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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 Σν ζηαθύιη είλαη έλα θξνύην γλσζηό γηα πνιιά ρξόληα ζηνλ άλζξσπν, ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απηνύζην σο θξνύην αιιά θαη έπεηηα από επεμεξγαζία γηα 

ηελ παξαγσγή άιισλ πξντόλησλ. Σέηνηα πξντόληα είλαη ην θξαζί, ν κνύζηνο θαη ην 

πεηηκέδη. ηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη ην πεηηκέδη. Νσπά ή απνμεξακέλα 

ζηαθύιηα ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο ζηελ παξαγσγή πεηηκεδηνύ, αιιά κπνξνύλ 

επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κήια, δακάζθελα, θαξπνύδη, κνύξα, βεξίθνθα θαη 

δαραξόηεπηια (Batu, 1991). Οη πξώηεο ύιεο θαη νη ζπλζήθεο επεμεξγαζίαο 

δηαθέξνπλ από ρώξα ζε ρώξα.  

ηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη ε παξαγσγή πεηηκεδηνύ από 

ζηαθύιηα. Γηα λα παξαγάγνπκε ην πεηηκέδη απαηηνύληαη δηάθνξεο ελέξγεηεο, από 

ηελ νξζνινγηθή θαιιηέξγεηα ηνπ ζηαθπιηνύ όπνπ είλαη ε πξώηε ύιε γηα ην πεηηκέδη 

έσο ηελ ζπγθνκηδή θαη ην πάηεκά ηνπ. Αθνινπζεί ε παξαγσγή ηνπ κνύζηνπ θαη ην 

ηειηθό πξντόλ είλαη ην πεηηκέδη ζε πνιινύο γλσζηό θαη σο ζηαθπιόκειη. Ο ηειηθόο 

όγθνο πεηηκεδηνύ πνπ παίξλνπκε είλαη πεξίπνπ ην 1/5 ηνπ αξρηθνύ όγθνπ ηνπ 

γιεύθνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε. Απηό είλαη απνηέιεζκα ηεο ζπκπύθλσζεο ηνπ 

γιεύθνπο, αθνύ θαηά ηνλ βξαζκό έρνπκε εμάηκηζε ηνπ λεξνύ πνπ πεξηέρεηαη ζην 

γιεύθνο. Ζ επεμεξγαζία πξέπεη λα γίλεηαη ζε όζν ην δπλαηόλ κηθξόηεξεο 

ζεξκνθξαζίεο, επεηδή ζε πεξίπησζε παξαηεηακέλνπ βξαζκνύ έρνπκε ηελ 

θαξακεινπνίεζε ησλ ζαθράξσλ κε απνηέιεζκα έλα όρη θαη ηόζν εκθαλίζηκν 

πξντόλ. Γηα ην ιόγν απηό ηα ηειεπηαία ρξόληα ρξεζηκνπνηείηαη κία λέα κέζνδνο 

παξαγσγήο πεηηκεδηνύ ε νπνία κεηώλεη ηελ ζεξκνθξαζία βξαζκνύ, ηνπ 

πεξηερόκελνπ ζην γιεύθνο λεξνύ, ζηνπο 40ºC πεξίπνπ. Απηή ε κέζνδνο 

παξνπζηάδεηαη παξαθάησ ζηελ εξγαζία.               

 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: ζηαθπιόκειη, ζπκππθλσκέλν γιεύθνο, pekmez, grape syrup.     
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ABSTRACT 

The grape is a fruit known for many years in humans, which is used as a 

fruit or after processing to produce other products, like wine, grape must and 

grape syrup. This paper presents the grape syrup. Fresh or dried grapes are used 

in order to produce grape syrup, but apples, plums, watermelon, berries, apricots 

and sugar beet can also be used (Batu, 1991). The raw materials and processing 

conditions vary from country to country. 

This paper presents the production of grape syrup from grapes. To produce 

the grape syrup required a number of actions, from the rational culture of the 

grape, which is the raw material for grape syrup until his harvest and his footing. 

Then we have the production of the wort and the final product is grape syrup also 

known as stafylomeli. The final volume of grape syrup we get is about 1/5 of the 

original volume of the must which was used. This is result of condensation of the 

must, because during the boil we have the evaporation of water that contained in 

the must. The treatment must take place in low temperatures, because in case of 

prolonged boiling we have the caramelization of sugars, with result a less 

presentable product. For this reason in recent years employ a new method of 

producing grape syrup which reduces the boiling temperature of the water in the 

wort, at 40ºC approximately . This method is shown below in labor. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 Ζ εξγαζία απηή είρε σο ζθνπό ηε κειέηε ηνπ πεηηκεδηνύ, ηελ γεληθή 

πεξηγξαθή απηνύ θαη ησλ δηαθόξσλ επεμεξγαζηώλ ηνπ. Αξρηθά είρακε ηελ 

πεξηγξαθή ηεο πξώηεο ύιεο, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πεηηκεδηνύ, ην 

ζηαθύιη. Μειεηήζεθαλ, ε δνκή ηνπ, ε νξζνινγηθή θαιιηέξγεηά ηνπ θαη νη 

παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Δπίζεο γλσξίζακε δηάθνξεο πνηθηιίεο 

ζηαθπιηώλ, εκεδαπέο θαη αιινδαπέο. Έπεηηα από ηελ ζπγθνκηδή ησλ ζηαθπιηώλ, 

αθνινπζεί ην πάηεκά ηνπο ώζηε λα πάξνπκε ηνλ πξώην κνύζην πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ παξαγσγή ηνπ πεηηκεδηνύ. Πεξηγξάθεθαλ, νη κέζνδνη θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηελ παξαγσγή πεηηκεδηνύ, νη πνηθίιεο ρξήζεηο ηνπ ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηα ηνπ αλζξώπνπ όπσο επίζεο θαη νη επεξγεηηθέο, γηα ηελ πγεία, 

ηδηόηεηέο ηνπ. Σέινο παξνπζηάζζεθε ε ηζρύνπζα λνκνζεζία, γηα ηελ παξαγσγή, 

ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ δηάζεζε ηνπ πεηηκεδηνύ ζηελ αγνξά θαη ηα δηάθνξα 

πξντόληα πεηηκεδηνύ ηα νπνία δηαηίζεληαη πξνο θαηαλάισζε.           
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1. ΣΟ ΣΑΦΤΛΗ 

 

1.1. Ζ ζύζηαζε ηνπ ζηαθπιηνύ 

Σν ζηαθύιη, σο πξώηε ύιε ζηελ παξαγσγή ησλ ακπεινπξγηθώλ 

πξντόλησλ, αζθεί ζπνπδαία επίδξαζε ζηνλ ηύπν θαη ηελ πνηόηεηα απηώλ. Γηα λα 

θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα ην κέγεζνο ηεο επίδξαζεο απηήο, ε νπνία εμαξηάηαη 

ηόζν από ηε θύζε ηνπ ζηαθπιηνύ, όζν θαη απ‟ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην 

κεηαρεηξηδόκαζηε θαηά ηελ επεμεξγαζία, είλαη ρξήζηκν λα γλσξίδνπκε ηε ζύλζεζε 

ηνπ βόηξπ θαη ηελ αλαηνκία θαη ζύζηαζε ησλ κεξώλ απηνύ. 

