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Περίληψη
Το ξίδι είναι ένα όξινο υγρό που προέρχεται από τη ζύμωση της αιθανόλης του κρασιού σε 
αιθανικό οξύ, χωρίς την προσθήκη ζάχαρης και με τη βοήθεια κάποιων χρήσιμων 
βακτηρίων των ακετοβακτηρίων. Η συγκέντρωσή του ξιδιού σε οξικό οξύ ποικίλλει από 
4% έως 8% για τα επιτραπέζια ξίδια και 18% για τα ξίδια που χρησιμοποιούνται για τη 
συντήρηση τροφίμων. Ιστορικά το ξίδι είναι το πιο παλιό από τα αρτύματα που 
χρησιμοποιούνταν στη γαστρονομία. Η εμφάνισή του είναι σχεδόν ταυτόχρονη με την 
εμφάνιση του οίνου καθώς είναι η φυσική κατάληξη των προϊόντων της αλκοολικής 
ζύμωσης. Στο εμπόριο μπορεί να βρει κανείς διάφορους τύπους ξιδιού όπως, το κοινό ξίδι 
το οποίο είναι το πιο γνωστό σε όλους και η χρήση του είναι ευρεία, το κόκκινο ξίδι, το 
βαλσάμικο ξίδι, το ξίδι από μπύρα, από ρύζι από φρούτα και πολλά άλλα.

Αντικείμενο λοιπόν της παρούσας εργασίας είναι να γνωρίσουμε καλύτερα το βαλσάμικο 
ξίδι Καλαμάτας, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει τις καρδιές των καταναλωτών 
αλλά και των καλύτερων γαστρονόμων ενώ φιγουράρει στα μεγαλύτερα Delicatessens της 
Ευρώπης και κατέχει τη πρώτη θέση σε πωλήσεις στην Ελλάδα. Μια οικογενειακή 
επιχείρηση, η ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ABET, με ιστορία 80 χρόνων, παρασκευάζει και 
συσκευάζει στην Ελλάδα το Βαλσάμικο ξίδι Καλαμάτας. Σε αντίθεση με τα άλλα ξίδια το 
βαλσάμικο Καλαμάτας έχει μια γλυκιά και συγχρόνως ξινή γεύση. Η μοναδικότητα του 
αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι προέρχεται από μούστο σταφυλιών και συγκεκριμένα της 
Κορινθιακής σταφίδας και όχι από κρασί.

Δεδομένου του κενού στην επιστημονική βιβλιογραφία, οι πηγές από τις οποίες 
αντλήθηκαν οι πληροφορίες είναι κυρίως άρθρα, προσωπικές συνεντεύξεις του κ. Κώστα 
και Χρήστου Παπαδημητρίου, η ανανεωμένη σελίδα της εταιρείας αλλά και οι σημαντικές 
και χρήσιμες πληροφορίες που αντλήσαμε από την ίδια την εταιρεία.

Μέσα από τη μελέτη και την έρευνα που έγιναν, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως το 
Βαλσάμικο Ξίδι Καλαμάτας είναι ένα γνήσιο και αυθεντικό ξίδι χωρίς τη προσθήκη 
χρωστικών (καραμελόχρωμα) και συντηρητικών. Βασιζόμενο στην παραδοσιακή τοπική 
συνταγή για γλυκό ξίδι, το αποκαλούμενο «γλυκάδι», αντλεί αποκλειστικά από τη σταφίδα 
τα φυσικά σάκχαρα και το σκούρο χρώμα.

Η οικονομική σημασία του είναι πολύ μεγάλη και ιδιαίτερα για τη χώρα μας. Η Ελλάδα 
βρίσκεται στη λίστα με τις δέκα χώρες που καταλαμβάνουν μεγάλο μερίδιο στην εξαγωγή 
ξιδιού παγκοσμίως. Στη Ελλάδα δραστηριοποιούνται αρκετές βιομηχανίες παραγωγής 
ξιδιού με παρουσία στην εγχώρια και στην παγκόσμια αγορά, η σημαντικότερη όμως 
βιομηχανία παραγωγής όξους είναι η ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ABET.

Λέξεις κλειδιά: Κορινθιακή σταφίδα, αλκοολική ζύμωση, οξική ζύμωση, οξοποίηση, 
HACCP, ISO 22000:2005, Ωχρατοξίνη A
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Abstract
Vinegar is an acidic liquid that is derived from the fermentation of the wine ethanol on 
ethanoic acid, without extra sugar and with help of some useful bacteria, aketovaktrion. 
The concentration of vinegar in acetic acid varies from 4% to 8% for table vinegar and 
18% for vinegars used to preserve food. Historically, the vinegar is the oldest of the 
flavorings used in gastronomy. Its appearance is almost simultaneous with the appearance 
of the wine as it is the natural result of the products of alcoholic fermentation. In trade we 
can find various types of vinegar such as common vinegar with is familiar to everyone and 
its use is widespread, red vinegar, balsamic vinegar, beer vinegar, rice vinegar, fruit 
vinegar and many more.

The purpose of the study is to know better Kalamata balsamic vinegar, which the last years 
has won the hearts of both the consumers and the best gastronomes wile is featured in 
major European Delicatessens and is first in sales in Greece. A family business, 
Papadimitriou, with an 80 years history, prepares and packages Kalamata balsamic vinegar 
in Greece. Unlike other vinegars, Kalamata balsamic vinegar has a sweet and sour taste 
simultaneously. This uniqueness is due to the fact that it comes not from wine but from 
grape must and particularly currants.

Given the gap in the scientific bibliography, the information sources were mainly articles, 
interviews of Kostas and Christos Papadimitriou, the renewed website of the company but 
also important and useful information from the company itself.

Through the study and the research conducted we conclude that Kalamata balsamic vinegar 
is genuine and authentic vinegar without added coloring (caramel) and preservatives. 
Based on the local traditional recipe for sweet vinegar, called “glicadi” the natural sugar 
and its dark color come exclusively from the currant.

Its economic significance is great and especially for our country. Greece is in the ten 
countries that occupy a large share in vinegar export worldwide. In Greece there are 
several vinegar industries with presence both in domestic and global market, but most 
important of them is Papadimitriou.

Key words: currant, alcoholic fermentation, acetic fermentation, acietification, HACCP, 
ISO 22000:2005, Ochratoxin A

[5]



Περιεχόμενα

Ευχαριστίες......................................................................................3

Περίληψη.........................................................................................4

Abstract............................................................................................5

Περιεχόμενα.....................................................................................6

Πίνακας εικόνων..............................................................................9

Πίνακας πινάκων........................................................................... 10

Πίνακας συντομογραφιών............................................................ 10

Πρόλογος........................................................................................ 11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.Το ξίδι.................................................................. 12

1.1. Γενικά..................................................................................... 12

1.2. Η ιστορία του ξιδιού ............................................................ 14

1.3. Κορινθιακή σταφίδα -  Πρώτη ύλη..................................... 16

1.3.1. Η πορεία της Κορινθιακής σταφιδαμπέλου.....................17

1.3.2. Χαρακτηριστικά της Κορινθιακής σταφιδαμπέλου........18

1.3.3. Διατροφική αξία της Κορινθιακής σταφίδας...................18

1.4. Το ξίδι και οι χρήσεις του..................................................... 19

1.5. Τύποι ξιδιού...........................................................................20

1.5.1. Ξίδι από λευκό ή κόκκινο κρασί....................................... 20

1.5.2. Βαλσάμικο ξίδι...................................................................20

1.5.3. Ξίδι από γλυκόζη................................................................ 21

1.5.4. Ξίδι από ζυθογλεύκος (malt)............................................. 21

[6]



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2,Οξοποιία ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ........................ 22

2.1. Η ιστορία της εταιρείας........................................................22

2.2. Η φιλοσοφία της εταιρείας...................................................25

2.2.1. Βασικοί στρατηγικοί στόχοι............................................. 25

2.3. Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας.......................................... 26

2.4. Πιστοποιήσεις της εταιρείας................................................26

2.5. Διακρίσεις της εταιρείας......................................................27

2.6. Τα προϊόντα της εταιρείας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ.ΑΒΕΤ 
 27

2.6.1. Βαλσάμικο ξίδι...................................................................28

2.6.2. Μουστάρδες «Β3ΐ8Ηΐηοη».................................................. 31

2.6.3. Αποξηραμένα φρούτα........................................................33

2.6.4. Βιολογικά προϊόντα............................................................34

2.6.5. Αλλα προϊόντα....................................................................36

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.Παραγωγική διαδικασία βαλσάμικου ξιδιού και 
μηχανολογικός εξοπλισμός οξοποιείου ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Χ.Κ.ΑΒΕΤ......................................................................................38

3.1.Εισαγωγή..................................................................................38

Στάδιο 1.Παραλαβή και αποθήκευση πρώτης ύλης (Κορινθιακή 
σταφίδα)......................................................................................... 39

Στάδιο 2.Παραγωγή γλεύκους..................................................... 39

Στάδιο 3.Λειτουργία οξοποιητή -  Παραγωγή όξους................. 41

Στάδιο 4.Κολλάρισμα................................................................... 43

Στάδιο 5.Φιλτράρισμα και αποθήκευση όξους.......................... 44
[7]



Στάδιο ό.Μεταφορά -  αποθήκευση όξους και παραλαβή υλικών 
συσκευασίας...................................................................................46

Στάδιο 7.Φιλτράρισμα όξους....................................................... 47

Στάδιο δ.Πλήρωση συσκευασίας................................................. 47

Στάδιο 9.Κλείσιμο συσκευασίας.................................................. 49

Στάδιο ΙΟ.Επικόλληση ετικέτας.................................................. 50

Στάδιο ΙΙ.Κωδικοποίηση προϊόντος........................................... 52

Στάδιο 12.Διαλογή και συσκευασία προϊόντος.......................... 54

Στάδιο 13. Παλετοποίηση και αποθήκευση τελικού προϊόντος.... 
......................................................................................................... 54

3.2.Διάγραμμα ροής παραγωγής όξους....................................... 55

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.Υλικά συσκευασίας -  Ελληνική νομοθεσία 
ξιδιού -  Ποιοτικός έλεγχος προϊόντων........................................ 57

4.1. Υλικά συσκευασίας...............................................................57

4.2. Ελληνική νομοθεσία που πρέπει να πληρούν τα βιομηχανικά
ξίδια................................................................................................ 59

4.3. Αξιολόγηση της ποιότητας του ξιδιού................................ 61

4.4. Ποιοτικός έλεγχος Κορινθιακής σταφίδας......................... 62

4.5. Ποιοτικός έλεγχος βαλσάμικου ξιδιού................................ 63

Συμπεράσματα...............................................................................67

Βιβλιογραφία.................................................................................69

[8]



Πίνακας εικόνων
Εικόνα 1. Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΒΕΤ στη Θουρία 
Μεσσηνίας (σελ.27)

Εικόνα 2. Kalamata Balsamic Vinegar (σελ.29)

Εικόνα 3. Balsamon Παλαιωμένο Βαλσάμικο Καλαμάτας (σελ.30)

Εικόνα 4. Λευκό Βαλσάμικο Ξίδι Καλαμάτας Παπαδημητρίου (σελ30)

Εικόνα 5. Papadimitriou Balsamic Cream (σελ31)

Εικόνα 6. Τα προϊόντα της σειράς Βαλσάμικο Ξίδι της εταιρείας ΠΑΠΑΠΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Χ.Κ. ΑΒΕΤ (σελ.32)

Εικόνα 7. Μεσογειακή Μουστάρδα με Τομάτα, Πατέ Ελιάς και Βασιλικό 

Εικόνα 8. Μεσογειακή Μουστάρδα Πικάντικη (Standard) (σελ.33)

Εικόνα 9. Μεσογειακή Μουστάρδα Ρίγανη και Θυμάρι (σελ.34)

Εικόνα 10. Τα αποξηραμένα φρούτα της σειράς Sunfit της εταιρείας 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΒΕΤ (σελ.35)

Εικόνα 11. Τα Βιολογικά Προϊόντα της εταιρείας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΒΕΤ 
(σελ.36)

Εικόνα 12. Διαλογή Μαύρης Κορινθιακής Σταφίδας στο χώρο παραγωγής της εταιρείας 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΒΕΤ (σελ.37)

Εικόνα 13. Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο Καλαμάτας Π.Ο.Π. (σελ38)

Εικόνα 14. BalsamonΈξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο (σελ.38)

Εικόνα 15. Παλετοκιβώτια παραλαβής Κορινθιακής σταφίδας κλειστού τύπου 
χωρητικότητας 400kg (σελ.40)

Εικόνα 16. Πρέσσα σταφίδας (σελ.41)

Εικόνα 17. Φυγόκεντρος αντλία (σελ 41)

Εικόνα 18. Πύργος ψύξης (σελ.43)

Εικόνα 19. Ζεύγος δίδυμων δεξαμενών (σελ.43)

Εικόνα 20. Ηλεκτρολογικός πίνακας ελέγχου οξοποιητή (σελ.44)

[9]



Εικόνα 21. Αντλία μεταφοράς παραγόμενου όξους στις ανοξείδωτες δεξαμενές 
κολλαρίσματος (σελ.45)

Εικόνα 22. Φίλτρο γης διατόμου (σελ.48)

Εικόνα 23. Δεξαμενή αποθήκευσης ξιδιού (σελ. 46)

Εικόνα 24. Πλαστική δεξαμενή μεταφοράς ξιδιού στη μονάδα εμφιάλωσης (σελ.47) 

Εικόνα 25. Φίλτρο βαρύτητας (σελ. 48)

Εικόνα 26. Συγκρότημα γεμιστικού (σελ.49)

Εικόνα 27. Κλειστικό και σφραγιστικό μηχάνημα, ενώ βλέπουμε και τη στρογγυλή βάση 
των δέκα θέσεων (σελ. 50)

Εικόνα 28. Φούρνος συρρίκνωσης (σελ.51)

Εικόνα 29. Ετικετέζα (σελ.52)

Εικόνα 30. Είσοδος των φιαλών στην ετικετέζα, όψη της πρώτης κεφαλής (σελ.52)

Εικόνα 31. Έξοδος των φιαλών από την ετικετέζα, όψη της δεύτερης κεφαλής (σελ.53) 

Εικόνα 32. Πίνακας ελέγχου εκτυπωτικού (σελ.54)

Εικόνα 33. Εκτυπωτικό (σελ.54)

Εικόνα 34. Δίσκος διαλογής, συσκευασία προϊόντος (σελ.55)

Πίνακας πινάκων
Πίνακας 1. Περιγραφή υλικών συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για την τυποποίηση 
όξους της εταιρείας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ABET (σελ.58-59)

Πίνακας συντομογραφιών
ABET: Αποθήκη Βάσεως Εφοδιασμού Τροφίμων

[10]



Πρόλογος
Σκοπός της παρούσας πτυχιακής μελέτης είναι να γνωρίσουμε καλύτερα το βαλσάμικο ξίδι 
Καλαμάτας, το οποίο την τελευταία δεκαετία κερδίζει όλο και περισσότερο τους Έλληνες 
καταναλωτές και τις διεθνείς αγορές. Μέσα από την εργασία φαίνεται η υψηλή διατροφική 
αξία τόσο του ξιδιού από τα αρχαία χρόνια, όπως φαίνεται από τα ιστορικά στοιχεία, όσο 
και της Κορινθιακής σταφίδας η οποία αποτελεί την πρώτη ύλη του βαλσάμικου ξιδιού 
Καλαμάτας. Αυτό όμως το οποίο αποτελεί κύριο στόχο της παρούσας εργασίας είναι η 
γνωριμία μας με την οξοποιία ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ABET. Η πλήρης δηλαδή, 
καταγραφή και περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού που 
χρησιμοποιείται από την εταιρεία. Σκόπιμη λοιπόν θα ήταν μια σύντομη περιγραφή των 
επιμέρους κεφαλαίων της εργασίας.

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια ιστορική αναδρομή στο ξίδι με σκοπό να γνωρίσουμε 
καλύτερα τις ρίζες του, την απαρχή του και τις χρήσεις του. Επίσης, στο κεφάλαιο αυτό θα 
γνωρίσουμε και την Κορινθιακή σταφίδα, η οποία αποτελεί την πρώτη ύλη του 
βαλσάμικου ξιδιού Καλαμάτας.

Στο δεύτερο κεφάλαιο βλέπουμε την ιστορία της εταιρείας Παπαδημητρίου μέσα στην 
πορεία των χρόνων. Επίσης, περιγράφονται όλα τα προϊόντα τα οποία παράγει η εταιρεία.

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναλυτική περιγραφή του μηχανολογικού εξοπλισμού που 
διαθέτει το οξοποιείο αλλά και ο χώρος εμφιάλωσης και συσκευασίας του όξους. Για την 
καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας τους παρατίθεται και φωτογραφικό υλικό σε όλα τα 
στάδια.

Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο, παρατίθεται πίνακας με τα υλικά συσκευασίας που 
χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία του ξιδιού. Επίσης, αναγράφεται η ελληνική 
νομοθεσία που πρέπει να πληρούν τα βιομηχανικά ξίδια καθώς, και ο ποιοτικός έλεγχος 
που πραγματοποιείται στην Κορινθιακή σταφίδα αλλά και στο ξίδι ως τελικό προϊόν.

Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση των συμπερασμάτων και τη 
βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για τη συγγραφή της παρούσας μελέτης.

