα διήθησης

• Καθαρισμός φίλτρων

• Εγκεκριμένοι προμηθευτές

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας 
από προμηθευτή

• Ποιοτικός έλεγχος
16. ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ- 

ΟΙΝΟΣ
• (X) Μόλυνση από τις 

δεξαμενές
• Καθαρισμός δεξαμενών

• Χρήση αποδεκτών προϊόντων 
καθαρισμού
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17. ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΟΥΣΙΩΝ

• (X) Μη αποδεκτή ποιότητα

• (X) Η παρουσία τους εκτός 
ορίων

• Εγκεκριμένοι προμηθευτές

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας 
από προμηθευτή

• Παρουσία οινολόγου

• Διακριβωμένη ζυγαριά
18. ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ • (X) Μόλυνση του κρασιού 

από τα μέσα διήθησης
• Καθαρισμός φίλτρων

• Εγκεκριμένοι προμηθευτές

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας 
από προμηθευτή

19. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ • (Φ) Ξένα σώματα στο 
κρασί

• (Μ) Ανάπτυξη Μ/Ο από 
μπουκάλια, γραμμή 
πλήρωσης & ταπωτικά

• Οπτικός έλεγχος

• Πλύσιμο μπουκαλιών

• Υγιεινή γραμμής εμφιάλωσης & 
γραμμής παραγωγής

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Φ: φυσικός κίνδυνος 

X: χημικός κίνδυνος 

Μ: μικροβιολογικός κίνδυνος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Γενικά

Για την επισήμανση στις φιάλες των οίνων πρέπει να χρησιμοποιούνται 

σταθερά κολλημένες αυτοτελείς ετικέτες με στοιχεία ευκρινή και με 

ανεξίτηλα χρώματα ή ανάγλυφα επί της εξωτερικής επιφάνειας του 

περιέκτη. Η ετικέτα χαρακτηρίζεται γενικά σαν η ταυτότητα του 

κρασιού που περιέχει.

Ι.α Υπογρεωτικέ€ ενδείξεις

Η επισήμανση των διατιθέμενων στην εγχώρια κατανάλωση οίνων 

περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις ακόλουθες πληροφορίες:

• Το σήμα της εταιρίας

• Την επωνυμία της εταιρίας

• Τον τύπο του κρασιού

• Το είδος του κρασιού

• Την περιοχή παραγωγής

• Τον κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο %νο1

• Την ποσότητα του περιεχομένου

• Τη χρονολογία παραγωγής

• Τον αριθμό παρτίδας σύμφωνα με την Οδηγία 89/396/ΕΟΚ 

Ι.β Απαγορευτικές ενδείξεις

• Εκφράσεις που υπαινίσσονται ένα χαρακτηριστικό που δεν υπάρχει

• Δήλωση ή διαφήμιση του προϊόντος κατά τρόπο που, άμεσα ή έμμεσα, 

υπονοεί ότι το συγκεκριμένο προϊόν έχει ιδιότητες που δεν υπάρχουν 

πραγματικά σε αυτό ή που το κάνουν να υπερέχει από όλα τα 

παρόμοια προϊόντα, αποσκοπώντας σε παραπλάνηση του 

καταναλωτικού κοινού

• Κάθε είδους επισήμανση που παραπλανά τον καταναλωτή όσον αφορά 

στις ιδιότητες του προϊόντος, την ποσότητα, τη διατηρησιμότητα, τον 

τρόπο παραγωγής ή προέλευσης, τον τρόπο παρασκευής ή
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κατεργασίας, την αναλυτική σύνθεση 

• Η αναγραφή ενδείξεων, οι οποίες δεν είναι σε εμφανές σημείο της 

ετικέτας (π.χ. στην πίσω πλευρά της), δεν είναι ευδιάκριτες, 

ανεξίτηλες και ευανάγνωστες και διαχωρίζονται από τις υπόλοιπες 

ενδείξεις ή εικόνες της ετικέτας
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