Ο βόηξπο ηνπ ζηαθπιηνύ πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 1.1 απαξηίδεηαη από δύν 

θύξηα κέξε: 

 Σν μπιώδεο κέξνο, πνπ νλνκάδεηαη βόζηξπρνο ή ηζακπί θαη 

 Σηο ξάγεο ή ξόγεο, πνπ απνηεινύλ ην εδώδηκν θαη νηλνπνηήζηκν ηκήκα ηνπ 

ζηαθπιηνύ. 

 

 

Δηθόλα 1.1: Βόηξπο ζηαθπιηνύ (Δ. Ζξ. νπθιέξνο, 2000) 

 

Ζ επί ηνηο % αλαινγία ησλ δπν απηώλ κεξώλ ηνπ ζηαθπιηνύ δελ είλαη 

ζηαζεξή, αιιά εμαξηάηαη από ηελ πνηθηιία απηνύ, ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ην 

έδαθνο, ηελ ειηθία ησλ πξεκλώλ, ηνλ ρξόλν ηνπ ηξπγεηνύ, ηελ πξνζβνιή από 

δηάθνξεο αζζέλεηεο θαη γεληθά από θάζε παξάγνληα πνπ ζα επεξέαδε ην κέγεζνο 
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ηνπ βόηξπ Γεληθά όζν κεγαιύηεξνο είλαη ν βόηξπο, ηόζν κηθξόηεξνο είλαη ν 

βόζηξπρνο, ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν ησλ ξαγώλ.  

Καηά κέζν όξν πάλησο, ε ζύλζεζε ηνπ ζηαθπιηνύ θπκαίλεηαη ζηηο 

παξαθάησ αλαινγίεο: 

 Βόζηξπρνο 3-7% θαηά βάξνο θαη 30% θαη' όγθν. 

 Ράγεο 93-97% θαηά βάξνο θαη 70% θαη' όγθν. 

 

1.2. Πνηθηιίεο ζηαθπιηώλ 

Ο πην ζεκαληηθόο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ην μερσξηζηό άξσκα,  ηε 

γεύζε θαη ηελ πνηόηεηα θάζε πξντόληνο είλαη ε πνηθηιία ηνπ ζηαθπιηνύ από ηελ 

νπνία πξνέξρεηαη. Από ηνπο γελεηηθνύο ραξαθηήξεο ηεο εμαξηώληαη άκεζα, ην 

κέγεζνο ηεο ξάγαο ηνπ ζηαθπιηνύ, ε ζύζηαζε θαη ην ρξώκα ηνπ θινηνύ, ε πθή ηνπ 

θαη ε ζρέζε ζαθράξσλ θαη νμέσλ. Όζν κηθξόηεξν είλαη ην θξνύην, ηόζν 

κεγαιύηεξε είλαη ε ζπγθέληξσζε ησλ αξσκάησλ. Όζν πην ρνληξόο θαη έληνλνπ 

ρξώκαηνο είλαη ν θινηόο, ηόζν εληνλόηεξν ζα είλαη ην ρξώκα θαη ην άξσκα ηνπ 

πξντόληνο. Όζν κεγαιύηεξε είλαη ε πεξηεθηηθόηεηα ζε ζάθραξα, ηόζν πςειόηεξνο 

ζα είλαη ν αιθννιηθόο βαζκόο ηνπ. Ζ ζπγθέληξσζε ησλ νμέσλ δηαζθαιίδεη ηε 

γεπζηηθή ηζνξξνπία. 

Οη πνηθηιίεο ησλ ζηαθπιηώλ είλαη ρηιηάδεο θαη θαηεγνξηνπνηνύληαη ζε: 

 Δπηηξαπέδηεο 

 Οηλνπνηήζηκεο 

 Πνηθηιίεο γηα εηδηθή ρξήζε 

 Πνηθηιίεο ππνθεηκέλσλ 
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Ξένερ ποικιλίερ ζηαθςλιών 

 

 Chardonnay 

 

Δηθόλα 1.2: Πνηθηιία ζηαθπιηώλ Chardonnay (en.wikipedia.org).  

Σν Chardonnay απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθόλα 1.2 θαη είλαη πηζαλόηαηα ε πην 

γλσζηή ιεπθή πνηθηιία νηλνπνηήζηκνπ ζηαθπιηνύ ζηνλ θόζκν. ηηο βόξεηεο 

ακπεινπξγηθέο επαξρίεο ηεο Γαιιίαο είλαη ππεύζπλν γηα ηελ παξαγσγή 

θνξπθαίσλ, κνλαδηθώλ θξαζηώλ. ηελ Κακπαλία είλαη ε ιεπθή πνηθηιία πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ παξαγσγή ηεο ζακπάληαο. ηελ Διιάδα θπηεύηεθε ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990, θαη πιένλ ην βξίζθνπκε ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο ηεο 

επεηξσηηθήο ρώξαο θαη ηελ Κξήηε. Ζ αμηνζαύκαζηε πξνζαξκνζηηθόηεηα ηνπ 

Chardonnay ζε εμαηξεηηθά κεγάιε πνηθηιία κηθξνθιηκάησλ, ην εγθαηέζηεζε ζηνπο 

ακπειώλεο όισλ ησλ επείξσλ. 
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 Sauvignon blanc 

 

Δηθόλα 1.3: πνηθηιία ζηαθπιηώλ Sauvignon Blanc (en.wikipedia.org). 

Σν Sauvignon Blanc πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 1.3 είλαη κία εθιεθηή γαιιηθή 

πνηθηιία πνπ καο δίλεη νξηζκέλα από ηα πην δεκνθηιή θαη ηα πιένλ εμαηξεηηθά μεξά 

ιεπθά θξαζηά ηεο πθειίνπ. Σν Sauvignon Blanc είλαη κία από εθείλεο ηηο πνηθηιίεο 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο αξσκαηηθέο, δειαδή έρνπλ κεγάιε έληαζε ζηε κύηε. Σα 

αξώκαηα ηνπ κπνξνύλ λα πεξηγξαθνύλ σο πξάζηλσλ θξνύησλ θαη 

θξεζθνθνκκέλνπ γξαζηδηνύ. ην ζηόκα έρεη κέηξην πξνο πςειό αιθννιηθό ηίηιν, 

κέηξην ζώκα θαη δξνζηζηηθή, ηνληζκέλε νμύηεηα. 