Μπινίσκου Άννα,

Καλαμάτα 2012
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΤΟ ΞΙΔΙ

1.1.Γενικά

Το ξίδι είναι ένα όξινο υγρό που προέρχεται από τη ζύμωση της αιθανόλης του κρασιού σε 

αιθανικό οξύ, μετά από χρόνια, χωρίς την προσθήκη ζάχαρης και με τη βοήθεια κάποιων 

βακτηρίων. Το ρΗ του ξιδιού διαφέρει από ξίδι σε ξίδι και κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 

2,4 έως 3,4. Υπάρχουν διάφορα είδη ξιδιού, όπως το βαλσάμικο, το κόκκινο και το άσπρο 

( ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ, 2012). Το οξικό οξύ, είναι μια μικρή χημική ένωση, η οποία προέρχεται 

από μεγαλύτερες ενώσεις τις οποίες η δράση μικροοργανισμών οξειδώνει, δηλαδή τις 

μετατρέπει σε μικρότερες. Για την ακρίβεια προέρχεται από την οξείδωση της αλκοόλης 

που και αυτή προήλθε από τη ζύμωση δύο άλλων ενώσεων (φρουκτόζη, γλυκόζη) που με 

τη σειρά τους μπορούν να προέλθουν από τη διάσπαση της σακχαρόζης. Μέσα από αυτή 

τη διαδοχική αποικοδόμηση, οι μικροοργανισμοί (ζυμομύκητες, βακτήρια) που προκαλούν 

αυτές τις αντιδράσεις, αντλούν την ενέργεια που τους χρειάζεται. Η οξική ζύμωση είναι εν 

τέλει μια λειτουργία ζωτικής σημασίας για τους μικροοργανισμούς. Για την οξική ζύμωση, 

όπως ονομάζεται το τελευταίο στάδιο μετατροπής της αλκοόλης σε οξικό οξύ, υπεύθυνα 

είναι τα οξικά βακτήρια. Αυτά, μέσω των ενζύμων που περιέχουν στο κύτταρό τους 

μεταφέρουν το οξυγόνο του αέρα στην αλκοόλη που θα οξειδωθεί έως ότου 

μετασχηματιστεί σε οξικό οξύ. Είναι φανερό ότι το οξυγόνο είναι απαραίτητο γι’ αυτή τη 

μεταβολή. Η οξική ζύμωση, είτε είναι αυθόρμητη και ανεξέλεγκτη (στην οικιακή 

οξοποιία) είτε είναι ελεγχόμενη (στη βιομηχανική οξοποιία) χρειάζεται μεγάλες ποσότητες 

οξυγόνου. Για να γίνει πιο κατανοητό, χρήσιμο θα ήταν να αναφερθεί το ακόλουθο 

αριθμητικό παράδειγμα. Έστω ότι έχουμε ένα ποτό 7 βαθμών αλκοόλης, αν η οξείδωση 

της αλκοόλης ολοκληρωθεί, θα μας δώσει ένα ξίδι περίπου 6,5 βαθμών. Για να γίνει αυτό 

απαιτούνται 13 ολόκληρα λίτρα αέρα για κάθε ένα λίτρο υγρού (για να σχηματιστεί ένας 

βαθμός ξιδιού, θέλουμε περίπου 2 λίτρα αέρα ανά λίτρο κρασιού). Με βάση λοιπόν το 

παραπάνω παράδειγμα καταλαβαίνουμε γιατί αλλοιώνονται τα κρασιά όταν ξεχαστούν σε 

μισογεμάτα μπουκάλια ή βαρέλια. Αν κοιτάξουμε λοιπόν σε ξεχασμένα μπουκάλια με 

υπολείμματα κρασιού θα παρατηρήσουμε πως στην επιφάνεια σχηματίζεται μια λευκή 

επιδερμίδα , το υμένιο, που με τον καιρό γίνεται πιο παχιά και αναδύει τη χαρακτηριστική 

οσμή του ξιδιού. Στο σημείο λοιπόν αυτό του κρασιού που έρχεται σε επαφή με τον αέρα, 

τα οξικά βακτήρια, που ευθύνονται για την αλλοίωση του κρασιού, πολλαπλασιάζονται.
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Το φαινόμενο της οξικής ζύμωσης απασχόλησε τους επιστήμονες ήδη από τον 

προπερασμένο αιώνα. Το 1837- 1838 οι Turpin και Kutzing εξέφρασαν την άποψη ότι 

υπεύθυνοι της οξικής αλλοίωσης είναι κάποιοι μικροοργανισμοί. Αργότερα, το 1864, ο 

Pasteur επιβεβαίωσε πειραματικά αυτή την άποψη. Αυτούς τους μικροοργανισμούς που 

είναι υπεύθυνοι για την αλλοίωση, ο Pasteur τους ονόμασε Mycoderma aceti, σήμερα 

όμως γνωρίζουμε ότι ανήκουν στα γένη Gluconabacter και Acetobacter. Σύμφωνα λοιπόν 

με τα παραπάνω, θα λέγαμε πως το ξίδι είναι το τελικό προϊόν της οξείδωσης της 

αιθανόλης από εξειδικευμένα ακετοβακτήρια προς την παραγωγή οξικού οξέος και νερού. 

Το οξικό οξύ είναι αυτό το συστατικό που δίνει τη χαρακτηριστική γεύση στο ξίδι. Η 

συγκέντρωση του οξικού οξέος ποικίλει από 4% έως 8% για τα επιτραπέζια ξίδια και 18% 

για τα ξίδια που χρησιμοποιούνται στη διατήρηση των τροφίμων. Το φυσικό ξίδι περιέχει 

επίσης, τρυγικό οξύ, κιτρικό οξύ αλλά και άλλα ακόμη οξέα (Βέκιου, 2008).
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1.2.Η ιστορία του ξιδιού

Ιστορικά το ξίδι είναι το πιο παλιό και περισσότερο δημοφιλές από τα αρτύματα που 

χρησιμοποιούνται στη γαστρονομία. Πιθανώς εμφανίζεται συγχρόνως με τη χρήση του 

οίνου περίπου το 6.000 π. X. μια και είναι η φυσική κατάληξη των προϊόντων της 

αλκοολικής ζύμωσης (AllVinegar, 2009). Σίγουρα, είναι προϊόν τυχαίου γεγονότος από 

κάποιο κρασί που έμεινε εκτεθειμένο στον αέρα κι έτσι παρήχθει το πρώτο ξίδι στην 

ιστορία. Απλή η υπόθεση αλλά απλή είναι και η διαδικασία παραγωγής του ξιδιού (Ας 

κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη, 2011). Στην Αίγυπτο είναι γνωστό από την 4η χιλιετία ενώ 

στη Μεσοποταμία από την 3η. Οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν ευρύτατα το ξίδι στη 

μαγειρική και μάλιστα ήταν οι πρώτοι που διέκριναν διαφορές στην ποιότητα σύμφωνα με 

τον τόπο προέλευσης του ξιδιού. Έτσι, αναφέρονται σαν καλύτερα τα ξίδια από τον 

Σφηττό (Αττική), τις Κλεωνές (Νεμέα), την Κνίδο (δωρική πόλη της Μικράς Ασίας), τη 

Δεκέλεια (Αττική) και την Αίγυπτο. Το ξίδι αναφέρει ο Αθήναιος είναι το «το μόνο των 

ηδυσμάτων το οποίο στην Αττική αποκαλούν γλυκύ» , ενώ ο Κτησίας το θεωρεί «το 

άριστον από τα αρτύματα». Οι αρχαίοι γιατροί Ιπποκράτης και Γαληνός, χρησιμοποιούσαν 

το ξίδι στην ιατρική. Αν οι Έλληνες λοιπόν το διέκριναν ανάλογα με την περιοχή 

προέλευσής του, οι Ρωμαίοι διέκριναν το ξίδι ανάλογα με τη φύση του και τον τρόπο που 

το αρωμάτιζαν (AllVinegar, 2009). Οι Ρωμαίοι μετάγγιζαν κάθε κρασί που άρχιζε να 

ξιδιάζει από τα μεγάλα πιθάρια σε μικρότερους αμφορείς για να βοηθήσουν τη μετατροπή 

του σε ξίδι. Το χρησιμοποιούσαν για να παρασκευάσουν το ποτό posea τω Ρωμαίων 

στρατιωτών. Αυτό το αραιωμένο με νερό ξίδι, σύμφωνα με τη Βίβλο, έδωσε ο Ρωμαίος 

στρατιώτης στον Ιησού για να ξεδιψάσει πάνω στο σταυρό (Ας κάνουμε τη ζωή μας 

καλύτερη, 2011). Οι Λατίνοι συγγραφείς Κολουμέλα, Παλάδιος, Κάτων, αναφέρουν 

αρκετά για το ξίδι και τον τρόπο παρασκευής του. Στους νεώτερους χρόνους το ξίδι και η 

οξική ζύμωση που το παράγει απασχόλησαν ερευνητές των φαινομένων των ζυμώσεων 

όπως ο Στάλ, Μπέχερ, κ.α. Ο Στάλ μάλιστα είναι ο πρώτος που ονόμασε το στρώμα που 

σχηματίζεται στην επιφάνεια του ξιδιού «μάνα του ξιδιού». Το πρόβλημα όμως της αιτίας 

όλων αυτών των φαινομένων λύθηκε οριστικά με τις έρευνες του Paster. Ο μεγάλος 

χημικός που άνοιξε το δρόμο στη μικροβιολογία αλλά και στην επιστήμη των ζυμώσεων 

στα τρόφιμα και ιδιαίτερα στη μελέτη για την οξοποίηση (AllVinegar, 2009). Εκτός, όμως 

από τα κοινά ξίδια, εξέχουσα θέση στην αγορά αλλά και στις προτιμήσεις των
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καταναλωτών, κατέχει και το βαλσάμικο ξίδι. Η ιστορία του βαλσάμικου ξιδιού ξεκινάει 

από τους Ρωμαίους οι οποίοι έβραζαν το χυμό των σταφυλιών με σκοπό τη φύλαξή του για 

τη χειμερινή περίοδο. Το βαλσάμικο περισσότερο μοιάζει με κρασί παρά με ξίδι. Έχει μια 

ξεχωριστή, πλούσια, γλυκόξινη και αρωματική γεύση και αναπτύσσει τις πολύπλοκες 

γεύσεις του και τη σιροπιαστή σύσταση παλαιώνοντας σε ξύλινα βαρέλια 

(Μοναστηριακά). Τα παλιά χρόνια το βελούδινο αυτό ξίδι ήταν ποτό και κυρίως 

χωνευτικό, που το έπιναν οι άρχοντες της Μόντενα (πόλη της Ιταλίας) μετά τα πλούσια 

γεύματά τους. Συχνά οι οικογένειες των Εοείαϊο (ξιδοπαραγωγών) ξεκινούσαν καινούργια 

παραγωγή όταν γεννιόταν ένα μωρό στην οικογένεια και παραδοσιακά τα βαρέλια 

περνούσαν από τον πατέρα στη μικρότερη κόρη και όχι στον πρωτότοκο γιό, επειδή 

πίστευαν πως η κόρη θα διατηρήσει καλύτερα τη πολύτιμη οικογενειακή παράδοση 

(Κρεμέζη, 2010).
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1.3.Κορινθιακή σταφίδα- Πρώτη ύλη

Για την Παρασκευή του βαλσάμικου ξιδιού 

Καλαμάτας η εταιρεία Παπαδημητρίου Χ.Κ. ABET, χρησιμοποιεί ετησίως 2.500 τόνους 

μαύρης σταφίδας, περίπου το 60% της μεσσηνιακής παραγωγής (Κωνσταντινίδου, 2011). 

Ας γνωρίσουμε όμως καλύτερα το φυτό αυτό από το οποίο παράγεται το βαλσάμικο ξίδι. 

Η καταγωγή του αμπελιού ως φυτού είναι παλαιότερη του ανθρώπου. Πριν ακόμη τη 

μεγάλη περίοδο των παγετώνων, όπως μαρτυρούν ευρήματα, υπήρχαν αμπέλια ακόμη και 

στις πολικές περιοχές. Κατά την περίοδο των παγετώνων το αμπέλι άρχισε να εκτοπίζεται 

από τις βόρειες με ψυχρό κλίμα περιοχές και η ανάπτυξή του περιορίστηκε σε αυτές με 

εύκρατο κλίμα. Ο Καύκασος, η Μεσοποταμία και η αρχαία Αίγυπτος πρέπει να 

θεωρηθούν οι κοιτίδες της αμπελουργίας. Εκεί, μεταξύ Ευξείνου Πόντου, Κασπίας 

θάλασσας και Μεσοποταμίας, γεννήθηκε το είδος Άμπελος η οινοφόρος (Vitis Vimfera), 

που καλλιεργείται σήμερα. Στον Ελλαδικό χώρο η καλλιέργεια της αμπέλου ήρθε από την 

ανατολή και τοποθετείται στα μέσα π. X χιλιετηρίδας. Στην Ελλάδα δεν είναι ακριβώς 

γνωστό πότε άρχισε η καλλιέργεια του αμπελιού, ίσως γύρω στον 15° αιώνα (Λιόπα - 

Τσακαλίδη, 2011 ). Το αμπέλι είναι ένα πανάρχαιο θαμνώδες φυτό, ευρέως διαδεδομένο, 

ανήκει στο γένος Vitis της οικογένειας των αμπελιδών (Ampelidae, Vitaceae), το οποίο 

περιλαμβάνει μια ιδιαίτερη ποικιλία ειδών. Ανάμεσα σε αυτά είναι κ η άμπελος η 

οινοφόρος ή Vitis Vimfera var. Apyrena ή όπως κοινώς ονομάζεται σταφιδάμπελος, η 

οποία καλλιεργείται σε πολλές περιοχές. (Χαλουλάκος, 1993). Τον καρπό της 

σταφιδαμπέλου αποτελεί η μαύρη ή κορινθιακή σταφίδα, η οποία ευδοκιμεί κατά κύριο 

λόγο στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην περιοχή της Πελοποννήσου. Η κορινθιακή σταφίδα 

σύμφωνα με επιστημονική εκδοχή, αποτελεί προϊόν βλαστικής μεταλλαγής της 

οινοποιήσιμης αμπέλου και μάλιστα της ποικιλίας Λιάτικο. Χαρακτηριστικό της γνώρισμα 

είναι η απουσία κουκουτσιών “γιγάρτων” από τις ρόγες του σταφυλιού κι έτσι 

αναγνωρίσθηκε ως ιδιαίτερη ποικιλία αμπέλου (Vitis Vinefera vari etas apyrena). Οι 

σημαντικότερες ποικιλίες σταφιδάμπελων είναι:
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• η Σουλτανίνα γνωστή και ως Thompson Seedless (Καλιφόρνια), με ρόγα άσπερμη 

ωχροκίτρινη

• Το Μοσχάτο της Αλεξάνδρειας, γνωστό επίσης ως Gordo Blanco (Αυστραλία) ή White 

Hanepoot (Νότια Αφρική), με ρόγα που περιέχει μεγάλα σπέρματα και η

• Κορινθιακή με μικρή, μαύρη, άσπερμη ρόγα η οποία έχει τρεις υποποικιλίες:

• η μαύρη

• η λευκή και η

• ερυθρά

Σε μεγαλύτερη έκταση, όμως, από αυτές τις τρεις υποποικιλίες καλλιεργείται η μαύρη 

Κορινθιακή, η οποία είναι η πιο παραγωγική. Η λευκή απαντάται κατά κύριο λόγο 

διάσπαρτη στους αμπελώνες της Ζακύνθου. Η κόκκινη, που είναι μικρότερης 

παραγωγικότητας, σπανίζει αλλά απαντάται στην Κεφαλονιά (Λιόπα - Τσακαλίδη., 2011).

1.3.1.Η πορεία της Κορινθιακής σταφιδαμπέλου

Η Κορινθιακή σταφιδάμπελος αποτελεί το πρώτο από άποψης αρχαιότητας εθνικό προϊόν. 

Παρόλο που η χρονολογική περίοδος εμφάνισής της δεν είναι διευκρινισμένη, στην αρχαία 

Ελλάδα θα συναντούσαμε τις σταφίδες με τις ονομασίες ασταφίδες, σταφιλίδες και 

οσταφίδες. Συγκεκριμένα, ο Ιπποκράτης αναφέρει χαρακτηριστικά στα συγγράμματά του 

τους όρους ασταφίδα και σταφίδα, την οποία μάλιστα και διακρίνει σε δύο είδη: τη λευκή 

και τη μαύρη. Η σταφιδάμπελος είναι σαφές ότι προϋπήρχε στην Πελοπόννησο. Πρώτη 

σχετική μαρτυρία συναντάμε στα «Προβλήματα» του Αριστοτέλη, ο οποίος αναφέρει ότι 

πρόκειται για ατελή σταφύλια με μικρές ράγες, τα οποία στερούνται πυρήνα ή διαθέτουν 

ένα πολύ μικρό σε μέγεθος πυρήνα. Πολύ αργότερα, στις αρχές του 14ου αιώνα, η ύπαρξη 

της Κορινθιακής σταφιδαμπέλου επικυρώνεται από γραπτές μαρτυρίες, καθώς 

αναφέρονται οι περιοχές Κατάκολο και Κόρινθος ως οι εξαγωγικοί λιμένες της 

Κορινθιακής σταφίδας. Η ραγδαία ανάπτυξη στον τομέα του εμπορίου (14ος -  15ος αιώνας) 

καθιστά τη σταφίδα ως ένα πλέον αναγνωρισμένο είδος εμπορίας στην Ευρώπη (Σάββα, 

2006). Κύριες σταφιδοπαραγωγικές χώρες έως τις αρχές του 20ου αιώνα ήταν η Τουρκία 

και η Ελλάδα. Ωστόσο, στα μέσα του 20ου αιώνα, οι ΗΠΑ έγιναν η πρώτη παραγωγός 

χώρα με δεύτερες την Αυστραλία και την Τουρκία και τρίτη την Ελλάδα. Η Κορινθιακή 

σταφίδα αποτελεί ένα από τα βασικότερα αγροτικά εξαγωγικά προϊόντα της Ελλάδας.
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Σήμερα οι εξαγωγές σταφίδας αποτελούν το 2% - 3% της αξίας των συνολικών εξαγωγών, 

με σταθερή ή και ανερχόμενη τάση, λόγω μείωσης του όγκου των συνολικών ελληνικών 

εξαγωγών. Κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, αποτέλεσε το βασικό μοχλό 

εκσυγχρονισμού της οικονομίας και των μεγάλων έργων (διώρυγα Κορίνθου, 

σιδηροδρομικό δίκτυο) επειδή αποτελούσε το 70% των ελληνικών εξαγωγών. Όσον αφορά 

τις περιοχές στις οποίες ευδοκιμεί και καλλιεργείται η Κορινθιακή σταφίδα σήμερα, 

αναφέρονται οι νομοί Κορινθίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας 

(Κανέλλος, 2009).

1.3.2.Χαρακτηριστικά της Κορινθιακής σταφιδαμπέλου

Η κορινθιακή σταφιδάμπελος είναι παραγωγική ποικιλία. Ως νεαρό φυτό, έχει χρώμα 

τεφροπράσινο με ερυθρά παρυφή καλυμμένη με βαμβακώδες χνούδι. Ο βλαστός είναι 

χρώματος μέτριου ανοιχτού λευκοπράσινου και στην άκρη έχει ιώδη έως κόκκινη 

απόχρωση και είναι ολόκληρος με χνούδι. Το φύλλο είναι μάλλον μεγάλου μεγέθους, 

σχήματος κυκλικού προς σφηνοειδές, με έλασμα παχύ, βαθυπράσινου χρώματος με 

οδόντες σε δύο σειρές και νευρώσεις κιτρινοπράσινου χρώματος, με την άνω επιφάνεια 

λεία και την κάτω με βαμβακώδες χνούδι. Το σταφύλι είναι μέτριου μεγέθους, κυλινδρικό, 

συνήθως διπλό και πυκνόραγο. Ο ποδίσκος είναι μέτριου μεγέθους και πάχους και εύκολα 

αποκοπτώμενος. Το μέσο βάρος του σταφυλιού είναι περίπου 200 g. Οι ράγες αποτελούν 

περίπου το 98% του ολικού βάρους του σταφυλιού, αρκετά μεγαλύτερο από το αντίστοιχο 

άλλων ποικιλιών της αμπέλου. Η ράγα είναι μικρή, σφαιρική και αγίγαρτη σε ποσοστό 

περίπου το 98%. Οι εγίγαρτες ράγες και αυτές μεγάλης διαμέτρου, θεωρούνται κακής 

ποιότητας προϊόν (Κριμπά, 1943)

1.3.3.Διατροφική αξία της Κορινθιακής σταφίδας

Η σταφίδα καταναλώνεται ευρέως ιδιαίτερα στη δυτική Ευρώπη και αποτελεί ένα τέλειο 

γλυκαντικό. Είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και σύνθετους υδατάνθρακες και περιέχει 

πολλά μικροθρεπτικά συστατικά απαραίτητα για τη ζωή. Οι σταφίδες είναι πλούσιες σε 

απλά σάκχαρα όπως φρουκτόζη και γλυκόζη, τα οποία ως γνωστόν αποτελούν την 

αμεσότερη πηγή ενέργειας για τον ανθρώπινο οργανισμό, ενώ παράλληλα υπάρχουν
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κύτταρα όπως τα εγκεφαλικά αλλά και τα ερυθροκύτταρα που χρησιμοποιούν μόνο 

σάκχαρα για τις καύσεις τους. Επίσης, η παρουσία των σακχάρων αυτών κινητοποιεί μια 

αλκαλική αντίδραση με την οποία πραγματοποιείται εξουδετέρωση των οξέων που 

σχηματίζονται στον οργανισμό μετά από την κατανάλωση τροφών όπως το κρέας και τα 

αυγά. Ως μέρος μιας ισορροπημένης δίαιτας, η σταφίδα, όπως προαναφέρθηκε, είναι 

πλούσια σε υδατάνθρακες και φυτικές ίνες και δεν περιέχει σχεδόν καθόλου λίπος ή 

χοληστερόλη με αποτέλεσμα να αποτελεί ένα εναλλακτικό γλυκαντικό (Ούοιι βί αΐ, 

2007). Η Κορινθιακή σταφίδα έχει μεγάλη θρεπτική αξία και περιέχει ανόργανα συστατικά 

όπως Κάλιο, Φώσφορο, Ασβέστιο, Μαγνήσιο, υπό τη μορφή αλάτων. Περιέχει 

περισσότερο Σίδηρο, Μαγνήσιο και Φώσφορο από τις μπανάνες και τα μήλα τα οποία 

φημίζονται για το συγκεκριμένο περιεχόμενό τους. Η σταφίδα είναι επίσης γευστική και 

αρωματώδης και ασκεί ευεργετική επίδραση στο μεταβολισμό και στη θρέψη του 

οργανισμού (Λιόπα - Τσακαλίδη., 2011).

1.4.Το ξίδι και οι χρήσεις του

Το ξίδι, εκτός από τη συνήθη χρήση του, στο να τονίσει τη γεύση των τροφών και στις 

σαλάτες, μπορεί να φανεί χρήσιμο “εργαλείο” για πολλές εργασίες, από την καθαριότητα 

του σπιτιού και την απολύμανση έως την εξάλειψη μυρωδιών και τη διατήρηση της 

φρεσκάδας στα τρόφιμα. Λόγω του οξικού οξέος αποτελεί ένα πάρα πολύ καλό και φιλικό 

προς το περιβάλλον απορρυπαντικό για το σπίτι. Το ξίδι λοιπόν μπορεί να φανεί χρήσιμο 

σε πολλές οικιακές εργασίες όπως για παράδειγμα για την απομάκρυνση του λίπους και 

των μυρωδιών από τον φούρνο μαγειρέματος, για την απομάκρυνση των αλάτων από τα 

είδη υγιεινής. Ακόμη, μπορούμε να καθαρίσουμε τα παράθυρα και να σκουπίσουμε τα 

σκεύη αποθήκευσης των τροφίμων για την αποφυγή δημιουργίας μούχλας και βακτηρίων 

(Μπλέτσας, 2010).

Επίσης, η χρήση του ξιδιού είναι ωφέλιμη και σε θέματα υγείας. Υπάρχουν πολλές 

περιπτώσεις όπου το ξίδι έχει αποτελέσει καταπραϋντικό. Για παράδειγμα, το λευκό ξίδι 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απαλύνει εγκαύματα του δέρματος από τον ήλιο και 

αφήνει μια αίσθηση δροσιάς. Ακόμη, χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της χοληστερίνης 

του αίματος αλλά και στην αντιμετώπιση συμπτωμάτων των διαβητικών. Η χρήση αυτή 

του ξιδιού χρονολογείται από πολύ παλιά όταν δεν υπήρχαν μέσα αντιμετώπισης της
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υπεργλυκαιμίας. Οι διαβητικοί πρόσθεταν μια μικρή ποσότητα ξιδιού στο φαγητό τους 

καθώς το ξίδι φαίνεται να μειώνει τα επίπεδα της γλυκόζης και της ινσουλίνης στο αίμα, 

βελτιώνοντας έτσι τον γλυκεμικό δείκτη από την κατάποση υδατανθράκων. Μάλιστα, 

είναι μια καλή λύση για τους υπερτασικούς, που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν αντί για 

αλάτι (Χριστοπούλου, 2011).

Μια πολύ ιδιαίτερη χρήση του ξιδιού είναι αυτή ως ζιζανιοκτόνο. Λόγω του οξικού οξέος 

όταν εφαρμοστεί με ψεκασμό στα ζιζάνια, το υπέργειο τμήμα αυτών θα καταστραφεί αλλά 

επειδή το οξικό οξύ δεν απορροφάται από τη ρίζα θα πρέπει να συνδυαστεί και με άλλες 

καλλιεργητικές τεχνικές ώστε να επιτευχθεί πλήρης καταστροφή των ζιζανίων. Επίσης, 

βαμβάκι εμποτισμένο με ξίδι εάν τοποθετηθεί στον κήπο διώχνει όλους τους 

ανεπιθύμητους εχθρούς και έντομα (Βέκιου, 2008).

1.5.Τύποι ξιδιού

Σήμερα υπάρχουν διάφοροι τύποι ξιδιών, διαφορετικού χρόνου ωρίμανσης, διαφορετικής 

υφής, διαφορετικής γεύσης και αρωμάτων και διαφορετικών ζυμώσεων. Παρακάτω 

ακολουθεί μια αναφορά στους πιο περιζήτητους τύπους ξιδιού της αγοράς.

1.5.1. Ξίδι από λευκό ή κόκκινο κρασί

Η πλέον κοινή πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του ξιδιού είναι το 

κρασί. Είτε αυτό προέρχεται από λευκά είτε από ερυθρά σταφύλια, είναι το ίδιο εύκολο να 

οξοποιηθεί γι’ αυτό είναι και το πιο διαδεδομένο (Βέκιου, 2008). Η ποιότητα του 

εξαρτάται από το κρασί που έχει χρησιμοποιηθεί, αλλά και από το αν έχει παρασκευαστεί 

με την παραδοσιακή μέθοδο που του επιτρέπει να ωριμάζει σε ξύλινα βαρέλια. Στην 

κατηγορία αυτή θα μπορούσαμε να εντάξουμε και τα μονοποικιλιακά ξίδια, αυτά δηλαδή 

που φτιάχνονται από μια ποικιλία κρασιού, αλλά και από μια συγκεκριμένη ποικιλία 

σταφυλιών. Τέτοια είναι για παράδειγμα τα ΟιαΓ<1οηηεγ και το Ασύρτικο, τα οποία έχουν 

πιο καθαρό άρωμα και γεύση (Παπαδοδημητράκη, 2008).

1.5.2. Βαλσάμικο ξίδι

Σε αντίθεση με τα άλλα ξίδια το βαλσάμικο, διαθέτει έναν συνδυασμό γλυκιάς και ξινής 

γεύσης. Η μοναδικότητα του αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι προέρχεται από μούστο

[20]



σταφυλιών και όχι από κρασί, ο οποίος δεν έχει υποστεί ζύμωση. Επίσης ωριμάζει σε 

βαρέλια πολλών ετών, που κατασκευάζονται από ξύλα διαφορετικής προέλευσης, όπως 

δρυ και καστανιά, και στα οποία διαδοχικά φυλάσσεται το ξίδι. Περνάει από πολλά στάδια 

ωρίμανσης και από σχεδόν ταυτόχρονη αλκοολική και οξική ζύμωση κι έτσι αποκτά την 

υφή τύπου σιροπιού που έχει το τελικό προϊόν. Το παραδοσιακό ωστόσο, βαλσάμικο ξίδι 

φτιάχνεται στη Μόντενα της Ιταλίας από σταφύλια της ποικιλίας Trebbiano, τα οποία 

καλλιεργούνται στους λόφους της. Με το βαλσάμικο όμως ξίδι θα ασχοληθούμε 

εκτενέστερα στη συνέχεια της εργασίας (Βέκιου, 2008).

1.5.3. Ξίδι από γλυκόζη

Η γλυκόζη παράγεται βιομηχανικά από το καλαμπόκι. Στο εμπόριο υπάρχει σε ρευστή 

μορφή ως ένα διάφανο παχύρευστο σιρόπι. Είναι υψηλής περιεκτικότητας σε σάκχαρα 

(80%) και χρησιμοποιείται στη ζαχαροπλαστική. Μπορεί, ύστερα από αραίωση και 

ζύμωση, να δώσει ένα αλκοολούχο υγρό που η περαιτέρω οξοποίηση οδηγεί σε ένα 

άχρωμο καθαρό ξίδι. Δεν είναι, φυσικά, ιδιαίτερα αρωματικό αφού στερείται αρωματικών 

ουσιών που συναντάμε στο κρασί ή σε άλλες πρώτες ύλες (Βέκιου, 2008).

1.5.4. Ξίδι από ζυθογλεύκος (malt)

Όλα τα δημητριακά μπορούν, ύστερα από επεξεργασία που μετατρέπει το άμυλο τους σε 

γλυκόζη να δώσουν ένα γλυκό πολτό (ζυθογλεύκος). Η ζύμωση του γλεύκους αυτού 

οδηγεί στην παραγωγή ενός αλκοολούχου ποτού, τη γνωστή σε όλους μας μπύρα. Η 

συνέχεια δε διαφέρει από μια κλασική οξοποίηση. Είναι ένα ξίδι ιδιαίτερα αγαπητό στη 

Μεγάλη Βρετανία και στη Βόρεια Ευρώπη. Χρησιμοποιείται συνήθως για τη συντήρηση 

των λαχανικών. Συνήθως είναι άχρωμο, εκτός εάν έχει χρωματιστεί με καραμέλα, οπότε 

έχει καφέ σκούρο χρώμα (Βέκιου, 2008).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΟΞΟΠΟΙΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

2.1.Η ιστορία της εταιρείας

Γνωστή ανέκαθεν για τις νόστιμες ελιές και το γνήσιο λάδι της, η Καλαμάτα, τώρα έχει κι 

ένα άλλο υψηλής ποιότητας προϊόν για το οποίο μπορεί να νιώθει περήφανη, το 

βαλσάμικο ξίδι. Δημιουργός του, η οικογένεια Παπαδη μητριού. Η εταιρεία

Παπαδημητρίου είναι από τις σημαντικότερες εταιρείες τροφίμων στη Νότια Ελλάδα με 

επτά και πλέον δεκαετίες εμπορικής διαδρομής και τρεις γενιές οικογενειακής παράδοσης.

Την αρχή έκανε ο Χρήστος Παπαδημητρίου, το 1939 σε ηλικία 29 ετών, ο οποίος 

εγκαθίσταται στην Καλαμάτα. Δημιουργεί μια μικρή παραγωγική μονάδα και 

δραστηριοποιείται στο εμπόριο και την εξαγωγή τοπικών προϊόντων της Καλαμάτας: 

αποξηραμένα σύκα, ελιές Καλαμών και φυσικά ελαιόλαδο. Τη δεκαετία του 50’ και 

έχοντας αποκτήσει εμπειρία, κατάφερε να διεισδύσει σε μια πολύ δύσκολη και απαιτητική 

αγορά τη Μεγάλη Βρετανία, με ένα ακόμη τοπικό προϊόν: την Κορινθιακή σταφίδα. 

Ανοίγοντας το εμπόριο της σταφίδας έχτισε σχέσεις εμπιστοσύνης με σημαντικούς 

εμπόρους της Μεγάλης Βρετανίας. Η μεταφορά και η επέκταση του εργοστασίου και ο 

νέος εξοπλισμός ήταν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να πετύχει το νέο εγχείρημα. 

Σταδιακά, επικεντρώνεται στην σταφίδα και αποκτά εξειδίκευση στο προϊόν αυτό, 

επεκτεινόμενος και σε νέες αγορές όπως η Ολλανδία και η Γερμανία. Θα μπορούσαμε 

λοιπόν να πούμε πως ο Χρήστος Παπαδημητρίου για την εποχή του αποτέλεσε πρεσβευτής 

της προβολής των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό. Το 1974 ο γιος του ο Κώστας 

Παπαδημητρίου, επέστρεψε στην Καλαμάτα από τις σπουδές οινολογίας στο Μπορντώ της 

Γαλλίας και άρχισε να εδραιώνει τη θέση της εταιρείας στο εξωτερικό, ως μία από τις 

σημαντικότερες εξαγωγικές επιχειρήσεις στο χώρο της σταφίδας και να πετυχαίνει την 

εξαγωγή έτοιμης σταφίδας σε συσκευασίες κατανάλωσης στις απαιτητικές αγγλικές 

αλυσίδες. Μέχρι τότε η συσκευασία αυτή γινόταν αποκλειστικά στην Αγγλία. Το 1980 το 

εργοστάσιο μεταφέρεται σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις στη Θουρία 

Μεσσηνίας (Kalamata Papadimitriou, 2007-2012). Η εξωστρέφεια του Χρήστου 

Παπαδημητρίου τον κατέστησε γρήγορα έναν από τους σημαντικότερους επιχειρηματίες 

της Μεσσηνίας. Ανάμεσα στις επιχειρήσεις του υπήρχε κι ένα παλιό οινοποιείο. Τη 

δεκαετία του ’70 ο Κώστας Παπαδημητρίου επιστρέφει με στόχο να φτιάξει ένα δικό του 

κρασί στο παλιό οινοποιείο. Η προσπάθεια του δεν άργησε να αποδώσει καρπούς αλά
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δυστυχώς δεν ήταν η κατάλληλη περίοδος. Την εποχή εκείνη, τη δεκαετία του ’80, οι 

Έλληνες έπιναν μόνο χύμα κρασί. Δυστυχώς λοιπόν, το καλό, υψηλής οξύτητας και 

χαμηλής οξείδωσης, με διακριτά αρώματα φρούτων κρασί, δεν εκτιμήθηκε αν και 

οινολογικά ήταν μια επιτυχία. Ο Κώστας Παπαδημητρίου όμως δεν παραδίδει τα όπλα. Ο 

πατέρας του, του είχε εξασφαλίσει τις πρώτες ύλες και οι γνώσεις που είχε αποκτήσει από 

τις σπουδές του και στη προσπάθειά του να φτιάξει ένα κρασί ήταν πολλές (Οταν το 

ελληνικό ξίδι γίνεται βάλσαμο, 2012). Σύντομα λοιπόν αντιλαμβάνεται πως η Κορινθιακή 

σταφίδα αποτελεί την ιδανική πρώτη ύλη για ένα νέο προϊόν. Έτσι λοιπόν, πρωτοπορεί 

δημιουργώντας το πρώτο ελληνικό βαλσάμικο ξίδι στη δεκαετία του ‘90, γνωστό πλέον ως 

«Βαλσάμικο Ξίδι Καλαμάτας Παπαδημητρίου». Βασιζόμενος στην παραδοσιακή τοπική 

συνταγή για γλυκό ξίδι, το αποκαλούμενο «γλυκάδι», αντλεί αποκλειστικά από τη σταφίδα 

τα φυσικά σάκχαρα και το σκούρο χρώμα που απαιτούνται για την παραγωγή του 1ου 

Ελληνικού Βαλσάμικου Ξιδιού (Kalamata Papadimitriou, 2007-2012). Επίσημα όμως 

κυκλοφόρησε στο εμπόριο το 1998. Χάρη στη ξεχωριστή του γεύση και την υψηλή 

ποιότητά του, σύντομα κέρδισε την εμπιστοσύνη και την προτίμηση των Ελλήνων 

καταναλωτών και όχι μόνο. To «kalamata Balsamic Vinegar Παπαδημητρίου» έχει 

κατακτήσει τη πρώτη θέση στην προτίμηση των καταναλωτών. Σήμερα, εξάγεται σε 26 

χώρες με κυριότερες τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Αυστραλία και τις 

ΗΠΑ (Κουμάκης, 2010). Η εταιρεία υπό την καθοδήγηση της δεύτερης και της τρίτης 

γενιάς παράγει ετησίως 2.500.000 φιάλες βαλσάμικου ξιδιού και αναμένει αύξηση 

εισοδήματος 15% για το 2012. Το ελληνικό βαλσάμικο ξίδι εισπράττει διεθνή αναγνώριση 

στο χώρο της γεύσης καθώς επίσης έχει κερδίσει τη δίκιά του θέση σε μερικά από τα 

καλύτερα καταστήματα delicatessen του κόσμου μεταξύ των οποίων και το Dean & 

Deluca στη Νέα Υόρκη. Πρόσφατα, η ενεργός συμμετοχή της τρίτης γενιάς οδηγεί στη 

δημιουργία των μεσογειακών προϊόντων «Balsamon». Τη δημιουργία της νέας σειράς 

αναλαμβάνει ο Χρήστος Παπαδημητρίου και τον σχεδίασμά των εικαστικών ο Δημήτρης 

Παπαδημητρίου. Ο Χρήστος Παπαδημητρίου, έχοντας σπουδάσει Οργάνωση και 

Διοίκηση Επιχειρήσεων στο πανεπιστήμιο του Πειραιά, αναλαμβάνει υπεύθυνος 

πωλήσεων και marketing του βαλσάμικου ξιδιού σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ 

παράλληλα αναπτύσσει μια νέα σειρά καινοτόμων μεσογειακών προϊόντων τη σειρά 

«Balsamon». Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, έχοντας σπουδάσει γραφιστική στο ΑΤΕΙ 

Αθηνών, ανέλαβε το σχεδίασμά του λογοτύπου της εταιρείας, την ανανέωση των κωδικών 

του βαλσάμικου ξιδιού Καλαμάτας Παπαδημητρίου αλλά και τη σχεδίαση της νέας σειράς
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«Balsamon», ενώ παράλληλα ανέλαβε και το σχεδίασμά της διαφημιστικής καμπάνιας. 