 Riesling 

 

Δηθόλα 1.4: Πνηθηιία ζηαθπιηώλ Riesling (en.wikipedia.org). 
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Σν Riesling θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 1.4 θαη είλαη κία γεξκαληθή πνηθηιία. 

Καιιηεξγείηαη ζε κεγάιεο εθηάζεηο ζηε Γεξκαλία θαη ηελ Απζηξία αιιά θαη ζηελ 

Αιζαηία ηεο Γαιιίαο. Δπεηδή σο πνηθηιία ζπκπαζεί ηα ζρεηηθά ςπρξά θιίκαηα νη 

θπηεύζεηο ζηνλ επξσπατθό λόην είλαη πεξηνξηζκέλεο.  

 Cabernet sauvignon 

 

Δηθόλα 1.5: Πνηθηιία ζηαθπιηώλ Cabernet Sauvignon (en.wikipedia.org). 

Σν Cabernet Sauvignon, είλαη ε πην νλνκαζηή εξπζξή πνηθηιία ζηνλ θόζκν 

γηα ηελ παξαγσγή εθιεθηώλ εξπζξώλ θξαζηώλ πνπ αληέρνπλ δεθαεηίεο 

παιαίσζεο κέζα ζηελ θηάιε. Από πιεπξάο δεκνηηθόηεηαο, κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο ην εξπζξό Chardonnay. Σν Cabernet Sauvignon ην νπνίν 

απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθόλα 1.5, έρεη κηα αμηνζεκείσηε πεξηεθηηθόηεηα ζε ηαλίλεο, 

θαζώο θαη γεπζηηθά θαη αξσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξαγκαηηθά ην θάλνπλ λα 

μερσξίδεη από πνιιά άιια θνζκνπνιίηηθα ζηαθύιηα.  
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 Merlot 

 

Δηθόλα 1.6: Πνηθηιία ζηαθπιηώλ Merlot (en.wikipedia.org). 

Σν Merlot πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 1.6 είλαη έλα αθόκε εξπζξό ζηαθύιη 

γαιιηθήο θαηαγσγήο. Δλώ ην Cabernet Sauvignon είλαη ζηπθό θαη ζθιεξό, ην 

Merlot δίλεη πην καιαθά θξαζηά θαη εμηζνξξνπεί ηηο γσλίεο ηεο δνκήο ηνπ 

ζηόκαηνο. Σα αξώκαηα ηνπ Merlot είλαη πνιύ πην γιπθά από απηά ηνπ Cabernet 

Sauvignon, ζπκίδνπλ δακάζθελν θαη κηθξά θόθθηλα θξνύηα όπσο ηα θεξάζηα θαη νη 

θξάνπιεο. ην ζηόκα βξίζθνπκε καιαθέο ηαλίλεο, ρακειή νμύηεηα, πςειή 

αιθνόιε ρσξίο όκσο λα ππάξρεη πςειή ππθλόηεηα.  

 Pinot noir 

 

Δηθόλα 1.7: Πνηθηιία ζηαθπιηώλ Pinot Noir (en.wikipedia.org). 

 



 

 

13 
 

Σν Pinot Noir ην νπνίν θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 1.7 είλαη κία πνηθηιία πνπ ζε 

θακία πεξίπησζε δελ έρεη ηελ εκπνξηθόηεηα θαη ηελ αλαγλσξηζηκόηεηα ηνπ 

Cabernet Sauvignon θαη ηνπ Merlot. Σν ρξώκα ηνπ είλαη πάληα απαιό ξνπκπηλί 

πνπ γξήγνξα απνθηά θεξακηδί αληαύγεηεο. ηε κύηε ππάξρνπλ λύμεηο θεξαζηνύ, 

θόθθηλνπ κνύξνπ ή θξάνπιαο αιιά επίζεο θαη αξώκαηα δσηθά θαη κπαραξηθώλ. 

ην ζηόκα νη ηαλίλεο είλαη κεηαμέληεο, ε αιθνόιε κέηξηα αιιά ε νμύηεηα ηδηαίηεξα 

πςειή. 

 

 

 

Ελληνικέρ ποικιλίερ ζηαθςλιών 

 

o Αζύξηηθν 

 

Δηθόλα 1.8: Πνηθηιία ζηαθπιηώλ Αζύξηηθν (el.wikipedia.org). 

 

Ζ ιεπθή πνηθηιία Αζύξηηθν ε νπνία θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 1.8, είλαη θαηά 

πάζα πηζαλόηεηα ε πην εμαηξεηηθή ηεο Διιάδαο. ηε γελέηεηξά ηεο, ηελ 

εθαηζηεηνγελή αληνξίλε, κπνξεί λα δώζεη ζπγθινληζηηθά θξαζηά μεξά αιιά θαη 

γιπθά πνπ θπθινθνξνύλ κε ηελ έλδεημε Ο.Π.Α.Π. (Ολνκαζία Πξνειεύζεσο 
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Αλσηέξαο Πνηόηεηαο). Ζ ηθαλόηεηά ηεο σζηόζν λα δηαηεξεί πςειή νμύηεηα όηαλ 

θαιιηεξγείηαη ζε μεξνζεξκηθά θιίκαηα, ελζάξξπλε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζε όιν θαη 

πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα. Σν Αζύξηηθν δελ είλαη 

αξσκαηηθή πνηθηιία αιιά πνηθηιία δνκήο. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη έλαο 

ζπάληνο ζπλδπαζκόο κεηαιιηθόηεηαο, ππθλόηεηαο ζην ζηόκα, θνθηεξήο νμύηεηαο 

θαη πςειήο αιθνόιεο. ηε κύηε ππάξρεη ρακειή έληαζε κε ην θξνύην λα δείρλεη 

λόηεο εζπεξηδνεηδώλ, πξάζηλνπ κήινπ ή άγνπξνπ ξνδάθηλνπ ελώ κία κηθξή 

εμέιημε ζηε θηάιε δίλεη θαη λόηεο κειηνύ. 

 

 

o Μνζρνθίιεξν 

 

Δηθόλα 1.9: Πνηθηιία ζηαθπιηώλ Μνζρνθίιεξν (el.wikipedia.org). 