Εμπνευσμένη λοιπόν, από την ελληνική παράδοση η σειρά «Balsamon» αποτελείται από 

φρέσκες ιδέες και προσφέρει τη Μεσογειακή πρόταση για την καθημερινή, ποιοτική 

κουζίνα. Το 2007 η εταιρεία εισέρχεται στο χώρο των βιολογικών προϊόντων με το 

Βιολογικό Κόκκινο Ξίδι Καλαμάτας, το Βιολογικό Βαλσαμικό Ξίδι Καλαμάτας και τις δύο 

βιολογικές μουστάρδες «Balsamon». Το 2009 η εταιρεία προωθεί μια νέα σειρά προϊόντων 

τη Sunfit. Η σειρά περιλαμβάνει αποξηραμένα δαμάσκηνα, βερίκοκα και αποξηραμένα 

δαμάσκηνα βιολογικής καλλιέργειας. Το 2010 η τρίτη γενιά αστείρευτη από ιδέες και 

πρωτοτυπία παρουσιάζει την Κρέμα Βαλσαμικού ξιδιού Καλαμάτας. Βασισμένη στην 

κλασική συνταγή του Βαλσαμικού έκανε την εμφάνισή της και κέρδισε άμεσα τις 

εντυπώσεις των καταναλωτών (Kalamata Papadimitriou, 2007-2012). Τα προϊόντα λοιπόν 

της εταιρείας, δεν έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη μόνο της διεθνούς αγοράς αλλά και της 

ελληνικής. Τα αγνά συστατικά και ο μεσογειακός χαρακτήρας των προϊόντων 

«Papadimitriou», αποτελούν οδηγό για την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, ενώ η 

υψηλή διατροφική του αξία συνδυάζεται με την εξαιρετική του γεύση. Το «Kalamata 

Balsamic Vinegar Papadimitriou» στα έντεκα χρόνια παρουσίας του στην ελληνική αγορά, 

έχει κατακτήσει τη 1η θέση στην εκτίμηση των καταναλωτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 

IRI (2009) είναι leader (30% σε όγκο και 22% σε αξία) με ανοδική τάση (Κουμάκης, 

2010). Σε όλη την ιστορική διαδρομή, η εταιρεία διακρίνεται για δύο βασικά 

χαρακτηριστικά: 1) την εμμονή για τη διασφάλιση της ποιότητας σε κάθε προϊόν και 2) για 

τις άριστες σχέσεις της με τους προμηθευτές, τους αγοραστές αλλά και τους 

εργαζόμενους. Η νέα γενιά της οικογένειας Παπαδημητρίου φιλοδοξεί και προσπαθεί για 

την καινοτομία σε προϊόν και εμφάνιση αλλά και στην άμεση επαφή της με τους 

προμηθευτές (X- Hellenica).
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Η μέχρι σήμερα ανάπτυξη της εταιρείας Παπαδημητρίου Χ.Κ. ABET βασίστηκε και θα

συνεχίσει να βασίζεται στην ίδια φιλοσοφία και σκοπό:

• Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας είναι η παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, υψηλών 

ποιοτικών προδιαγραφών που είναι βασισμένα στη διατροφική αξία της μεσογειακής 

διατροφής

• Επίσης, στην ικανοποίηση των γευστικών απαιτήσεων και προσδοκιών των 

καταναλωτών

• Στη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τους προμηθευτές και του πελάτες

• Στη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού

• Τέλος, στην επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε νέους τομείς (Balsamon).

2.2.Η φιλοσοφία της εταιρείας

2.2.1.Βασικοί στρατηγικοί στόχοι

• Με τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π.) η μεταποίηση της κορινθιακής 

σταφίδας έχει μεγάλες πιθανότητες να εξυγιανθεί. Η εταιρεία έχει αναπτύξει στενή 

συνεργασία με ομάδες παραγωγών για την εξασφάλιση της πρώτης ύλης αλλά και για 

την ανάπτυξη βελτιωμένων ποιοτήτων μέσω μοντέρνων τρόπων καλλιέργειας.

• Οι πωλήσεις του βαλσάμικου ξιδιού και της μουστάρδας, αυξάνονται με ιδιαίτερα 

υψηλούς ρυθμούς και η αποδοχή των προϊόντων επιτρέπει να διατηρηθεί αυτό το 

υψηλό επίπεδο ανάπτυξης.

• Σημαντικό σημείο για την εταιρεία αποτελεί η εκμετάλλευση του brand name των 

προϊόντων της εταιρείας στο μέγιστο δυνατό βαθμό αλλά και η περαιτέρω διείσδυσή 

της σε μεγάλες αλυσίδες υπεραγορών.

• Η εταιρεία Παπαδημητρίου διεξάγει έρευνα για πρωτοποριακά και καινοτόμα 

προϊόντα στο χώρο της γαστρονομίας τα οποία να γίνουν γρήγορα αποδεκτά τόσο στην 

Ελληνική αγορά όσο και στην αγορά του εξωτερικού.

• Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση των ενεργειών της εταιρείας 

αποτελεί η ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρείας που θα στηρίξει τον στρατηγικό 

σχεδίασμά της (Επιχειρηματικό σχέδιο ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ABET, 2008).

[25]



2.3.Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας

Η εταιρεία Παπαδημητρίου Χ.Κ. ABET, διαθέτει ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο 

παραγωγής προϊόντων το οποίο είναι εγκατεστημένο στη Θουρία Μεσσηνίας και είναι 

συνολικής έκτασης 10.000 τμ. Στο συγκεκριμένο εργοστάσιο παράγονται και 

συσκευάζονται όλες οι κατηγορίες προϊόντων της εταιρείας (Μουστάρδες, Βαλσάμικο 

ξίδι, Ελαιόλαδο, Σταφίδες), σε συσκευασίες Retail και Food Service. Επίσης, διαθέτει 

ξεχωριστό κτίριο γραφείων όπου στεγάζονται όλες οι διοικητικές υπηρεσίες της εταιρείας 

(Όταν το ελληνικό ξίδι γίνεται βάλσαμο, 2012).

Εικόνα 1. Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ABET στη Θουρία 

Μεσσηνίας.

2.4. Πιστοποιήσεις της εταιρείας

Η παραγωγή και διάθεση προϊόντων υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών αποτελεί κύρια 

στρατηγική δέσμευση της εταιρείας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ.ΑΒΕΤ. Η εταιρεία έχει 

πιστοποιηθεί κατά:

• B.R.S. -  Classification A (Technical Standard for Food Safety)

• ISO 22000: 2005, IFS, HACCP
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Για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων έχει πιστοποιηθεί από τη BioHellas (Kalamata 

Papadimitriou, 2007-2012).

2.5. Διακρίσεις της εταιρείας

Η εταιρεία ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ χρόνο με το χρόνο κερδίζει ολοένα και περισσότερο τις 

προτιμήσεις των καταναλωτών αλλά και των ειδικών. Αυτό οφείλεται στη διασφάλιση της 

άριστης ποιότητας των προϊόντων της, στις καλές της σχέσεις με τους πελάτες και τους 

προμηθευτές, στην καινοτομία αλλά και στην ωραία και πρωτότυπη εμφάνιση των 

προϊόντων. Για τους παραπάνω κι ακόμη λόγους, η εταιρεία έχει τιμηθεί με τις παρακάτω 

διακρίσεις:

• SIAL Παρίσι 2004 - Μουστάρδες Balsamon: Νεωτεριστικά προϊόντα

• IFE Λονδίνο 2005 - Μουστάρδες Balsamon: Ανακαλύψεις IFE

• SIAL Παρίσι 2006 - Μουστάρδες Balsamon: SIAL d’Or

• Ελλάδα: Gourmet ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 2006 -  Βραβείο Γαστρονομίας -  Βαλσαμικό 

Ξίδι

• Ελλάδα: Γαστρονόμος Καθημερινή 2010 -  Βραβείο Ποιότητας -  Βαλσαμικό Ξίδι και 

Μουστάρδες (Kalamata Papadimitriou, 2007-2012).

2.6.Τα προϊόντα της εταιρείας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ABET

Σε όλη την ιστορική διαδρομή, η εταιρεία διακρίνεται από εμμονή για τη διασφάλιση της 

ποιότητας σε όλα τα προϊόντα της. Η εταιρεία Παπαδημητρίου, εκτός από το «Βαλσάμικο 

Ξίδι Καλαμάτας» που ξεχωρίζει για την υπέροχη γεύση του και την υψηλή του ποιότητα, 

έχει δημιουργήσει και μια νέα σειρά μεσογειακών προϊόντων «Balsamon». Ας γνωρίσουμε 

λοιπόν καλύτερα τα προϊόντα της εταιρείας Παπαδημητρίου που κυκλοφορούν στην 

Ελληνική και στις ξένες αγορές.
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2.6.1.Βαλσάμικο ξίδι

• Kalamata Balsamic Vinegar

To δημοφιλές βαλσάμικο ξίδι της εταιρείας Παπαδημητρίου είναι ένα απόλυτα φυσικό 

προϊόν, χωρίς προσθήκη συντηρητικών ή τεχνητών χρωστικών. Παράγεται από 

εξαιρετικής ποιότητας μαύρη κορινθιακή σταφίδα (γλυκάδι) και η σωστή διαδικασία 

ωρίμανσης σε δρύινα βαρέλια αναδεικνύει την πλούσια και ισορροπημένη γεύση μαζί με 

το μοναδικό του άρωμα. Αποτελεί πλούσια πηγή αντιοξειδωτικών. (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Χ.Κ. ABET).

Εικόνα 2. Kalamata Balsamic Vinegar

• Balsamon Παλαιωμένο Βαλσάμικο Ξίδι Καλαμάτας

Το Βαλσάμικο Καλαμάτας Παπαδημητρίου σε παλαιωμένη έκδοση τριών ετών. Η 

παραδοσιακή μέθοδος παραγωγής και η υπομονετική παραμονή του σε δρύινα βαρέλια, 

του προσδίδουν πλούσια αρώματα, “δεμένη” γεύση και το χαρακτηριστικό βαθύ χρώμα. 

To Balsamon Παλαιωμένο Βαλσαμικό Ξίδι τιμήθηκε με το βραβείο «Επιλογή Gourmet: 

Ελληνικό Τυποποιημένο Προϊόν 2005-2006» στο νεοσύστατο θεσμό βραβείων
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γαστρονομίας που διοργάνωσε η εφημερίδα Ελευθεροτυπία, με συνεργασία πολλών 

αγαπημένων γευσνγνωστών του ελληνικού κοινού (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ABET).

Εικόνα 3. Balsamon Παλαιωμένο Βαλσάμικο Ξίδι Καλαμάτας

• Λευκό Βαλσάμικο Ξίδι Καλαμάτας Παπαδημητριού

Το Λευκό Βαλσάμικο Ξίδι (White Balsamic Vinegar Papadimitriou) είναι αυθεντικό, από 

γνήσια κορινθιακή σταφίδα χωρίς προσθήκη συντηρητικών χρωστικών, αποτελεί τη νέα 

πρόταση στην οικογένεια βαλσάμικων ξιδιών Παπαδη μητριού. Παρασκευάζεται με τον 

ίδιο τρόπο όπως το Βαλσάμικο Ξίδι Καλαμάτας, διαφέρει μόνο στο τελευταίο στάδιο 

επεξεργασίας του.

Εικόνα 4. Λευκό Βαλσάμικο Ξίδι Καλαμάτας Παπαδημητρίου
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Papadimitriou Balsamic Cream

Η γεμάτη γλυκόξινη γεύση, η κρεμώδης υφή και το υπέροχο άρωμα αποτελούν τα βασικά 

χαρακτηριστικά του “Papadimitriou Balsamic Cream”. Η σειρά περιλαμβάνει πέντε 

γεύσεις και είναι οι εξής: η κρέμα Papadimitriou, η λευκή κρέμα, με γεύση σύκο, με 

λεμόνι και πορτοκάλι και τέλος με γεύση φράουλα. Η σειρά περιλαμβάνει ακόμη δύο 

συσκευασίες εξειδικευμένες για το HORECA. Η κρέμα Παπαδημητρίου συσκευάζεται σε 

πλαστική φιάλη Squeeze των 250ml, 500ml και 1 lt. Η νέα σειρά Papadimitriou 

συσκευάζεται και σε νέες ατομικές συσκευασίες σε μπουκάλια των 20ml και σε 

φακελάκια των 20ml και 10ml. Η αναγνωρισμένη ποιότητα, η αισθητική της συσκευασίας 

και η ελληνική προέλευση των προϊόντων Papadimitriou, αποτέλεσαν το κριτήριο για την 

εκλογή τους από την OLYMPIC AIR που συνοδεύει πλέον τα γεύματά της. Η Κρέμα 

Παπαδημητρίου παρασκευάζεται από βαλσάμικο ξίδι, νερό, ζάχαρη και φυσικά 

αρωματικά. Αποτελεί μια μοναδική πρόταση με τη σφραγίδα ποιότητας της εταιρείας 

(Kalamata Papadimitriou, 2007-2012).

Εικόνα 5. Papadimitriou Balsamic Cream
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Εικόνα 6. Τα προϊόντα της σειράς Βαλσάμικο Ξίδι της εταιρείας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Χ.Κ. ABET

2.6.2. Μουστάρδες «Βα^ιηοη»

Τα τελευταία χρόνια, η ενεργός συμμετοχή της τρίτης γενιάς (Χρήστος και Δημήτρης 

Παπαδημητριού) οδήγησε στη δημιουργία των μεσογειακών προϊόντων «Balsamon» τα 

οποία είναι εμπνευσμένα από την ελληνική παράδοση και προσφέρουν τη μεσογειακή 

πρόταση για την καθημερινή και ποιοτική κουζίνα με φρέσκα και πρωτότυπα προϊόντα (X- 

Ηεΐΐεηϊεα). Οι μεσογειακές μουστάρδες «Βαίεατηοπ» κλείνουν μέσα τους όλο το άρωμα 

και τη γεύση της φύσης. Τα εξαιρετικά και αγνά υλικά αναδεικνύουν την πλούσια γεύση 

και το μοναδικό άρωμα. Οι μεσογειακές μουστάρδες παράγονται από μέλι, που έχει 

αντικαταστήσει τη ζάχαρη, αγνό παρθένο ελαιόλαδο, ένα μοναδικό χαρμάνι μπαχαρικών 

ενώ βασικό συστατικό είναι το Βαλσάμικο Καλαμάτας.

• Τομάτα. Πατέ Ελιάε και Βασιλικό

Τρία διάσημα συστατικά της μεσογειακής κουζίνας, η τομάτα, το πατέ ελιάς και ο 

βασιλικός, πρωταγωνιστούν σε μια απαλή μουστάρδα, χωρίς τεχνητές χρωστικές, με βάση 

το Βαλσαμικό Ξίδι Καλαμάτας Παπαδημητρίου και το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 

(Νικολακούλη).
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Εικόνα 7. Μεσογειακή Μουστάρδα Με Τομάτα, Πατέ Ελιάς και Βασιλικό 

• Πικάντικη (Standard)

Αντικαθιστώντας το κοινό ξίδι με Βαλσάμικο Ξίδι Καλαμάτας, ένα μίγμα μπαχαρικών και 

προσθέτοντας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, έχουμε μια αληθινά μεσογειακή μουστάρδα, 

ελαφρώς πικάντικη χωρίς τεχνητές χρωστικές. Αξίζει να σημειωθεί πως η μουστάρδα 

Standard κέρδισε το βραβείο «Καινοτόμου Προϊόντος» στην κατηγορία αλμυρά τρόφιμα, 

στα πλαίσια του διαγωνισμού Sial d’OR που διοργάνωσε το περιοδικό “Τρόφιμα και 

Ποτά” στην Παγκόσμια Έκθεση Τροφίμων και Ποτών Sial 2006 (Νικολακούλη).