 

Σν Μνζρνθίιεξν πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθόλα 1.9, είλαη κία έληνλα 

αξσκαηηθή θαη θνκςή ιεπθή πνηθηιία ζηαθπιηνύ. Αλ θαη θαιιηέξγεηέο ηεο βξίζθνπκε 

ζ‟ νιόθιεξε ηελ Πεινπόλλεζν θαη ζηε ηεξεά Διιάδα, ηα θαιύηεξα θξαζηά ηεο 

παξάγνληαη ζηε Μαληηλεία, όπνπ θπθινθνξνύλ κε ηελ έλδεημε Ο.Π.Α.Π. Σν βαζηθό 

ραξαθηεξηζηηθό ηνπ Μνζρνθίιεξνπ είλαη ν έληνλνο αξσκαηηθόο ραξαθηήξαο ηνπ 

πνπ πνιιέο θνξέο παξνκνηάδεηαη σο ζπγγεληθόο ηνπ κνζράηνπ. Ζ έθξεμε ζηε 

κύηε δίλεη αξώκαηα πξάζηλνπ κήινπ, lime θαη ηξηαληάθπιινπ. Σν ζηόκα ηεο 

πνηθηιίαο είλαη πάληα κέηξην πξνο ειαθξύ ρσξίο όγθν ή ππθλόηεηα αιιά κε 

δξνζηζηηθή νμύηεηα.  
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o Αγηωξγίηηθν 

 

Δηθόλα 1.10: Πνηθηιία ζηαθπιηώλ Αγησξγίηηθν (el.wikipedia.org). 

Σν Αγησξγίηηθν είλαη κία δεκνθηιήο θαη επγελήο εξπζξή πνηθηιία ηνπ 

ειιεληθνύ ακπειώλα. Σν Αγησξγίηηθν πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 1.10, έρεη κέηξην 

πξνο βαζύ πνξθπξό ρξώκα, κέηξηα αξσκαηηθή έληαζε κε αξώκαηα γιπθνύ 

ώξηκνπ θόθθηλνπ θξνύηνπ θαη, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, λόηεο μύινπ από ηελ 

σξίκαλζε ζε βαξέιη. Σν ζηόκα ελόο Αγησξγίηηθνπ ζρεδόλ πάληα είλαη καιαθό, 

ζηξνγγπιό κε πινύζηεο αιιά ώξηκεο ηαλίλεο, επράξηζηε νμύηεηα θαη κέηξην πξνο 

πςειό αιθννιηθό ηίηιν. 

o Ξηλόκαπξν 

 

Δηθόλα 1.11: πνηθηιία ζηαθπιηώλ Ξηλόκαπξν (el.wikipedia.org). 

 Σν Ξηλόκαπξν πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθόλα 1.11 είλαη κηα πνηθηιία κε 

κεγάιν πνηνηηθό δπλακηθό θαη ζεσξείηαη ην ειιεληθό αληίζηνηρν ηνπ Pinot Noir. Σν 

Ξηλόκαπξν θαιιηεξγείηαη ζηε βόξεηα Διιάδα. Καιά εγθιηκαηηζκέλν ζηα επεηξσηηθά 

θιίκαηα, ην βξίζθνπκε ζρεδόλ ζε θάζε ακπεινπξγηθή πεξηνρή ηεο θεληξηθήο θαη 

ηεο δπηηθήο Μαθεδνλίαο ελώ εηζέξρεηαη θαη ζηε Θεζζαιία. Ο αξσκαηηθόο ηνπ 

ραξαθηήξαο είλαη αξθεηά ηδηόηππνο κε θπηηθά θαη δσηθά αξώκαηα θαη ζρεηηθά 
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ρακειό επίπεδν θξνύηνπ. Γηα πνιινύο γεπζηγλώζηεο, ην ραξαθηεξηζηηθό άξσκα 

ηνπ Ξηλόκαπξνπ είλαη απηό ηεο ώξηκεο ληνκάηαο. ην ζηόκα νη ηαλίλεο είλαη ζηπθέο 

θαη αξθεηά ζθιεξέο θαη ε αίζζεζε ηνπο γίλεηαη αθόκα πην έληνλε κε ηελ παξνπζία 

πςειήο νμύηεηαο θαη ην κέηξην ζώκα. 

 

o Μνζράην 

 

Δηθόλα 1.12: Πνηθηιία ζηαθπιηώλ Μνζράην (el.wikipedia.org). 

 

Σν Μνζράην πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 1.12 είλαη κηα κεγάιε θαη δηάζεκε 

νηθνγέλεηα ζηαθπιηώλ πνπ θαιιηεξγνύληαη κε πνηθίια νλόκαηα ζ' όιεο ζρεδόλ ηηο 

ακπεινπξγηθέο ρώξεο. Μεγάιε θαη ε πνηθηιία ησλ θξαζηώλ πνπ καο ραξίδνπλ, από 

παιαησκέλα γιπθά έσο θξέζθα, θξνπηώδε, αθξώδε. Όια ηνπο όκσο μερσξίδνπλ 

γηα ην εληππσζηαθό ηνπο άξσκα. 
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o Ρνδίηεο 

 

Δηθόλα 1.13: Πνηθηιία ζηαθπιηώλ Ρνδίηεο (el.wikipedia.org). 

 

Πξντόληα από Ρνδίηε θηηάρλνληαη ζρεδόλ ζ‟ νιόθιεξε ηελ Διιάδα κε 

θαιύηεξα όκσο απνηειέζκαηα ζηελ νξεηλή Πάηξα, ηε Μαθεδνλία θαη ηε Θεζζαιία. 

Όηαλ θξαηεζνύλ ρακειέο νη ζηξεκκαηηθέο απνδόζεηο θαη πξνζερζεί ε νηλνπνίεζή 

ηνπ, ν Ρνδίηεο ν νπνίνο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 1.13, καο δίλεη ειαθξηά θαη επράξηζηα 

ζηελ θαηαλάισζε πξντόληα πνπ κνζρνβνινύλ θξέζθα εζπεξηδνεηδή, κήια θαη 

αριάδηα. 

o Μαπξνδάθλε 

 

Δηθόλα 1.14: Πνηθηιία ζηαθπιηώλ Μαπξνδάθλε (el.wikipedia.org). 
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Ζ Μαπξνδάθλε πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 1.14, είλαη ην γλσζηό αξσκαηηθό 

ζηαθύιη πνπ θαιιηεξγείηαη ζηνλ ακπειώλα ηεο Πάηξαο θαη ηεο Κεθαιινληάο. Ζ 

κεγαιύηεξε πνζόηεηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ νκώλπκνπ 

πςειόβαζκνπ θαη παιαησκέλνπ εξπζξνύ γιπθνύ θξαζηνύ. 

 

1.3. Πεξίνδνο ωξίκαλζεο 

 Πξηλ από ην μεθίλεκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ζηαθπιηώλ κεζνιαβεί κηα 

θξίζηκε πεξίνδνο πνπ αθνξά ζηελ σξίκαλζε ηνπο. Ζ έλαξμε ηνπ ηξύγνπ είλαη κηα 

πνιύ δύζθνιε απόθαζε πνπ εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο, νη νπνίνη 

κεηαβάιινληαη από ρξνληά ζε ρξνληά θαη από ηα πξντόληα πνπ ζέινπκε λα 

παξάγνπκε.  