Εικόνα 8. Μεσογειακή Μουστάρδα Πικάντικη (Standard)
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• Ρίγανη και Θυμάρι

Αποτελεί το ιδανικό συνοδευτικό για τις αγαπημένες σας ελληνικές γεύσεις, αφού η 

ρίγανη και το θυμάρι μπερδεύονται σε μια απαλή μεσογειακή μουστάρδα χωρίς τεχνητές 

χρωστικές και φυσικά εμπλουτισμένο με Βαλσάμικο Ξίδι Καλαμάτας και έξτρα παρθένο 

ελαιόλαδο (Νικολακούλη).

Εικόνα 9. Μεσογειακή Μουστάρδα Ρίγανη και Θυμάρι

2.6.3. Αποξηραμένα Φρούτα

• Τα αποξηραμένα Δαμάσκηνα Sunfit χωρίς κουκούτσι είναι εξαιρετικής ποιότητας, 

αποξηραμένα φυσικά με υψηλή διατροφική αξία. Με γεμάτη και ζουμερή γεύση, τα 

αποξηραμένα δαμάσκηνα Sunfit αποτελούν την πιο νόστιμη και υγιεινή επιλογή ως 

πλούσια επιλογή αντιοξειδωτικών, βιταμινών, μετάλλων και φυτικών ινών σε 

παρόμοια επίπεδα με τα φρέσκα φρούτα. Τα αποξηραμένα δαμάσκηνα Sunfit τα 

βρίσκουμε σε έξυπνη συσκευασία Doypack των 220gr (Sunfit fruits Παπαδημητρίου, 

2012) .
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• Τα αποξηραμένα Βερίκοκα Sunfit διακρίνονται για τη βελούδινη υφή τους, το υπέροχο 

άρωμά τους και τη ζουμερή γεύση τους. Διατηρώντας τα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά 

τους, τα αποξηραμένα βερίκοκα Sunfit έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες 

και αποτελούν πλούσια πηγή Βιταμίνης A και Σιδήρου. Επιπλέον, χωρίς λιπαρά, 

χοληστερόλη, πρόσθετα σάκχαρα και με χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο αποτελούν 

την πιο υγιεινή επιλογή για όλα τα γεύματα. Είναι συσκευασμένα σε Doypack των 220 

gr (Sunfit fruits Παπαδημητρίου, 2012).

ÿ
sunfit:
ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ
'% e

sunfit:
ΒΕΡΙΚΟΚΑ
Αποξηραμένα
220g e

Εικόνα 10. Τα αποξηραμένα φρούτα της σειράς 8υηΕΐ της εταιρείας 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ.ΑΒΕΤ

2.6.4. Βιολογικά Προϊόντα

• Βιολογικό Ξίδι Άριστης Ποιότηταα (TCalamata Bio Balsamic Vinegar)

To βιολογικό ξίδι της Καλαμάτας, γνήσιο βιολογικό ξίδι, προέρχεται από αποκλειστικά 

από σταφίδα βιολογικής καλλιέργειας η οποία επιλέγεται με αυστηρούς ελέγχους και 

παρασκευάζεται χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή συνταγή. Έχοντας μοναδική 

ποιότητα, το βιολογικό βαλσάμικο ξίδι της Καλαμάτας, ξεχωρίζει για το ιδιαίτερο άρωμα 

και τη γεμάτη γεύση του. Χωρίς συντηρητικά, χωρίς χρωστικές και πρόσθετα και επιπλέον 

με βιολογικές α' ύλες, είναι ένα απόλυτα αγνό και φυσικό βιολογικό ξίδι (Βιολογικά 

Προϊόντα Παπαδημητρίου Χ.Κ.ΑΒΕΤ, 2012).
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• Κόκκινο Ξίδι Καλαμάτας iBio Kalamata Red Vinegar)

Το γνήσιο βιολογικό κόκκινο ξίδι της εταιρείας Παπαδη μητριού, προέρχεται από σταφίδα 

βιολογικής καλλιέργειας. Χωρίς συντηρητικά, τεχνητές χρωστικές ή πρόσθετα, το 

βιολογικό κόκκινο ξίδι, διακρίνεται για το θεσπέσιο άρωμά του και τη γεμάτη γεύση του. 

Στο εμπόριο διατίθεται σε γυάλινη συσκευασία των 500ml (Βιολογικά Προϊόντα 

Παπαδημητρίου Χ.Κ.ΑΒΕΤ, 2012).

• Bio Sunfit Αποξηραμένα Δαμάσκηνα

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, τα αποξηραμένα δαμάσκηνα Bio Sunfit, χωρίς 

κουκούτσι, είναι εξαιρετικής ποιότητας δαμάσκηνα και προέρχονται από βιολογική 

καλλιέργεια, στο μόνο από το οποίο διαφέρουν από τα κλασικά αποξηραμένα δαμάσκηνα 

Sunfit. Είναι πλούσια πηγή βιταμινών, μετάλλων και φυτικών ινών με πλούσια γεύση. 

Διατίθενται σε έξυπνη συσκευασία Doypack των 220gr (Βιολογικά Προϊόντα 

Παπαδημητρίου Χ.Κ.ΑΒΕΤ, 2012).

• Βιολογικέζ Μουστάρδες (Balsamon Bio)

Με βάση την ίδια πετυχημένη και πρωτοποριακή συνταγή των Μεσογειακών 

Μουστάρδων Balsamon αλλά χρησιμοποιώντας αγνά συστατικά βιολογικής καλλιέργειας, 

η τρίτη γενιά της οικογένειας Παπαδημητρίου, κατάφερε να δημιουργήσει τις μοναδικές 

Βιολογικές Μεσογειακές Μουστάρδες Balsamon. Υλικά υψηλής διατροφικής αξίας, όπως 

το Βιολογικό Βαλσάμικο Παπαδημητρίου, το Βιολογικό Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο και το 

Βιολογικό Μέλι, εγγυώνται τη μοναδικότητα και τη διατροφική αξία όλης της βιολογικής 

σειράς Balsamon (Βιολογικά Προϊόντα Παπαδημητρίου Χ.Κ.ΑΒΕΤ, 2012).

sunfit:
ΔΑΜΑΣΚΗΝΆ

Εικόνα 11. Τα Βιολογικά Προϊόντα της εταιρείας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ABET
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2.6.5. Άλλα προϊόντα

• Σταφίδα

Η Alice Κορινθιακή σταφίδα, είναι μια σπάνια ποικιλία αμπελιού που ευδοκιμεί μόνον στη 

βόρεια και δυτική Πελοπόννησο. Τα σκούρα σταφύλια της ξηραίνονται στον ήλιο και από 

τα Ομηρικά χρόνια αποτέλεσε το κυριότερο εξαγώγιμο είδος της Ελλάδας για εκατοντάδες 

χρόνια. Η εταιρεία Παπαδημητρίου αγοράζει από περίπου 1.200 παραγωγούς με τους 

οποίους συνεργάζονται αποκλειστικά. Η μεταποίηση και εξαγωγή της μαύρης σταφίδας ή 

αλλιώς του μαύρου χρυσού όπως την αποκαλούσαν παλαιότερα, ήταν και παραμένει 

βασική δραστηριότητα της εταιρείας. Ένα μέρος της σταφίδας εξάγεται και το υπόλοιπο 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή του ξιδιού. Η γεύση της είναι και αυτή που δίνει μια 

ιδιαίτερη χροιά στο βαλσάμικο ξίδι Παπαδημητρίου. Η Κορινθιακή σταφίδα έχει ένα 

βασικό προτέρημα, έχει πολλά σάκχαρα από μόνη της τα οποία χρειάζονται για να είναι 

γλυκό το ξίδι (Βασσάλου, 2012).

Εικόνα 12. Διαλογή Μαύρης Κορινθιακής Σταφίδας στο χώρο παραγωγής της εταιρείας 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ABET

• Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο Η εταιρεία Παπαδημητρίου εξάγει ελαιόλαδο από το 1939, 

με οδηγό τότε τον Χρήστο Παπαδημητρίου.
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1. Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο Καλαμάτας Π.Ο.Π

Από επιλεγμένους ελαιώνες της Καλαμάτας και από τις ελιές που συλλέγονται 

παραδοσιακά με το χέρι, επιτυγχάνεται η παραγωγή ενός εξαιρετικού ελαιολάδου με 

πλούσια γεύση. Συσκευάζεται σε Marasca μπουκάλι των 500ml και σε Αμφορέα μπουκάλι 

των 250ml.

2. Balsamon Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο

Απαλή και λεπτή υφή, ιδανικό για τον καταναλωτή που επιδιώκει τη γνήσια ελληνική 

γεύση του έξτρα παρθένου ελαιολάδου. Συσκευάζεται σε Αμφορέα μπουκάλι των 250ml 

(Kalamata Papadimitriou, 2007-2012).

Εικόνα 13. Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο Καλαμάτας Π.Ο.Π.

Εικόνα 14. Balsamon Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο

[37]



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΑΛΣΑΜΙΚΟΥ 

ΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΟΞΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ABET

3.1.Εισαγωγή

Η παραγωγή και η εμφιάλωση του όξους πρέπει να πραγματοποιείται όπως ορίζει ο 

Κώδικας Τροφίμων και Ποτών. Η ονομασία ξίδι ή γνήσιο ξίδι δίνεται στο προϊόν που 

παράγεται μόνο με οξική ζύμωση κρασιού από χλωρά σταφύλια ή από ξερή σταφίδα. Η 

οξύτητα του ξιδιού που προσφέρεται σε συσκευασία πρέπει να είναι τουλάχιστον 6% σε 

οξικό οξύ και αυτό που προσφέρεται χύμα τουλάχιστον 4.5%.

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε τον μηχανολογικό εξοπλισμό 

του οξοποιείου της εταιρείας Παπαδημητρίου Χ.Κ. ABET. Ταυτόχρονα η ίδια εταιρεία 

εμφιαλώνει το παραγόμενο προϊόν, έτσι είναι ενδιαφέρον από πλευράς μηχανολογικού 

εξοπλισμού να δούμε αναλυτικά τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην γραμμή 

παραγωγής στην οποία πραγματοποιείται η εμφιάλωση.

Για την καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας παραγωγής και εμφιάλωσης η διαδικασία 

είναι χωρισμένη σε φάσεις. Σε κάθε φάση αναλύεται η λειτουργία του μηχανολογικού 

εξοπλισμού που λαμβάνει μέρος.
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Στάδιο 1: Παραλαβή και αποθήκευση Α’ ύλης (Κορινθιακή Σταφίδα)

Η πρώτη ύλη για την παραγωγή του ξιδιού είναι η Κορινθιακή σταφίδα η οποία 

παραλαμβάνεται σε παλετοκιβώτια κλειστού τύπου χωρητικότητας 4001^ (Εικόνα 15). Η 

σταφίδα, έως ότου οδηγηθεί στην «πρέσσα» εναποτίθεται προσωρινά σε στεγασμένο 

χώρο. Στη συνέχεια με τη βοήθεια ενός αλυσομεταφορέα η πρώτη ύλη μεταφέρεται στην 

πρέσα. Ο αλυσομεταφορέας αποτελείται από μία αλυσίδα η οποία “εργάζεται” μέσα σε 

ένα κλειστό δοχείο το οποίο τροφοδοτείται συνεχώς με σταφίδα, ενώ κατάλληλα 

διαμορφωμένα πτερύγια τα οποία είναι συνδεδεμένα με την αλυσίδα συμβάλλουν και αυτά 

στη μεταφορά της Κορινθιακής σταφίδας στην πρέσσα.

Εικόνα 15. Παλετοκιβώτια παραλαβής Κορινθιακής σταφίδας κλειστού τύπου 

χωρητικότητας 4001<£ (ευγενική παραχώρηση της εταιρείας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Χ.Κ.ΑΒΕΤ)

Στάδιο 2: Παραγωγή γλεύκους

Για την παραγωγή του γλεύκους χρησιμοποιείται η πρέσσα σταφίδας (Εικόνα 16). Η 

πρέσσα σταφίδας είναι ένας κύλινδρος τοποθετημένος σε οριζόντια θέση. Η πρέσσα 

γεμίζεται με μίγμα σταφίδας -  νερού σε κατάλληλη αναλογία. Μετά το τέλος της 

πλήρωσης, το μίγμα συμπιέζεται με τον συμπιεστήρα ενώ παράλληλα η πρέσσα 

περιστρέφεται ώστε να επιτυγχάνεται η ανάδευση του μίγματος σταφίδας -  νερού. Το
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γλεύκος (μίγμα σταφίδας-νερού) που έχει δημιουργηθεί μετά την ανάδευση, 

απομακρύνεται στη συνέχει από την πρέσσα με τη βοήθεια μιας φυγόκεντρου αντλίας 

(Εικόνα 17) και οδηγείται κατευθείαν στην πρώτη δεξαμενή του οξοποιητή.

Εικόνα 16. Πρέσσα σταφίδας (ευγενική παραχώρηση της εταιρείας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Χ.Κ.ΑΒΕΤ)

Εικόνα 17. Φυγόκεντρος αντλία
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Στάδιο 3: Λειτουργία οξοποιητή -  Παραγωγή όξους

Ο οξοποιητής αποτελείται από: α) ένα ζεύγος δίδυμων δεξαμενών, β) ένα πύργο ψύξης και 

γ) τον ηλεκτρικό πίνακα.

• Ζεύγος δίδυμων δεξαμενών

Οι δίδυμες δεξαμενές (Εικόνα 19) του οξοποιητή αποτελούνται από ανοξείδωτο υλικό και 

έχουν ενσωματωμένο ένα σύστημα ανάδευσης του γλεύκους και ένα σύστημα οξυγόνωσής 

του. Καθώς το μίγμα αναδεύεται στην πρώτη δεξαμενή, παρέχεται οξυγόνο με μία αντλία 

πιέσεως. Το οξυγόνο βοηθά στην ανάπτυξη των ζυμομυκήτων που υπάρχουν στο γλεύκος 

ώστε να επιτευχθεί η αλκοολική ζύμωση και να μετατραπούν τα σάκχαρα σε αλκοολική 

αιθανόλη. Στην πρώτη δεξαμενή επιτυγχάνεται οξύτητα 7-8° . Κατόπιν, το γλεύκος 

μεταφέρεται στη δεύτερη δίδυμη δεξαμενή στην οποία επιτυγχάνεται οξύτητα 9-10° . Η 

διαδικασία παραγωγής όξους διαρκεί 24 ώρες.

• Πύργος ψύζης

Ο πύργος ψύξης (Εικόνα 18) χρησιμοποιείται ώστε να ελέγχεται η θερμοκρασία που 

παράγεται στις δεξαμενές του οξοποιητή από τη διαδικασία της ζύμωσης. Η θερμοκρασία 

στις δίδυμες δεξαμενές πρέπει να είναι σταθερή στους 30°Ο. Για να διατηρηθεί σταθερή η 

θερμοκρασία, διοχετεύεται με αντλία νερό από τον πύργο ψύξης.

• Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου οξοποιητή

Από τον ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου του οξοποιητή (Εικόνα 20) πραγματοποιείται ο 

έλεγχος των συνθηκών επεξεργασίας του όξους , όπως ο έλεγχος της θερμοκρασίας, η 

παροχή του νερού ψύξης και η ανάδευση. Τέλος, από τον πίνακα ελέγχου ρυθμίζεται ο 

χρόνος έναρξης και παύσης της λειτουργίας του οξοποιητή.
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Εικόνα 18. Πύργος ψύξης (ευγενική παραχώρηση της εταιρείας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Χ.Κ.ΑΒΕΤ)

Εικόνα 19. Ζεύγος δίδυμων δεξαμενών (ευγενική παραχώρηση της εταιρείας 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ.ΑΒΕΤ)
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Εικόνα 20. Ηλεκτρολογικός πίνακας ελέγχου οξοποιητή (ευγενική παραχώρηση της 

εταιρείας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ.ΑΒΕΤ)

Στάδιο 4: Κολλάρισμα

Η παραγόμενη ποσότητα όξους απομακρύνεται με τη βοήθεια μιας αντλίας με 

σωληνώσεις, της αντλίας μεταφοράς (Εικόνα 21) και διοχετεύεται στις ανοξείδωτες 

δεξαμενές κολλαρίσματος (Εικόνα 21). Οι δεξαμενές κολλαρίσματος είναι ανοξείδωτες 

και μέσα σε αυτές πραγματοποιείται η διαδικασία κολλαρίσματος, ο διαχωρισμός δηλαδή 

της καθαρής ύλης (όξους) από τις ξένες ύλες. Το παραγόμενο υλικό (όξους), αφήνεται σε 

ηρεμία μέσα στις δεξαμενές για 1-2 ημέρες. Τις μέρες αυτές σχηματίζονται δύο φάσεις, 

στο κάτω μέρος της δεξαμενής συγκεντρώνεται το ίζημα από τις ξένες ύλες το οποίο και 

απομακρύνεται. Ενώ στο επάνω μέρος της δεξαμενής μένει πλέον το καθαρό υλικό.
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Εικόνα 21. Αντλία μεταφοράς παραγόμενου όξους στις ανοξείδωτες δεξαμενές 

κολλαρίσματος (ευγενική παραχώρηση της εταιρείας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.ΚΑΒΕΤ)

Στάδιο5: Φιλτράρισμα και αποθήκευση όξους

Το καθαρό υλικό, που έχει προκόψει μέσα στις δεξαμενές κολλαρίσματος, διοχετεύεται 

μέσω αντλίας σε φίλτρο γης διατόμων (Εικόνα 22) ώστε να πραγματοποιηθεί το 

φιλτράρισμα του ξιδιού. Όταν η γη διατόμων εναποτίθεται στο διάφραγμα ενός φίλτρου, 

σχηματίζει ένα συμπαγές αλλά πορώδες στρώμα. Συνεπώς, δημιουργούνται αμέτρητοι 

πόροι που παγιδεύουν τις ακαθαρσίες και επιτρέπουν στο καθαρό υγρό να περάσει από το 

φίλτρο. Τέλος, μετά το φιλτράρισμα το καθαρό προϊόν, το ξίδι, οδηγείται με αντλίες δύο 

ανοξείδωτες δεξαμενές αποθήκευσης (Εικόνα 23) χωρητικότητας 6 τόνων. Οι δεξαμενές 

αυτές βρίσκονται στον προαύλιο χώρο της μονάδας παραγωγής. Το ξίδι παραμένει εκεί 

έως ότου προχωρήσει στο στάδιο της εμφιάλωσης.
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Εικόνα 22. Φίλτρο γης διατόμου (ευγενική παραχώρηση της εταιρείας 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ.ΑΒΕΤ)

Εικόνα 23. Δεξαμενή αποθήκευσης ξιδιού (ευγενική παραχώρηση της εταιρείας 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ.ΑΒΕΤ)
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Στάδιο 6: Μεταφορά - αποθήκευση όξους και παραλαβή υλικών 

συσκευασίας

Το παραγόμενο προϊόν, το ξίδι, μεταφέρεται με πλαστικές δεξαμενές (Εικόνα 24) στη 

μονάδα εμφιάλωσης και ο υπεύθυνος παραγωγής ελέγχει τη μεταφερόμενη ποσότητα. 

Μέσω της αντλίας το γλεύκος διοχετεύεται σε μία ανοξείδωτη δεξαμενή στην οποία και 

παραμένει προσωρινά μέχρις ότου να συγκεντρωθεί ικανή ποσότητα γλεύκους και να 

μεταφερθεί μετά στον οξοποιητή. Ο υπεύθυνος παραγωγής πραγματοποιεί σήμανση 

δεξαμενών με την ημερομηνία παραλαβής και το είδος. Η χρήση του αποθηκευμένου 

ξιδιού πρέπει να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σχεδόν ταυτόχρονα με την παραλαβή 

του ξιδιού, γίνεται και η παραλαβή των υλικών συσκευασίας και πραγματοποιείται ο 

ποιοτικός τους έλεγχος. Αρχικά, γίνεται ταύτιση του δελτίου αποστολής με την 

παραγγελία πριν την εκφόρτωση των υλικών. Τα υλικά τοποθετούνται σε στεγασμένο 

χώρο και ελέγχονται ποιοτικά και ποσοτικά. Σε περίπτωση που τα σταλμένα είδη δεν 

ταυτίζονται με την παραγγελία ή αν είναι εκτός προδιαγραφών, τότε αυτά δεσμεύονται και 

ακολουθεί επικοινωνία του υπεύθυνου αγορών με τον προμηθευτή ώστε να 

αντικατασταθεί η συγκεκριμένη παρτίδα ή αν είναι ελλιπής, να συμπληρωθεί.

Εικόνα 24. Πλαστική δεξαμενή μεταφοράς ξιδιού στη μονάδα εμφιάλωσης

[46]



Στάδιο 7: Φιλτράρισμα όξους

Στο στάδιο αυτό γίνεται ένα τελικό φιλτράρισμα του ξιδιού πριν την πλήρωση των υλικών 

συσκευασίας. Το φίλτρο αυτό είναι το φίλτρο βαρύτητας (Εικόνα 25) και είναι 

συνδεδεμένο με την πλαστική δεξαμενή και το συγκρότημα γεμιστικού. Το φίλτρο 

βαρύτητας χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση των αδιάλυτων στερεών ουσιών από το 

ξίδι. Το μέσο φιλτραρίσματος είναι μονοκρυσταλλική άμμος. Η μεταλλική σήτα που 

χρησιμοποιείται κατά το φιλτράρισμα έχει διάμετρο Ο.δηιπι. Κατά τη διαδικασία αυτή και 

προτού ξεκινήσει η πλήρωση των φιαλών, πραγματοποιείται και ο απαιτούμενος 

δειγματοληπτικός έλεγχος για τυχόν ιζήματα ή θόλωση του όξους.

Εικόνα 25. Φίλτρο βαρύτητας (ευγενική παραχώρηση της εταιρείας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Χ.Κ.ΑΒΕΤ)

Στάδιο 8: Πλήρωση συσκευασίας

Στο στάδιο αυτό της παραγωγής, πραγματοποιείται η πλήρωση των συσκευασιών με ξίδι 

στο συγκρότημα του γεμιστικού (Εικόνα 26). Αρχικά μία εργάτρια τοποθετεί τα 

μπουκάλια από την παλέτα πάνω στη μεταφορική ταινία με τη βοήθεια της οποίας 

μεταφέρονται στο γεμιστικό όπου και γίνεται αυτόματα η πλήρωση των φιαλών. Η
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δοσολογία ξιδιού που πέφτει σε κάθε φιάλη χωριστά είναι συγκεκριμένη, ώστε να υπάρχει 

το απαραίτητο κενό μεταξύ ξιδιού και πώματος για μία πιθανή συστολή του υγρού. Το 

γεμιστικό είναι ένα περιστροφικό μηχάνημα δώδεκα θέσεων φιαλών με δύο αστερίες. Ο 

πρώτος αστερίας εισάγει τις φιάλες στις θέσεις πλήρωσης και ο δεύτερος εξάγει τις φιάλες 

που έχουν γεμίσει. Εφόσον τοποθετηθούν οι φιάλες στις θέσεις πλήρωσης «κατεβαίνει» 

στο λαιμό της κάθε φιάλης ένα μηχάνημα που διαθέτει ένα ακροσωλήνιο με δύο οπές, η 

μία οπή δημιουργεί κενό αέρος ενώ η άλλη διοχετεύει το μπουκάλι με ξίδι. Τέλος, υπάρχει 

μία ηλεκτρική βάνα η οποία ρυθμίζει τη ροή του ξιδιού στο γεμιστικό ανάλογα με το 

πρόγραμμα πλήρωσης που έχει επιλεγεί.

Εικόνα 26. Συγκρότημα γεμιστικού (ευγενική παραχώρηση της εταιρείας 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ.ΑΒΕΤ)
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Στάδιο 9: Κλείσιμο συσκευασίας

Στο στάδιο αυτό οι γεμάτες φιάλες σφραγίζονται. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται σε 

τέσσερα στάδια: α) τοποθέτηση των πωμάτων αυτόματα από το κλειστικό μηχάνημα, β) 

σφράγισμα των φιαλών από το σφραγιστικό μηχάνημα, γ) τοποθέτηση καψυλλίων από την 

εργάτρια και δ) συρρίκνωση των καψυλλίων η οποία πραγματοποιείται μέσα σε ειδικό 

φούρνο συρρίκνωσης σε συγκεκριμένη θερμοκρασία. Το κλειστικό (Εικόνα 27), διαθέτει 

μία στρογγυλή βάση δέκα θέσεων. Η φιάλη, μετά το γεμιστικό, καθώς κινείται πάνω στη 

μεταφορική ταινία μπαίνει σε μία από τις δέκα θέσεις της στρογγυλής βάσης ώστε να 

στηρίζεται καλά και εκεί τα καπάκια κατεβαίνουν με σειρά από το κλειστικό και 

τοποθετούνται πάνω στις φιάλες. Στη συνέχεια, καθώς η στρογγυλή βάση περιστρέφεται 

όταν η φιάλη φτάσει κάτω από το σφραγιστικό (Εικόνα 27) σταματάει. Τότε, η κεφαλή 

του σφραγιστικού κατεβαίνει μέχρι το πώμα της φιάλης και περιστρέφοντάς το, το 

ασφαλίζει. Αμέσως μετά η εργάτρια τοποθετεί πάνω από τα καπάκια τα καψύλλια. Οι 

φιάλες βρίσκονται και πάλι στη μεταφορική ταινία και φτάνουν στο φούρνο συρρίκνωσης 

(Εικόνα 28). Εκεί, με τη βοήθεια της θερμοκρασίας απομακρύνεται η υγρασία από τη 

φιάλη και ταυτόχρονα το καψύλλιο συρρικνώνεται και παίρνει το σχήμα του λαιμού της 

φιάλης, έτσι ολοκληρώνεται το κλείσιμο των φιαλών.

Εικόνα 27. Κλειστικό και σφραγιστικό μηχάνημα, ενώ βλέπουμε και τη στρογγυλή βάση 

των δέκα θέσεων (ευγενική παραχώρηση της εταιρείας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ.ΑΒΕΤ)
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Εικόνα 28. Φούρνος συρρίκνωσης (ευγενική παραχώρηση της εταιρείας 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ.ΑΒΕΤ)

Στάδιο 10: Επικόλληση ετικέτας

Η ετικετέζα (Εικόνα 29) είναι ένα μηχάνημα που σκοπός του είναι να κολλά τις ετικέτες 

στις κλειστές πλέον φιάλες. Η ετικετέζα φέρει δύο κεφαλές στις οποίες τοποθετούνται οι 

ετικέτες, η μπροστά και πίσω όψη. Η λειτουργία της έχει ως εξής: αρχικά οι φιάλες από τη 

γραμμή παραγωγής προωθούνται στον πρώτο αστερία, ο αστερίας μεταφέρει τη φιάλη 

στην ετικετέζα και μπαίνει σε μία από τα κενά που διαθέτει η στρογγυλή περιστρεφόμενη 

βάση, παρόμοια με αυτή στο σφραγιστικό, και σχεδόν ταυτόχρονα κατεβαίνει ένα έμβολο 

το οποίο ακινητοποιεί τη φιάλη. Καθώς λοιπόν η στρογγυλή βάση περιστρέφεται μόλις το 

μπουκάλι φτάσει στην πρώτη κεφαλή (Εικόνα 30) η αυτοκόλλητη ετικέτα (μπροστά όψη) 

τοποθετείται στο μπουκάλι. Στη συνέχεια το μπουκάλι περιστρέφεται και φτάνει στη 

δεύτερη κεφαλή (Εικόνα 31) όπου και τοποθετείται εκεί η δεύτερη ετικέτα (πίσω όψη). 

Ενώ οι φιάλες “προχωρούν” προς την έξοδο ειδικές βούρτσες “στρώνουν” τις ετικέτες 

ώστε να είναι λείες. Τέλος, η φιάλη φτάνει στον δεύτερο αστερία ο οποίος την επαναφέρει 

στη γραμμή παραγωγής. Να σημειωθεί επίσης, πως το ύψος και το μέγεθος των κεφαλών 

αλλάζει ανάλογα με τις φιάλες (250ηι1 και 500ηι1) που πρόκειται να δεχθεί κάθε φορά η 

ετικετέζα.
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Εικόνα 29. Ετικετέζα (ευγενική παραχώρηση της εταιρείας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Χ.Κ.ΑΒΕΤ)

Εικόνα 30. Είσοδος των φιαλών στην ετικετέζα, όψη της πρώτης κεφαλής (ευγενική 

παραχώρηση της εταιρείας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ.ΑΒΕΤ)
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Εικόνα 31. Έξοδος των φιαλών από την ετικετέζα, όψη της δεύτερης κεφαλής (ευγενική 

παραχώρηση της εταιρείας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ.ΑΒΕΤ)

Στάδιο 11: Κωδικοποίηση προϊόντος

Η γραμμή παραγωγής οδηγεί τις φιάλες στο εκτυπωτικό (Εικόνα 33). Το εκτυπωτικό 

αποτελείται ουσιαστικά από έναν εκτυπωτή ψεκασμού μελάνης (inject), ο οποίος 

εκτυπώνει πάνω στην ετικέτα της κάθε φιάλης χωριστά τα εξής στοιχεία: α) τον αριθμό 

της παρτίδας (lot number) και β) την ημερομηνία εμφιάλωσης. Ο αριθμός παρτίδας είναι 

πολύ σημαντικός γιατί επιτρέπει τον εντοπισμό, ανά πάσα στιγμή, των συστατικών που 

έχουν χρησιμοποιηθεί στη συγκεκριμένη παραγωγή καθώς και του εργατικού δυναμικού, 

του εξοπλισμού και γενικά με ό,τι εμπλέκεται με την παραγωγή της συγκεκριμένης 

παρτίδας τα οποία τα έχει καταχωρήσει ο υπεύθυνος παραγωγής (WIKIPEDIA, 2012). 

Προτού όμως πραγματοποιηθεί η διαδικασία εκτύπωσης, ο υπεύθυνος παραγωγής θα 

πρέπει να έχει προγραμματίσει στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτικού (Εικόνα 32) τις 

παραμέτρους εκείνες που θα αποτυπωθούν στις φιάλες.
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Εικόνα 32. Πίνακας ελέγχου εκτυπωτικού (ευγενική παραχώρηση της εταιρείας 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ.ΑΒΕΤ)

Εικόνα 33. Εκτυπωτικό (ευγενική παραχώρηση της εταιρείας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Χ.Κ.ΑΒΕΤ)
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Στάδιο 12: Διαλογή και συσκευασία προϊόντος

Οι φιάλες καταλήγουν από τη γραμμή παραγωγής στο δίσκο διαλογής (Εικόνα 34). Εκεί 

οι εργάτριες ελέγχουν τις φιάλες όσον αφορά τη συσκευασία, δηλαδή αν είναι σωστά 

τοποθετημένη η ετικέτα, αν το μπουκάλι είναι καλά σφραγισμένο, αν το μπουκάλι 

εμπεριέχει τη σωστή ποσότητα όξους και βέβαια αν έχουν εκτυπωθεί σωστά τα στοιχεία 

της φιάλης (ημερομηνία εμφιάλωσης και αριθμός παρτίδας). Εφόσον λοιπόν οι εργάτριες 

κρίνουν τη φιάλη αποδεκτή τότε τη τοποθετούν στα χαρτοκιβώτια τα οποία διαθέτουν στο 

εσωτερικό τους κυψέλες ώστε κατά τη μεταφορά να προστατευτούν οι φιάλες και να μη 

ραγίσουν. Τα χαρτοκιβώτια μπορεί να είναι των έξι ή των δώδεκα θέσεων. Μόλις τα 

κιβώτια σφραγιστούν οι εργάτριες τοποθετούν αυτοκόλλητα στις δύο πλευρές του 

χαρτοκιβωτίου πάνω στα οποία αποτυπώνονται τα εξής: α) το όνομα της εταιρείας, β) το 

προϊόν που συσκευάστηκε, γ) η ημερομηνία εμφιάλωσης και ο αριθμός παρτίδας (lot 

number), δ) και το barcode του προϊόντος.

Εικόνα 34. Δίσκος διαλογής, συσκευασία προϊόντος (ευγενική παραχώρηση της εταιρείας 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ.ΑΒΕΤ)

Στάδιο 13: Παλετοποίηση και αποθήκευση τελικού προϊόντος

Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται η προσεκτική τοποθέτηση των χαρτοκιβωτίων στις 

παλέτες. Ο υπεύθυνος παραγωγής ελέγχει την παλέτα αν είναι σωστά τοποθετημένα τα 

κιβώτια και αν είναι ακριβής ο αριθμός των κιβωτίων. Στη συνέχεια, το παλετοποιημένο 

προϊόν μεταφέρεται στην αποθήκη του εργοστασίου σε συνθήκες περιβάλλοντος. Οι 

παλέτες παραμένουν στην αποθήκη μέχρι να οδηγηθούν τα σημεία διανομής.
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3.1. Διάγραμμα ροής παραγωγής όξους
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αποθήκευση 
πρώτης ύλης

Οξοποιητής

7
ί  \

Παραγωγή
γλεύκους

17
/  Λ

Παραγωγή
όξους

V ___________________________ /
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Κεφάλαιο 4. ΥΛΙΚΑ Σ ΥΣΚΕ Υ ΑΣΙΑΣ -  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΞΙΔΙΟΥ -  ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

4.1. Υλικά συσκευασίας

Στην εταιρεία ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ABET, χρησιμοποιούνται διάφορα είδη υλικών 

συσκευασίας (Πίνακας 1.). Τόσο το κοινό ξίδι αλλά ιδιαίτερα το βαλσάμικο ξίδι 

Καλαμάτας εμφιαλώνεται σε διάφορα υλικά συσκευασίας ανάλογα με τον προορισμό της 

παραγγελίας, όπως για παράδειγμα την ελληνική αγορά ή το εξωτερικό, το αεροδρόμιο, 

αλλά ακόμη και με βάση τα λίτρα που απαιτούνται για την εκάστοτε παραγγελία. Στα 

υλικά συσκευασίας όμως δεν συγκαταλέγονται μόνο τα μέσα πλήρωσης, αλλά και τα 

καπάκια, τα χαρτοκιβώτια κ. α. Στον πίνακα λοιπόν που ακολουθεί θα δούμε αναλυτικά τα 

υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούνται από την εταιρεία ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. 

ABET για την τυποποίηση του όξους.