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξώηεο πεξηόδνπ, πνπ αξρίδεη από ην ζρεκαηηζκό 

ηνπ θαξπνύ, ε ξόγα είλαη πξάζηλε, ράξε ζηε ρισξνθύιιε πνπ πεξηέρεη, θαη ε 

ζάξθα ηεο ζθιεξή θαη ζπλεθηηθή. Δίλαη ε πεξίνδνο πνπ ν θαξπόο είλαη κηθξόο θαη 

ζπκπεξηθέξεηαη σο όξγαλν πνπ επεμεξγάδεηαη θαη αθνκνηώλεη ηνλ άλζξαθα, ράξε 

ζηελ πεξηερόκελε ρισξνθύιιε, θαη παξάγεη ζάθραξα, άκπιν, νμέα, θαηλνιηθά 

ζπζηαηηθά, ιεηηνπξγώληαο σο έλα είδνο θύιινπ. ε όιε απηή ηελ πεξίνδν έρνπκε 

αύμεζε ηνπ βάξνπο θαη ηνπ όγθνπ. Σα νμέα πνπ πεξηέρεη απμάλνληαη ζηα 20 g/ 

1.000 g ζηαθπιηνύ. Σα ζάθραξα είλαη ζην ίδην πεξίπνπ πνζνζηό κε ηα νμέα. 

 Ζ δεύηεξε πεξίνδνο (πεξθαζκόο) είλαη ε πεξίνδνο πνπ ε ξόγα αιιάδεη 

ρξώκα, δηνγθώλεηαη θαη γίλεηαη ειαζηηθή. Σα θνπθνύηζηα (γίγαξηα) αιιάδνπλ όςε 

θαη δνκή. Οη εξπζξέο ρξσζηηθέο εκθαλίδνληαη ζηηο ξόγεο ησλ εξπζξώλ πνηθηιηώλ 

θαη νη αληίζηνηρεο ρξσζηηθέο ζηηο ιεπθέο πνηθηιίεο. Σν θαηλόκελν είλαη απόηνκν. Ζ 

ξόγα παίξλεη ρξώκα ζε κηα εκέξα, νη ξόγεο ησλ ζηαθπιηώλ κηαο πεξηνρήο ζε 15 

εκέξεο πεξίπνπ. 

 Χξίκαλζε είλαη ε πεξίνδνο πνπ αθνινπζεί κεηά ηελ αιιαγή ηνπ ρξώκαηνο 

ηεο ξόγαο κέρξη ηελ πιήξε σξίκαλζε. Ζ νμύηεηα κεηώλεηαη θαη μεθηλά απόηνκα ε 

αύμεζε ηεο ζπζζώξεπζεο ησλ ζαθράξσλ. Ζ πεξίνδνο ηεο σξίκαλζεο δηαξθεί 40-

50 εκέξεο. ε απηή ηελ πεξίνδν, ε ξόγα δελ παίξλεη ηίπνηε από ηα θύιια. 

πλερίδεη λα απμάλεη ζε κέγεζνο θαη λα καιαθώλεη. Σα νμέα κεηώλνληαη ζεκαληηθά. 
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Απμάλεηαη ε πεξηεθηηθόηεηα ησλ ζαθράξσλ, απμάλεηαη ε θξνπθηόδε, κεηώλεηαη ε 

γιπθόδε θαη ε ζρέζε γιπθόδεο πξνο θξνπθηόδε θηάλεη θνληά ζην 0.95. Σν ζηαθύιη 

θηάλεη ζηελ βηνινγηθή σξίκαλζε όηαλ ηα γίγαξηα απνθηνύλ ηελ ηθαλόηεηα λα 

βιαζηήζνπλ. 

 Δίλαη δύζθνιν λα δώζνπκε ηνλ νξηζκό ηεο ηερλνινγηθήο σξίκαλζεο. 

Μπνξνύκε όκσο λα νξίζνπκε δηάθνξεο παξακέηξνπο, όπσο ν όγθνο παξαγσγήο, 

δειαδή ε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν κέζνο όγθνο ξνγώλ είλαη κέγηζηνο. Μπνξεί αθόκε 

λα νξηζηεί κε βάζε ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ηα ζάθραξα θηάλνπλ ζηε κέγηζηε 

πεξηεθηηθόηεηα, πνπ νξίδεηαη σο βηνκεραληθή σξίκαλζε. ηηο ζεξκέο πεξηνρέο, 

όπνπ επηδηώθνπκε ζρεηηθά πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε νμέα, είλαη δπλαηό λα 

ηξπγήζνπκε πξώηκα, δειαδή πξηλ από ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ηα ζάθραξα 

θηάλνπλ ζην κέγηζην. Αληίζεηα, ζηηο ςπρξέο πεξηνρέο, είλαη δπλαηό λα ηξπγήζνπκε 

όςηκα, κε ζθνπό λα πεηύρνπκε ειαθξηά ζπκπύθλσζε ησλ ζαθράξσλ ιόγσ 

κεξηθήο εμάηκηζεο ηνπ λεξνύ ηεο ξόγαο θαη κείσζεο ηεο νμύηεηαο ιόγσ κεξηθήο 

θαύζεο ηνπ κειηθνύ νμένο. Από ηηο δύν απηέο πεξηπηώζεηο πξνθύπηεη ε έλλνηα ηεο 

ηερλνινγηθήο σξίκαλζεο, πνπ είλαη ε ρξνληθή ζηηγκή πνπ επηιέγνπκε γηα λα 

καδέςνπκε ηα ζηαθύιηα (ηξύγνο ή ηξπγεηόο). Αθόκε, ππάξρεη ε σξίκαλζε πνπ 

νξίδεηαη κε βάζε ηελ πεξηεθηηθόηεηα ησλ θαηλνιηθώλ ζπζηαηηθώλ, θαζώο θαη ησλ 

αξσκαηηθώλ, πνπ θηάλεη ζην βέιηηζην ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο, γηαηί 

παξάγνληαη κε δηαθνξεηηθνύο βηνινγηθνύο κεραληζκνύο. Ζ σξίκαλζε ινηπόλ δελ 

είλαη κία, νύηε ζηαζεξή. Τπάξρνπλ δηάθνξεο σξηκάλζεηο, αλάινγα κε ηελ νκάδα 

ζπζηαηηθώλ ηνπ ζηαθπιηνύ ζηελ νπνία ζηνρεύνπκε.               

 

1.4 Φαηλόκελα πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ πνξεία ωξίκαλζεο 

Σα θπξηόηεξα θπζηθνρεκηθά θαηλόκελα πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο σξίκαλζεο θαη ηα νπνία παξνπζηάδνπλ νηλνινγηθό ελδηαθέξνλ είλαη ηα 

αθόινπζα : 

1. Ζ δηόγθσζε ησλ ξαγώλ 

2. Ζ ζπζζώξεπζε ησλ ζαθράξσλ 

3. Ζ κείσζε ηεο νμύηεηαο 
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4. Ο ζρεκαηηζκόο ησλ ρξσζηηθώλ θαη ησλ ηαληλώλ 

5. Ο ζρεκαηηζκόο ησλ αξσκαηηθώλ ζπζηαηηθώλ. 

 

1.5. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ωξίκαλζε θαη ηελ πνηόηεηα ηωλ 

ζηαθπιηώλ 

Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ, ηόζν ηελ σξίκαλζε, όζν θαη ηελ πνηόηεηα 

ησλ ζηαθπιηώλ, κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ ζε ζηαζεξνύο, ησλ νπνίσλ ε επηξξνή 

δελ αιιάδεη απ' ηε κηα ρξνληά ζηελ άιιε θαη ζε κεηαβιεηνύο, πνιινί απ' ηνπο 

νπνίνπο είλαη ππεύζπλνη γηα ην ραξαθηήξα κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζνδεηάο. 

1. Σταθεροί παράγοντες 

ηελ πξώηε θαηεγνξία, ζηνπο ζηαζεξνύο δειαδή παξάγνληεο, πεξηιακ-

βάλνληαη : 

 

Η ποικιλία ηηρ αμπέλος 

Δίλαη ν θύξηνο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ην ρξόλν σξίκαλζεο ησλ 

ζηαθπιηώλ θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ πξντόληνο. Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε 

πνηθηιίαο ζπλνδεύνπλ ην θπηό, όπνπ θαη αλ θαιιηεξγείηαη απηό, αιιά 

παξνπζηάδνληαη πην έληνλα ζηνλ ηόπν θαηαγσγήο ηνπο. Δμάιινπ, ε επίδξαζε ηεο 

πνηθηιίαο ζην ρξόλν σξίκαλζεο είλαη ηόζν ζεκαληηθή, ώζηε ζε νξηζκέλεο ρώξεο ν 

βαζκόο πξσηκόηεηαο ή νςηκόηεηαο ησλ δηαθόξσλ πνηθηιηώλ ηεο ακπέινπ λα 

θαζνξίδεηαη κεηά από ζπζρέηηζε ηνπ ρξόλνπ σξίκαλζεο απηώλ κε ην ρξόλν 

σξίκαλζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο πνηθηιίαο. ηε Γαιιία, σο πνηθηιία αλαθνξάο 

ρξεζηκνπνηείηαη ε Chasselas, ελώ ζηελ Διιάδα σο ηέηνηα ζα κπνξνύζε λα 

ζεσξεζεί ε Κοπινθιακή ηαθιδάμπελορ ή ην Ροζακί. 
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Σο ςποκείμενο 

Χο ππνθείκελν ζεσξνύκε ην έλξηδν ηκήκα ηνπ θπηνύ, πάλσ ζην νπνίν 

εκβνιηάδεηαη ε επηζπκεηή πνηθηιία. 

Δίλαη πνιύ θαιά γλσζηό όηη ην ππνθείκελν παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ 

πνξεία ηεο σξίκαλζεο, θαζώο επίζεο θαη ζηνλ ηειηθό βαζκό ηεο σξηκόηεηαο ησλ 

ζηαθπιηώλ. Ζ επίδξαζε, πνπ αζθεί ην ππνθείκελν ζηελ σξίκαλζε ησλ 

ζηαθπιηώλ, εμαξηάηαη από ηε δσεξόηεηα πνπ πξνζδίδεη απηό ζην ππέξγεην ηκήκα 

ηνπ θπηνύ. Σα θπηά πνπ είλαη ηζρπξά παξνπζηάδνπλ πάληνηε ηε κεγαιύηεξε 

θαζπζηέξεζε ζηελ σξίκαλζε ησλ ζηαθπιηώλ, κε απνηέιεζκα λα πεξηέρνπλ ηειηθά 

ηε κηθξόηεξε πνζόηεηα ζε ζάθραξα θαη ηε κεγαιύηεξε ζε νμέα. Σν αληίζεην 

ζπκβαίλεη κε ηα θπηά πνπ είλαη αζζελέζηεξα. 

Η ηλικία ηος θςηού 

Σα ειηθησκέλα θπηά ηεο ακπέινπ δίλνπλ πάληνηε εθιεθηόηεξν πξντόλ, ζε 

ζρέζε κε ηα λεαξά. Απηό νθείιεηαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο ζηε δηαθνξά 

δσεξόηεηαο ηνπ ππέξγεηνπ ηκήκαηνο ηνπ θπηνύ, ε νπνία όπσο αλαθέξζεθε 

πξνεγνπκέλσο επεξεάδεη ηελ πξσηκόηεηα ηεο σξίκαλζεο. 

 ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ηα ειηθησκέλα θπηά ηεο ακπέινπ σξηκάδνπλ 

θαιύηεξα θαη λσξίηεξα ηα ζηαθύιηα ηνπο, κε πεξηζζόηεξα ζάθραξα θαη ιηγόηεξα 

νμέα, πάληνηε κε θαιύηεξν ρξσκαηηζκό θαη πεξηζζόηεξεο θαηλνιηθέο ελώζεηο θαη 

είλαη ζρεδόλ πάληα πινπζηόηεξα ζε αξσκαηηθά ζηνηρεία. 

Σο κλίμα 

Ζ άκπεινο, γεληθά, κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί ζε κεγάιε πνηθηιία θιηκάησλ. 

Έρεη ηελ ηθαλόηεηα πξνζαξκνγήο ηόζν ζηα ζρεηηθά δεζηά, όζν θαη ζηα ζρεηηθά 

θξύα θιίκαηα. Από ηερλνινγηθή ζθνπηά, δειαδή γηα ηελ παξαγσγή νίλσλ κε ηα 

ιηγόηεξα πξνβιήκαηα, θαίλεηαη όηη ε θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ ελδείθλπηαη λα 

γίλεηαη ζε εύθξαηα θιίκαηα. Όζνλ αθνξά ζηα επεηξσηηθά θιίκαηα, ζα ήηαλ 

πξνηηκόηεξν λα επηιέγνληαη ηα πεξηζζόηεξν ήπηα (παξαπνηάκηεο πεξηνρέο, 

απάλεκα κέξε θιπ.). 
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Σο έδαθορ 

Σν έδαθνο επεξεάδεη ηελ σξίκαλζε θαη ηελ πνηόηεηα ηεο πξώηεο ύιεο 

κέζα από ηελ επίδξαζε, ηελ νπνία αζθεί πάλσ ζηε δσεξόηεηα ηνπ θπηνύ. 