Πίνακας 1. Περιγραφή υλικών συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για την τυποποίηση 

όξους της εταιρείας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ABET

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝ /

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΠΟΥ 

ΧΡΣΙΜΟΠΟΕΙΤΑΙ

ΤΡΟΠΟΙ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

1. Γυάλινη φιάλη 

Marasca

Γυάλινη φιάλη των 

250πι1 και 500ιπ1

Συσκευασία όξους 

κοινού, βαλσαμικού, 

βιολογικού

Με φιλμ 

περιτύλιξης σε 

παλέτα

2. Πλαστικό 

δοχείο 5L

Πλαστικό δοχείο Συσκευασία όξους 

κοινού, βαλσαμικού, 

βιολογικού

Με φιλμ 

περιτύλιξης σε 

παλέτα

3. Φιλμ

συσκευασίας

ΡΕ κατάλληλο για 

τρόφιμα

Συσκευασία όξους 

βαλσαμικού

Με φιλμ 

περιτύλιξης

4. Καπάκια Καπάκι αλουμινίου 

με ελεγκτή ροής 

από ΡΕ για τις 

γυάλινες φιάλες

Γυάλινες φιάλες όξους 

250ηι1 και 500γπ1

Σε πλαστική 

σακούλα μέσα σε 

χαρτοκιβώτιο
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝ /

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΠΟΥ 

ΧΡΣΙΜΟΠΟΕΙΤΑΙ

ΤΡΟΠΟΙ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

5. Καπάκια Πλαστικό καπάκι 

ΡΕ για δοχείο 5L

Πλαστική συσκευασία 

όξους 5Ε

Σε πλαστική 

σακούλα μέσα σε 

χαρτοκιβώτιο

6. Καψύλλια Καψύλλια από 

PVC

Γυάλινες φιάλες 250πι1 

και 500γπ1 και αμφορέα 

250ηι1

Σε πλαστική 

συσκευασία μέσα 

σε χαρτοκιβώτιο

7. Χαρτοκιβώτια Χάρτινο κιβώτιο 

για τη συσκευασία

Γ ια τις συσκευασίες 

250πι1, 500πι1 και 5Ε

Στη συσκευασία του 

προμηθευτή

8. Ενισχύσεις

κιβωτίου

Χάρτινη ενίσχυση 

χαρτοκιβωτίου

Συσκευασία 5 ί Στη συσκευασία του 

προμηθευτή

9. Κυψέλες Χάρτινες

διαχωριστικές

κυψέλες

Γυάλινες φιάλες 250ιπ1, 

500πι1 και αμφορέας 

250πι1

Στη συσκευασία του 

προμηθευτή

10. Ετικέτες

χάρτινες

συμβατικού

προϊόντος

Χάρτινες

αυτοκόλλητες

ετικέτες

Σε όλα τα συμβατικά 

προϊόντα

Σε σακούλες μέσα 

σε χαρτοκιβώτιο

11. Ετικέτες

χάρτινες

οργανικού

προϊόντος

Χάρτινες

αυτοκόλλητες

ετικέτες

Σε όλα τα οργανικά 

προϊόντα

Σε σακούλες μέσα 

σε χαρτοκιβώτιο

12. Γυάλινη φιάλη 

Αμφορέας

Γ υάλινη φιάλη 

Αμφορέας 250ml

Συσκευασία όξους 

βαλσαμικού

Με φιλμ 

περιτύλιξης σε 

παλέτα

13. Φελλός

Αμφορέα

Καπάκι φελλός για 

τον Αμφορέα

Αμφορέας 250ιη1 Σε σακούλες μέσα 

σε χαρτοκιβώτιο

14. Πάπυρος

Αμφορέα

Καρτελάκι Αμφορέας 250πι1 Σε χαρτοκιβώτιο

15. Φιλμ

συσκευασίας

ΡΕ κατάλληλο για 

τρόφιμα

Συσκευασία όξους 

κοινού και βιολογικού

Με φιλμ 

περιτύλιξης
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4.2. Ελληνική νομοθεσία που πρέπει να πληρούν τα βιομηχανικά ξίδια

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το ξίδι που θα διατεθεί στη κατανάλωση πρέπει να

πληροί τους όρους του κώδικα τροφίμων και ποτών του άρθρου 39. Οι παράγραφοι λοιπόν

του άρθρου 39 μας ενημερώνουν ότι:

• Η ονομασία “ξίδι” ή “γνήσιο ξίδι” δίνεται στο προϊόν που παράγεται μόνο με οξική 

ζύμωση κρασιού από χλωρά σταφύλια ή από ξερή σταφίδα. Η οξύτητα του ξιδιού που 

προσφέρεται σε συσκευασία πρέπει να είναι τουλάχιστον 6% σε οξικό οξύ και αυτό 

που προσφέρεται χύμα τουλάχιστον 4,5% .

• Κάθε άλλο προϊόν που παρασκευάζεται από φυσικές πρώτες ύλες ή με επεξεργασία 

διαφορετική από αυτές της παραγράφου 1 του άρθρου 39, με σκοπό τη χρησιμοποίησή 

του για αντικατάσταση του ξιδιού, πρέπει να χαρακτηρίζεται “Αναπλήρωμα ξιδιού”.

•  Η παρασκευή και η κυκλοφορία αναπληρωμάτων ξιδιού ρυθμίζεται κάθε φορά από 

την Ελληνική Νομοθεσία.

• Όλα τα παραπάνω είδη ξιδιού που προσφέρονται για κατανάλωση, πρέπει να είναι 

κατάλληλα διηθημένα, κατά τρόπον ώστε να παραμένουν διαυγή και απαλλαγμένα 

ιζήματος.

•  Απαγορεύεται η προσθήκη κάθε οργανικής ή ανόργανης ουσίας σε όλα τα είδη ξιδιού, 

με εξαίρεση τις ουσίες που επιτρέπονται στο κρασί και η χρώση των προϊόντων της 

παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, με τις χρωστικές: Ε150α, Ε150β, Ε150γ, Ε150δ 

σύμφωνα με το παράρτημα 3 του άρθρου 35 του Κώδικα Τροφίμων. Στο ξίδι από 

ζύμωση επιτρέπεται η προσθήκη θειωδών: Ε221, Ε222, Ε223, Ε224, Ε225, Ε226, 

Ε227, Ε228 σε μέγιστο ποσοστό προσθήκης, εκφραζόμενο σε 802, 170πΐ£/1.

• Το γνήσιο ξίδι πρέπει να προσφέρεται στην κατανάλωση χύμα ή εμφιαλωμένο. 

Δικαίωμα εμφιάλωσης ξιδιού έχουν μόνο τα οξοποιεία και ποτοποιεία που έχουν 

ιδρυθεί και λειτουργούν με ειδικές άδειες του Γενικού Χημείου του Κράτους.

• Στη συσκευασία του εμφιαλωμένου ξιδιού είναι απαραίτητο να αναγράφεται η 

ημερομηνία εμφιάλωσης.

• Περιεκτικότητα σε οξικό οξύ πάνω από 6% είναι δυνατόν να αναγράφεται προαιρετικά 

στη συσκευασία, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 10 και 11 του παρόντα Κώδικα, 

στην περίπτωση αυτή όμως η αναγραφή αυτή πρέπει να ανταποκρίνεται απόλυτα στην 

πραγματικότητα.
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• Τα δείγματα ξιδιού θεωρούνται ευαλλοίωτα δείγματα και τηρούνται οι γενικές 

διατάξεις του άρθρου 20.

• Κάθε εκτροπή από τις διατάξεις του άρθρου αυτού και του Κώδικα πλην όμως από 

αυτά που προ βλέπονται από τον Αγορανομικό Κώδικα, συνεπάγεται και παραβίαση 

του Νόμου 4386/1930 και τιμωρείται ανάλογα με τις διατάξεις του.

• Επιτρέπεται η παρασκευή και η διάθεση στην αγορά αναπληρωμάτων ξιδιού από μήλα 

μόνο από οξοποιεία που λειτουργούν νόμιμα και με τους παρακάτω όρους:

α) Το αναπλήρωμα να διατίθεται πάντοτε εμφιαλωμένο σε φιάλες χωρητικότητας όχι πάνω 

από ένα λίτρο.

β) Η οξύτητα σε οξικό οξύ πρέπει να είναι τουλάχιστον 4,5%.

γ) Στην ετικέτα πάνω στη φιάλη πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα 

ύψους 4ΐϊΐηι, τουλάχιστον η φράση ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑ ΞΙΔΙΟΥ (ΜΗΛΟΞΙΔΟ) οξύτητα σε 

οξικό οξύ. Καθώς και οι υπόλοιπες ενδείξεις που προβλέπονται στον κώδικα τροφίμων.

δ) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 4586/30 και του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών για το ξίδι και τα αναπληρώματά του.

ε) Κάθε οξοποιός που θέλει να παρασκευάσει το αναπλήρωμα αυτό πρέπει να υποβάλλει 

σχετική δήλωση με τα σχετικά δικαιολογητικά στην αρμόδια περιφερειακή Υπηρεσία του 

Γενικού Χημείου του Κράτους προς παρακολούθηση και καλής παρασκευής του 

προϊόντος (Εθνική νομοθεσία, 2011).
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Ο χαρακτηρισμός του ξιδιού περιλαμβάνει διαφορετικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης 
της αυθεντικότητας των τροφίμων και την ταξινόμηση των προϊόντων με βάση τα 
κριτήρια ποιότητας. Επίσης, την προστασία του καταναλωτή, για να μην πωλείται ένα 
κατώτερο προϊόν με ψευδή περιγραφή και να υπερασπίζεται τους ειλικρινής εμπόρους από 
τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Τα παραπάνω είναι ζωτικής σημασίας προβλήματα στον έλεγχο 
της ποιότητας των τροφίμων. Με τον τρόπο αυτό, το ξίδι όπως και τα υπόλοιπα είδη 
διατροφής, επιβεβαιώνεται ότι συμμορφώνονται με την περιγραφή της ετικέτας.

Η τελική ποιότητα του ξιδιού καθορίζεται από την πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται ως 
υπόστρωμα, σύμφωνα με το σύστημα οξοποίησης που χρησιμοποιείται και τελικά το ξύλο 
μέσα στο οποίο παλαιώνεται το ξίδι (Morales, et αί, 2001). Η χημική σύνθεση και οι 
φυσικοχημικές παράμετροι επηρεάζονται από αυτούς τους παράγοντες και ένα από τα 
κύρια προβλήματα στην αυθεντικότητα του ξιδιού είναι το ευρύ φάσμα των τιμών που 
λαμβάνονται για τις πιο σημαντικές φυσικοχημικές και αισθητικές παραμέτρους. 
Επιπλέον, μερικές έρευνες στο πεδίο αυτό, έχουν επικεντρωθεί στη δημιουργία 
επικυρωμένων μεθόδων που μπορούν να διασφαλίσουν την αυθεντικότητα των τροφίμων 
και διαφοροποιούν τα ελαττωματικά ή τα νοθευμένα ξίδια από τα αυθεντικά.

Για παράδειγμα, θα ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθεί το συστατικό πολυαλκοόλη, 
προκειμένου να εξακριβωθεί η αυθεντικότητα του ξιδιού, σε περίπτωση υπόνοιας για 
νόθευση του ξιδιού με λιγότερο ακριβό αλκοόλ (Antonelli, et αί, 1994).

Όσον αφορά την αξιολόγηση της ποιότητας ενός τροφίμου που είναι προς αξιολόγηση, 
πολλές παράμετροι μπορούν να μετρηθούν λαμβάνοντας υπόψη τη διατροφική αξία, την 
ασφάλεια των τροφίμων και τις αισθητικές ιδιότητες. Στη περίπτωση του ξιδιού η 
ποιότητά του καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις αισθητικές ιδιότητες, καθώς μπορεί να 
τροποποιήσει τη συνολική εκτίμηση από ένα δεδομένο τρόφιμο ή γεύμα. Η οργανοληπτική 
ανάλυση είναι ένα πολύτιμο εργαλείο με το οποίο οι οργανοληπτικές ιδιότητες των 
τροφίμων αναλύονται από τις αισθήσεις μας. Ωστόσο, μία από τις δυσκολίες δοκιμάζοντας 
αυτό το προϊόν είναι η ισχυρή συμβολή του οξικού οξέος με τη συνολική αίσθηση. 
Υπάρχουν δύο μοντέλα για την οργανοληπτική ανάλυση στο ξίδι (Tesfaye, et αί, 2002). Η 
πρώτη συνίσταται στην προετοιμασία του ξιδιού στον πιο σύνηθες τρόπο με τον οποίο 
καταναλώνεται. Το δεύτερο μοντέλο περιλαμβάνει δοκιμές του ξιδιού όπως είναι, 
χρησιμοποιώντας ποτήρια κρασιού. Αυτό το μοντέλο είναι η πιο συνηθισμένη διαδικασία 
στα κελάρια με τα ξίδια για να πραγματοποιηθεί η αισθητική ανάλυση.

4.3. Αξιολόγηση της ποιότητας του ξιδιού
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4.4. Ποιοτικός έλεγχος Κορινθιακής Σταφίδας

Ο ποιοτικός έλεγχος της Κορινθιακής σταφίδας διεξάγεται κατά τη παραλαβή της από 

τους παραγωγούς στο χώρο του εργοστασίου. Η διαδικασία ποιοτικού ελέγχου που 

ακολουθείται είναι η ίδια είτε η σταφίδα προορίζεται για συσκευασία είτε για επεξεργασία 

και παραγωγή όξους. Παίρνοντας λοιπόν δείγματα των lOOgr από το παλετοκιβώτιο 

εξετάζονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά της ποιότητας. Αρχικά εξετάζεται η υγρασία της 

σταφίδας η οποία κυμαίνεται από 13- 18%. Μια μέση τιμή 15- 16% είναι η ασφαλέστερη 

κατά την παράδοση του προϊόντος από τον παραγωγό, για την σωστή διατήρηση και 

επεξεργασία της. Επίσης, η υφή του φλοιού και της σάρκας αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα ποιότητας. Η λεπτότητα του φλοιού είναι χαρακτηριστικό της ποικιλίας και 

επηρεάζεται από τις συνθήκες και τη μέθοδο ξήρανσης. Οι σταφίδες καλής ποιότητας 

έχουν λεπτό φλοιό, είναι σαρκώδεις και προέρχονται κατά κανόνα από ώριμα σταφύλια 

(Αγριοπούλου, 2009). Ο σημαντικότερος έλεγχος που γίνεται είναι για την ανίχνευση 

Ωχρατοξίνης A που ανήκει στη κατηγορία μυκοτοξινών, η οποία παράγεται από εφτά είδη 

του μύκητα Aspergillus και από έξι είδη του μύκητα Pénicillium και προκαλεί στον 

άνθρωπο νεφροπάθεια. Αν βρεθεί ο μύκητας αυτός στη σταφίδα, τότε η παρτίδα 

απορρίπτεται. Ποιοτικός έλεγχος όμως πραγματοποιείται και κατά την παραγωγική 

διαδικασία όταν η Κορινθιακή Σταφίδα πρόκειται να συσκευαστεί. Κατά την παραγωγική 

διαδικασία γίνεται και πάλι μέτρηση της υγρασίας, έλεγχος των βοστρύχων, μέτρηση του 

αριθμού των ρωγών στο συγκεκριμένο βάρος της συσκευασίας, έλεγχος των ξένων υλών 

και μέτρηση των κατεστραμμένων ρωγών. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά και τα όρια 

ανοχής καθορίζονται από την παραγγελία του κάθε πελάτη, αν η παρτίδα δεν συμβαδίζει 

με τα όρια ανοχής της παραγγελίας τότε η διαδικασία ελέγχου επαναλαμβάνεται 

(Μαραντής, 2008).
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Ο ποιοτικός έλεγχος του βαλσάμικου ξιδιού, όπως και κάθε τροφίμου, ελέγχεται σε όλα τα 
στάδια της παραγωγής του, από την πρώτη ύλη την οποία παραλαμβάνει το οξοποιείο, 
μέχρι και λίγο πριν την εμφιάλωση. Εφόσον λοιπόν είδαμε τον τρόπο με τον οποίο 
ελέγχεται η πρώτη μας ύλη, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι Κορινθιακή σταφίδα, ας 
δούμε τις χημικές αναλύσεις που γίνονται στο βαλσάμικο ξίδι προτού τοποθετηθούν στα 
ράφια των super market.

• Προσδιορισμός οξύτητας

Για το βαλσάμικο ξίδι η ολική οξύτητα πρέπει να ίση με 6%. Η ολική οξύτητα, είναι μια 
από τις σημαντικότερες χημικές παραμέτρους τόσο για την εμπορία όσο και για την 
βιολογική ασφάλεια του προϊόντος. Η ολική οξύτητα οφείλεται στην παρουσία του οξικού 
οξέος αλλά και των καρβοξυλικών οξέων. Για να μετρηθεί λοιπόν πόση ποσότητα οξέος 
παρουσιάζεται σε ένα διάλυμα, χρησιμοποιείται μια μέθοδος που καλείται ογκομέτρηση. 
Ογκομετρική ανάλυση ή ογκομέτρηση ονομάζεται η διαδικασία εύρεσης της 
συγκέντρωσης ενός διαλύματος υπολογίζοντας τον όγκο διαλύματος γνωστής 
συγκέντρωσης που απαιτείται για να αντιδράσει με το διάλυμα της άγνωστης 
συγκέντρωσης. Η μέτρηση του όγκου γίνεται με προχοϊδα. Η διαδικασία προσδιορισμού 
της οξύτητας με ογκομέτρηση γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο. Ποσότητα 10ml δείγματος 
αραιώνονται σε νερό και το διάλυμα ογκομετρείται σε 0,5Ν NaOH, προσθέτοντας δείκτη 
φαινολοφθαλεϊνης. 1ml 0,5Ν NaOH = 0,03g CH3COOH (Χημική Υπηρεσία).

• Ανίγνευση ελευθέρων ανόργανων οξέων

Σε 20 -  25ml δείγματος, αραιωμένο σε νερό με περιεκτικότητα περίπου 2% σε οξύ, 
προστίθενται 4 - 5  σταγόνες διαλύματος ιώδους του μεθυλίου. Κυανή ή πράσινη χροιά του 
διαλύματος δηλώνει παρουσία ελευθέρων ανόργανων οξέων. Συνίσταται η συγκριτική 
εξέταση ως προς το δείγμα όξους στο οποίο έχει προστεθεί ποσότητα ανόργανου οξέος. 
Έντονα χρωματισμένα δείγματα όξους, είναι σωστό πριν την εξέταση να
αποχρωματίζονται με βρασμό με καθαρό ελεύθερου οξέων, ζωικού ή φυτικού άνθρακα 
(Χημική Υπηρεσία).

• Προσδιορισμός ελευθέρων ανόργανων οξέων

α. Αλκοολικό διάλυμα κίτρινου του διμεθυλίου 0,1%. β. Ρυθμιστικό διάλυμα pH 3,1: 
αναμιγνύονται 15,4ml διαλύματος 0,01 Μ κιτρικού οξέος και 4,6ml διαλύματος 0,2Μ 
μονοξίνου φωσφορικού νατρίου.