Υαιαξά εδάθε κε κέηξηα γνληκόηεηα θαη εμαηξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

απνζηξάγγηζεο είλαη θαιύηεξα (Bates et al., 2001). 

Σν κέγεζνο ηεο επίδξαζεο, πνπ αζθεί ην έδαθνο ζηα παξαπάλσ 

ραξαθηεξηζηηθά, εμαξηάηαη από ηε ζύζηαζε απηνύ, ην αλάγιπθό ηνπ, ηελ έθζεζή 

ηνπ θαη ηελ ηθαλόηεηά ηνπ πξνο ζέξκαλζε. Δδάθε ειαθξηά, ιεπηά, ζηεγλά θαη 

ακκώδε δίλνπλ κηθξή κελ ζηξεκκαηηθή απόδνζε, αιιά εμαηξεηηθή πξώηε ύιε θαη 

κε πξώηκε σξηκόηεηα. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη κε ηα ζπλεθηηθά θαη αξγηιώδε 

εδάθε. Δδάθε πνπ βξίζθνληαη επίζεο ζε πιαγηέο, δίλνπλ πξσηκόηεξε θαη 

θαιύηεξεο πνηόηεηαο πξώηε ύιε (πεξηζζόηεξα ζάθραξα θαη θαιύηεξν ρξώκα). 

Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη, ζε ηέηνηνπ είδνπο εδάθε νη δηαθπκάλζεηο ησλ 

εκεξήζησλ ζεξκνθξαζηώλ είλαη κηθξόηεξεο ζε ζρέζε κε εθείλεο πνπ επηθξαηνύλ 

ζε πεδηλά εδάθε, επηπιένλ ζηα πιαγεξά εδάθε νη παγεηνί είλαη ζπάληνη.

 

2. Μεταβλητοί παράγοντες 

ηε δεύηεξε θαηεγνξία παξαγόλησλ, δειαδή ζηνπο κεηαβιεηνύο, πεξη-

ιακβάλνληαη : 

Οι καιπικέρ ζςνθήκερ 

 Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο κεηαβάιινληαη από ρξνληά ζε ρξνληά θαη επεξεάδνπλ 

ηελ ειηνθάλεηα, ηελ ζεξκνθξαζία αιιά θαη ηα πνζνζηά πγξαζίαο. Απηέο νη 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ θαηά ηελ ακπεινπξγηθή πεξίνδν, από ηελ σξίκαλζε σο 

ηνλ ηξύγν, επεξεάδνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ πνηόηεηα ηεο παξαγσγήο θαη 

θαζνξίδνπλ ηηο ιεγόκελεο θαιέο θαη θαθέο ρξνληέο.  

Οι αποζηάζειρ θύηεςζηρ 

Ζ επίδξαζε πνπ αζθεί ν παξάγνληαο απηόο είλαη ίδηα κε εθείλε πνπ αζθεί ε 

δσεξόηεηα ηνπ θπηνύ, δεδνκέλνπ όηη ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ πξεκλώλ, ξπζκίδεη 
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ηελ πνζόηεηα ησλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ θαη ηνπ λεξνύ πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 

ην θπηό. Όζν πεξηζζόηεξνο όγθνο αλήθεη ζην ξηδηθό ζύζηεκα ελόο θπηνύ, ηόζν 

κεγαιύηεξε ζα είλαη ε αλάπηπμε απηνύ. 

Οι καλλιεπγηηικέρ ηεσνικέρ 

  ε απηέο αλήθνπλ ε πεξηπνίεζε ηνπ εδάθνπο, ε ιίπαλζε, ε άξδεπζε, ην 

θιάδεκα θαη άιιεο. Οπνηαδήπνηε όκσο ηερληθή θαη αλ ρξεζηκνπνηείηαη, κε ζθνπό 

ηελ αύμεζε ηεο δσεξόηεηαο ηνπ θπιιώκαηνο, έρεη σο απνηέιεζκα ηε
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θαζπζηέξεζε ηεο σξίκαλζεο θαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ παξαγόκελνπ 

πξντόληνο. Έηζη, ε ιίπαλζε κε αδσηνύρα ιηπάζκαηα, ε άξδεπζε ηνπ ακπειώλα 

θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ζπζηεκάησλ δηακόξθσζεο ησλ θπηώλ πνπ έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηεο δσεξόηεηαο ηνπ θπηνύ θαη ηεο παξαγσγήο, ελδέρεηαη 

λα επεξεάζνπλ ηελ πνηόηεηα ηνπ πξντόληνο. Γελ είλαη αζπλήζηζην λα 

δεκηνπξγεζνύλ πξνβιήκαηα ζηελ πνηόηεηα ηνπ θαξπνύ κε ηελ ππεξβνιηθή 

ιίπαλζε κε άδσην, ην νπνίν πξνθαιεί ππεξβνιηθό ζθξίγνο θαη ηελ επαθόινπζε, 

ζηα θξνύηα, ζθίαζε. Δπίζεο, ην ππεξβνιηθό θάιην (Κ) κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

πξνβιήκαηα πνηόηεηαο (Bates et al., 2001). 

Οι αζθένειερ 

Έλαο άιινο επίζεο αζηάζκεηνο παξάγνληαο, πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ 

πνηόηεηα, ηελ σξίκαλζε θαη ηελ πνζόηεηα ηεο πξώηεο ύιεο, είλαη ε πγηεηλή 

θαηάζηαζε ηνπ πξέκλνπ. Οη δηάθνξεο πξνζβνιέο ηεο ακπέινπ, όπσο ν 

κνιπζκαηηθόο εθθπιηζκόο, ε ζεςηξξηδία, ν πεξνλόζπνξνο, ην σίδην, ν Botrytis 

cinerea, νη εληνκνινγηθέο πξνζβνιέο (θπιινμήξα, επδεκίδα θιπ.), ν παγεηόο, ην 

ραιάδη θαη άιιεο πνιιέο κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ άκεζα ή έκκεζα ηελ 

παξαγσγή, ηόζν πνηνηηθά όζν θαη πνζνηηθά. Με ηνλ όξν „„άκεζα‟‟ ελλννύκε ηελ 

απεπζείαο πξνζβνιή θαη θαηαζηξνθή ησλ ζηαθπιηώλ, ελώ κε ηνλ όξν „„έκκεζα‟‟ 

λννύληαη νη επηπηώζεηο, πνπ ζα έρεη πάλσ ζηελ παξαγσγή ε αδπλακία ηνπ θπηνύ 

λα ηε ζξέςεη θαη λα ηελ σξηκάζεη θαλνληθά. 
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1.6. Ζ ζπγθνκηδή ηωλ ζηαθπιηώλ 