Ποσότητα 10ml δείγματος (το κόκκινο ξίδι σωστό είναι προηγουμένως να
αποχρωματίζεται με καθαρό άνθρακα) αραιώνονται, με προσφάτως βρασμένο νερό, σε 
10ml και εξουδετερώνεται σε Ο,ΙΝ NaOH, παρουσία φαινολοφθαλεϊνης. Το διάλυμα μετά 
από τη προσθήκη 1 -  6 σταγόνων κίτρινου του διμεθυλίου, ογκομετρείται σε Ο,ΙΝ HCL, 
μέχρι να εμφανιστεί πορτοκαλοερυθρά χροιά. Στη συνέχεια, στο διάλυμα προστίθεται 
0,5ml καθαρής ουδέτερης ακετόνης ανά 10ml του ογκομετρηθέντος υγρού, τότε πάλι

4.5. Ποιοτικός έλεγχος βαλσάμικου ξιδιού
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εμφανίζεται η κίτρινη χροιά. Ως υγρό συγκρίσεως χρησιμοποιείται το ρυθμιστικό διάλυμα 
στο οποίο προστίθεται φαινολοφθαλεϊνη, κίτρινο του διμεθυλίου και ακετόνη, όπως το 
ογκομετρούμενο υγρό. Το διάλυμα ογκομετρείται με Ο,ΙΝ HCL μέχρι να επιτευχθεί 
απόχρωση όμοια με αυτή του υγρού συγκρίσεως. Τα καταναλωθέντα ml Ο,ΙΝ HCL 
παρέχουν την ποσότητα του οξικού οξέος. Η διαφορά μεταξύ του συνολικού οξέος 
(ογκομέτρησης με NaOH, μέχρι να γίνει αλλαγή του χρώματος της φαινολοφθαλεϊνης) και 
του ανωτέρω ευρεθέντος οξικού οξέος παρέχει την ποσότητα των ελευθέρων ανόργανων 
οξέων (Χημική Υπηρεσία).

• Προσδιορισμός ρΗ

Το ρΗ αποτελεί μέτρο οξύτητας ή αλκαλικότητας μιας χημικής ουσίας, εξ ου και 
αναφέρεται ως ενεργός οξύτητα (ρΗ = -log[H+]). Η έννοια και η κλίμακα το ρΗ 
επινοήθηκε το 1909 από το Δανό χημικό Σέρενσεν. Διαλύματα για τα οποία η τιμή του ρΗ 
είναι μικρότερη από 7 χαρακτηρίζονται ως όξινα ενώ διαλύματα με ρΗ μεγαλύτερο από 7 
χαρακτηρίζονται αλκαλικά. Τέλος, τα διαλύματα που έχουν τιμή ρΗ ίση με 7 ονομάζονται 
ουδέτερα. Το ξίδι έχει συνήθως ρΗ 2,9. Οι βασικοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να 
μετρηθεί το ρΗ ενός διαλύματος είναι οι εξής: 1) Με τη χρήση δεικτών. Προσθέτοντας ένα 
δείκτη οξέος- βάσης στο διάλυμα. Οι δείκτες (ονομάζονται και ηλεκτρολυτικοί δείκτες) 
είναι ουσίες των οποίων το χρώμα αλλάζει ανάλογα με το ρΗ του διαλύματος στο οποίο 
προστίθενται. Για παράδειγμα, ο δείκτης φαινολοφθαλεϊνη είναι άχρωμος όταν βρίσκεται 
μέσα σε διάλυμα με ρΗ μικρότερο του 8,2 και κόκκινος όταν το διάλυμα έχει ρΗ 
μεγαλύτερο του 8,2. Η χρήση ενός μόνο δείκτη έχει περιορισμένες δυνατότητες, όσον 
αφορά την ακρίβεια στη μέτρηση του ρΗ. Παρ’ όλα αυτά, η χρήση δεικτών (ή ενός δείκτη 
σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους) μπορεί να οδηγήσει σε ιδιαίτερα ακριβείς μετρήσεις. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιείται πεχαμετρικό χαρτί, ένα ειδικό χαρτί διαποτισμένο 
με μίγμα δεικτών. Το πεχαμετρικό χαρτί εισάγεται στο υπό μελέτη διάλυμα και ανάλογα 
με το ρΗ αποκτά συγκεκριμένο χρώμα. Η σύγκριση του χρώματος αυτού με ειδικούς 
χρωματικούς πίνακες οδηγεί σε μία καλή προσέγγιση για το ρΗ του διαλύματος. 2) Με τη 
χρήση ενός πεχάμετρου. Το πεχάμετρο είναι μία ειδική συσκευή που χρησιμοποιεί την 
αρχή της ποτενσιομετρικής μέτρησης του ρΗ (ηλεκτρομετρική μέθοδος). Το πεχάμετρο 
βοηθάει στην περίπτωση που απαιτείται ιδιαίτερη ακρίβεια στη μέτρηση του ρΗ 
(ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ, 2012).

• Προσδιορισμός διαύγειας

Για τη μέτρηση της διαύγειας συνιστάται μία απλή μέθοδος, η μέθοδος της θολερότητας. 
Η μέτρηση της θολερότητας πραγματοποιείται με ένα νεφελόμετρο. Σε αυτή τη συσκευή η 
μέτρηση γίνεται με τη βοήθεια καμπύλης, από σειρά αιωρημάτων πυριτίου σε νερό, 
γνωστής περιεκτικότητας και εκφράζεται σε mg/1. Η θολερότητα δηλαδή ενός ξιδιού είναι 
τα mg/1 όταν οπτική του πυκνότητα είναι ίση με την οπτική πυκνότητα αιωρήματος του 
πυριτίου περιεκτικότητας α mg/1. Η κλίμακα προσδιορισμού είναι η εξής: 1)θολερότητα 
άνω των 40 mg/1: θολό, 2)θολερότητα μεταξύ 1 5 - 4 0  mg/1: ύποπτα θολό, 3)θολερότητα 
μεταξύ 7 - 1 5  mg/1: ελαφρά θολό, 4)θολερότητα μεταξύ 3,5 -  7 mg/1: διαυγές, 
5)θολερότητα 1,5 -  3,5 mg/1: λαμπερό (Χημική Υπηρεσία).
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Ο προσδιορισμός του αριθμού φορμόλης, επιτρέπει τη διάκριση του φυσικού από το 
τεχνητό ξίδι. Σύμφωνα λοιπόν με τη μέθοδο, 25ιη1 δείγματος μεταφέρονται σε κωνική 
φιάλη των 250ιπ1. Μετά από την εξουδετέρωση της ελεύθερης οξύτητας του δείγματος 
παρουσία φαινολοφθαλεϊνης (με διάλυμα καυστικού νατρίου ΝαΟΗ 0,25υιο1/Ιξ), στη 
φιάλη μεταφέρονται και ΙΟηιΙ διαλύματος φορμαλδεΰδης. Η ελεύθερη οξύτητα του οποίου 
έχει εξουδετερωθεί με ανάλογο τρόπο. Μετά από ένα λεπτό ογκομετρούνται τα 
υδρογονοκατιόντα τα οποία έχουν ελευθερωθεί με διάλυμα ΝαΟΗ,
0,25ιυο1/Σ.Υπολογισμός: ο αριθμός φορμόλης, που δίνεται με ακρίβεια ενός δεκαδικού 
ψηφίου, είναι η ποσότητα του διαλύματος ΝαΟΗ, 0,25 πιοΙ/Σ, η οποία καταναλώνεται για 
την εξουδετέρωση των υδρογονοκατιόντων που ελευθερώνονται ευθύς αμέσως από την 
προσθήκη της φορμαλδεΰδης (εκφράζεται σε ιηΐ διαλύματος αλκάλεως, 0,1ιηο1/Σ, άπ-,ά 
ΙΟγπΙ δείγματος (Χημική Υπηρεσία).

• Προσδιορισμός του αριθμού φορμόλης

• Προσδιορισμός τέφρας

Τέφρα καλείται το σύνολο των προϊόντων αποτεφρώσεως του στερεού διαλύματος που 
λαμβάνεται μετά την εξάτμιση του οίνου, όταν αυτή πραγματοποιείται κατά τέτοιο τρόπο, 
ώστε να λαμβάνεται τελικά το σύνολο των κατιόντων (πλην του αμμωνίου) υπό μορφή 
ανθρακικών και άλλων άνυδρων μεταλλικών αλάτων.

Αρχή της μεθόδου: Αποτέφρωση του στερεού υπολείμματος του οίνου μέχρις ότου καεί 
τελείως ο άνθρακας σε θερμοκρασία 500 -  550 ° 0 . Η ποσότητα της τέφρας εκφράζεται σε 
γραμμάρια ανά λίτρο και προσδιορίζεται με προσέγγιση 0,03£.

Τεχνική της μεθόδου: Σε κάψα από πλατίνα, διαμέτρου 70πιηι και ύψους 25ηιιη, με 
επίπεδο πυθμένα, η οποία έχει ζυγισθεί σε ζυγό με ακρίβεια 1/10 του χιλιοστογράμμου, 
φέρονται 20ηι1 οίνου, τα οποία εξατμίζονται με προσοχή με ατμόλουτρο. Το στερεό 
υπόλειμμα θερμαίνεται ήπια επί μισή περίπου ώρα ή επάνω σε θερμαντική πλάκα ή υπό 
λυχνία υπέρυθρων ακτινών, μέχρις απανθρακώσεως. Όταν δεν εκλύονται πια ατμοί, οι 
κάψα τοποθετείται μέσα σε ηλεκτρικό κλίβανο εφοδιασμένο με σύστημα συνεχούς 
ανανεώσεως του αέρα και το απανθρακωμένο υπόλειμμα αποτεφρώνεται σε θερμοκρασία 
525±25 °Ό . Έπειτα από περίπου πέντε λεπτά, η κάψα εξάγεται από τον κλίβανο, 
προστίθενται 5ηι1 νερού, που στη συνέχεια εξατμίζονται με ατμόλουτρο ή υπό λυχνία 
υπέρυθρων ακτινών, όπως και προηγουμένως και η κάψα φέρεται εκ νέου μέσα στον 
κλίβανο σε θερμοκρασία 525°Ό. Εάν η καύση των απανθρακωμένων ουσιών δεν έχει 
περατωθεί μέσα σε δεκαπέντε λεπτά, επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία, όπως 
περιγράφεται ακριβώς πιο πάνω, για να επιταχυνθεί η αποτέφρωση. Αφού το στερεό 
υπόλειμμα αποτεφρωθεί τελείως, η κάψα αφήνεται μέσα σε ξηραντήρα, έως ότου 
αποκτήσει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και τέλος ζυγίζεται. Το βάρος της τέφρας 
όταν πολλαπλασιαστεί επί 50, δίνει την τέφρα σε γραμμάρια ανά λίτρο οίνου. Η ίδια 
διαδικασία πραγματοποιείται και στο ξίδι (Χημική Υπηρεσία).
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Προσδιορισμός αναγόντων σακχάρων

Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα ξίδια, στο βαλσάμικο ξίδι πραγματοποιείται μία επιπλέον 
εξέταση, ο προσδιορισμός των αναγόντων σακχάρων. Τα ανάγοντα σάκχαρα, που 
αποτελούνται από το σύνολο των σακχάρων με ελεύθερη αλδεϋδική ή κετονική ομάδα, 
προσδιορίζονται από την αναγωγική δράση των ομάδων αυτών επί αλκαλικού διαλύματος 
αυτού.

Αρχή της μεθόδου: Ο προσδιορισμός του περιλαμβάνει δύο διαδοχικά στάδια: α) τη 
διαύγαση και β) τον κυρίως προσδιορισμό, α) Η διαύγαση πραγματοποιείται με 
σιδηροκυανούχο ψευδάργυρο (Χημική Υπηρεσία).

• Προσδιορισμός πυκνότητας

Πυκνότητα (ρ) ενός ομογενούς σώματος ορίζεται το πηλίκο της μάζας του σώματος (ιη) 
προς τον όγκο του (V), δηλαδή: ρ=—. Για να μετρήσουμε τη πυκνότητα ενός υγρού, στη
συγκεκριμένη περίπτωση το βαλσάμικο ξίδι, χρησιμοποιούμε ένα όργανο το οποίο 
ονομάζεται Μπομόμετρο. Σύμφωνα λοιπόν με τη μέθοδο, μέσα σε δοκιμαστικό σωλήνα 
προσθέτουμε 200ηι1 περίπου δείγματος. Στη συνέχεια, βυθίζουμε το όργανο κάθετα σ' 
αυτό και το αφήνουνε να ισορροπήσει. Η ένδειξη της κλίμακας που βρίσκεται στην 
επιφάνεια του υγρού είναι και η ζητούμενη πυκνότητα.

• Οργανοληπτικός έλεγχος

Ο οργανοληπτικός έλεγχος στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών παίζει καθοριστικό ρόλο 
στην αποδοχή ενός προϊόντος από τον καταναλωτή. Εφαρμόζεται σε διάφορα στάδια της 
ανάπτυξης ενός προϊόντος και συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας, καθώς και στον 
έλεγχο τήρησης των προδιαγραφών και παρακολούθησης του συστήματος ελέγχου 
ποιότητας των προϊόντων. Κατά τον οργανοληπτικό έλεγχο λειτουργούν και οι πέντε μας 
αισθήσεις και προσπαθούμε να τις περιγράψουμε. Αρχικά ο γευσιγνώστης προσπαθεί να 
περιγράφει την εμφάνιση του όξους όσον αφορά το χρώμα του και τη διαύγεια του ξιδιού. 
Έπειτα, ο δοκιμαστής προσπαθεί να αποτυπώσει την ένταση της οσμής και τα αρώματα 
που βγάζει το ξίδι στη γεύση. Και τέλος την αίσθηση που σου αφήνει στο τέλος στο 
στόμα, αν είναι στυφό, κρύο κ.α.
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Συμπεράσματα
Το ξίδι τη θέση του στην κουζίνα την έχει κατακτήσει και την έχει εδραιώσει εδώ και 

αιώνες. Το συναντάμε στις σάλτσες και τις μαρινάδες, το χρησιμοποιούμε ως συντηρητικό 

για την παρασκευή τουρσιού, το αναγνωρίζουμε ως ένα από τα πιο δημοφιλή αρτύματα 

στη γαστρονομία. Με δεδομένη λοιπόν τη σχέση συγγένειας που συνδέει το ξίδι με το 

κρασί, καθώς και τα δύο παράγονται από το μούστο σταφυλιών, ο κ. Κώστας 

Παπαδημητρίου προχώρησε ένα βήμα παραπέρα. Δοκίμασε, πειραματίστηκε και έχοντας 

ως βάση τις γνώσεις του στην οινολογία δημιούργησε το βαλσάμικο ξίδι Καλαμάτας. Ένα 

γλυκόξινο ξίδι, από διαλεχτές ποικιλίες Κορινθιακής σταφίδας, φτιαγμένο με την 

παραδοσιακή μέθοδο το οποίο ωριμάζει αργά σε δρύινα βαρέλια, μια διαδικασία που 

αναδεικνύει τα αρώματα και τα γευστικά του χαρακτηριστικά.

Η οξοποιία είναι ένας σημαντικός κλάδος στη βιομηχανία τροφίμων. Μέσα από την 

παρούσα λοιπόν μελέτη προσπαθήσαμε να γνωρίσουμε καλύτερα μία από τις μεγαλύτερες 

ελληνικές εταιρείες παραγωγής ξιδιού, την ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ABET. Η εταιρεία 

ιδρύθηκε από τον κ. Χρήστο Παπαδημητρίου το 1939 οπότε δραστηριοποιείται στο 

εμπόριο και στην εξαγωγή τοπικών προϊόντων. Τη δεκαετία του '70 ο γιος του κ. Κώστας 

Παπαδημητρίου την εξελίσσει και εδραιώνει τη θέση της στο εξωτερικό, ως μια από τις 

σημαντικότερες εξαγωγικές επιχειρήσεις στο χώρο της σταφίδας. Τη δεκαετία του '90 ο κ. 

Κώστας Παπαδημητρίου συνδυάζοντας το επιχειρηματικό του μυαλό και τις γνώσεις του 

στην οινολογία παρασκευάζει το γνωστό πλέον σε όλους μας «Βαλσάμικο Ξίδι 

Καλαμάτας». Με πρώτη ύλη την Κορινθιακή σταφίδα και βασιζόμενος στην παραδοσιακή 

τοπική συνταγή το αποκαλούμενο «γλυκάδι», αντλεί από τη σταφίδα τα φυσικά σάκχαρα 

και το σκούρο χρώμα. Είναι ένα φυσικό προϊόν χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Η 

εταιρεία ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ABET είναι πρωτοπόρος στην παραγωγή και διάθεση 

τόσο του απλού ξιδιού όσο και του βαλσάμικου, κατέχοντας τη πρώτη θέση στις ελληνικές 

αγορές. Για να προκόψει όμως ένα γευστικό και ασφαλές κυρίως προϊόν, η εταιρεία 

διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής και εμφιάλωσης του ξιδιού. Έτσι, τα 

προϊόντα που διατίθενται προς κατανάλωση έχουν παραχθεί και συσκευαστεί με μεγάλη 

ασφάλεια σύμφωνα με τον Κανονισμό Τροφίμων και Ποτών. Μέσα στην εργασία 

περιγράφονται αναλυτικά όλα τα στάδια παραγωγής του

βαλσάμικου ξιδιού, από την παραλαβή της πρώτης ύλης μέχρι και την συσκευασία και 

αποθήκευση του όξους.
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Η εταιρεία Παπαδημητρίου έχει χαράξει μια σπουδαία πορεία πολλών χρόνων και αφήνει 

σημαντική παρακαταθήκη στην τρίτη γενιά το Χρήστο και Δημήτρη Παπαδημητρίου. Ήδη 

έχουν εδραιώσει την παρουσία τους στο χώρο με τη δημιουργία μιας καινοτόμας σειράς 

μεσογειακών προϊόντων, τα προϊόντα «Βαίεετηοη».

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως η οξοποιία είναι ένας σημαντικός μοχλός 

ανάπτυξης για την Ελλάδα. Οι υπάρχουσες βιομηχανίες ξιδιού έχουν εδραιώσει το όνομά 

τους στην παγκόσμια αγορά. Με την κατάλληλη οργάνωση και ενίσχυση από την πλευρά 

της πολιτείας μπορεί να επιτευχθεί έμμεσα η στήριξη του αγροτικού τομέα της χώρας μας 

αλλά και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Ο τομέας της οξοποιίας μπορεί να 

παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο για την Ελλάδα στην παγκόσμια αγορά.
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