Ζ πξόβιεςε θαη ν πξνζδηνξηζκόο ηεο εκέξαο έλαξμεο ηξύγνπ απαηηεί ηε 

δεηγκαηνιεςία θαη αλάιπζε από ηελ πεξίνδν αιιαγήο ηνπ ρξώκαηνο θαη ηε 

ζύγθξηζε κε δεδνκέλα παιαηόηεξσλ εηώλ γηα ηελ πεξηνρή, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο 

θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. Δίλαη θαηά θάπνην ηξόπν επηινγή ησλ ζπζηαηηθώλ πνπ 

πεξηέρεη ην ζηαθύιη ηε ζηηγκή εθείλε θαη θπζηθά ζπλάξηεζε ησλ πξντόλησλ πνπ 

ζέινπκε λα θηηάμνπκε. Ζ δεηγκαηνιεςία κπνξεί λα γίλεη θόβνληαο 250 ξόγεο από 

250 θιήκαηα, από ζηαθύιηα πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά ύςε από ην έδαθνο 

θαη έρνπλ δηαθνξεηηθό πξνζαλαηνιηζκό. Ζ δνπιεηά ηνπ νηλνιόγνπ αξρίδεη κε ηνλ 

έιεγρν ηεο πνξείαο σξίκαλζεο. Ζ ηειηθή επηινγή ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο ηνπ 

ηξύγνπ πξέπεη λα ιακβάλεη ππόςε θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ κεζνιαβεί κέρξη 

ην κάδεκα όισλ ησλ ζηαθπιηώλ. Ζ ζρέζε ζαθράξσλ πξνο ηα νμέα (έλδεημε 

σξίκαλζεο), εθθξαζκέλε ζε g/l είλαη ν πην απιόο δείθηεο θαζνξηζκνύ ηνπ 

ζεκείνπ σξίκαλζεο. Δπίζεο, σο δείθηεο σξίκαλζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην 

πειίθν ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ ηξπγηθνύ νμένο πξνο ην άζξνηζκα ησλ 

ζπγθεληξώζεσλ ηνπ ηξπγηθνύ θαη κειηθνύ νμένο. Απηό ην πειίθν πιεζηάδεη ηε 

κνλάδα όζν πην πξνρσξεκέλε είλαη ε σξίκαλζε.  

Σν ρξώκα είλαη από ηα πνην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντόλησλ ησλ 

ζηαθπιηώλ. Έλα ηππηθό κσβ-θόθθηλν ρξώκα ζπλδέεηαη κε πςειήο πνηόηεηαο 

πξντόληα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο θαη απνζήθεπζεο είλαη ζπλήζεηο νη 

αιιαγέο ζην ρξώκα ηνπ ζηαθπιηνύ, από κσβ-θόθθηλν ζε θαθέ, αλ δελ ηεξεζνύλ 

νη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο. Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ δξαζηηθή κείσζε ηεο 

πνηόηεηαο, ηδηαίηεξα ζε πνηθηιίεο θόθθηλσλ ζηαθπιηώλ, όπνπ νη ρξσζηηθέο νπζίεο 

είλαη εμαηξεηηθά αζηαζείο ππό ζπκβαηηθέο ζεξκνθξαζίεο απνζήθεπζεο (Bates θαη 

Sims, 2001).          

ήκεξα ν ηξπγεηόο, θπξίσο ζηηο αλαπηπγκέλεο ακπεινπξγηθά ρώξεο, 

γίλεηαη ηόζν ρεηξνλαθηηθά όζν θαη κεραληθά. Ζ παξαδνζηαθή κέζνδνο ζπγθνκηδήο 

ησλ ζηαθπιηώλ, ζηνπο νξγαλσκέλνπο ακπειώλεο, παξαρσξεί όιν θαη 

πεξηζζόηεξν ηε ζέζε ηεο ζηε κεραληθή ζπγθνκηδή. Ζ ρξήζε ηεο κεραλήο είλαη 

απνηέιεζκα ηεο ηειεπηαίαο θπξίσο 20εηίαο. Ζ ζπλερήο κειέηε θαη νη πνιπάξηζκνη 

πεηξακαηηζκνί νδήγεζαλ ζηελ θαηαζθεπή βειηησκέλσλ κεραλώλ, έηζη ώζηε ε 

άπνςε, πνπ επηθξαηνύζε παιηόηεξα, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε κεραληθή 

ζπγθνκηδή δελ ελδείθλπηαη γηα ηελ παξαγσγή πξντόλησλ πςειήο πνηόηεηαο, λα 
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κελ ηζρύεη πιένλ ζήκεξα ή λα ηζρύεη κεξηθώο. Γεγνλόο είλαη, πάλησο, όηη ε 

κεραληθή ζπγθνκηδή κεηνλεθηεί σο πξνο ην όηη δελ αθήλεη πεξηζώξηα γηα ηε 

δηαινγή ηεο πξώηεο ύιεο, ζηηο πεξηπηώζεηο εθείλεο όπνπ επηβάιιεηαη, αιιά 

εμαζθαιίδεη άιια πιενλεθηήκαηα. 

 

 

ρεηηθά κε ηε ρεηξνλαθηηθή ζπγθνκηδή ησλ ζηαθπιηώλ, ηα ζεκεία πνπ 

πξέπεη λα πξνζέμνπκε ηδηαίηεξα είλαη: 

 Ζ απνκάθξπλζε ησλ θύιισλ θαη ησλ πξνζβεβιεκέλσλ ζηαθπιηώλ 

 Ζ κεηαθνξά ησλ ζηαθπιηώλ ζε κηθξά θηβώηηα πιαζηηθά ή μύιηλα, ώζηε λ‟ 

απνθεύγεηαη θάζε έθζιηςε απηώλ. 

 Ζ γξήγνξε κεηαθνξά ηνπο ζην νηλνπνηείν γηα ηελ απνθπγή ηεο έλαξμεο 

ηεο δύκσζεο ή θάζε νμείδσζεο 

 Ζ απνθπγή γιεπθνπνίεζεο ησλ ζηαθπιηώλ ζηνλ ακπειώλα γηα ηνλ 

παξαπάλσ ιόγν θιπ. 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ παξαπάλσ πξνθπιάμεσλ, πξέπεη λα 

θαηαλνήζνπκε θαιά όηη ε ζσζηή κεηαρείξηζε ησλ ζηαθπιηώλ ή ηεο ζηαθπινκάδαο 

κεηώλεη θαηά πνιύ ηα πξνβιήκαηα ζηα παξαγόκελα πξντόληα. 

 

1.7. Δπεξγεηηθέο ηδηόηεηεο ηνπ ζηαθπιηνύ  

Σα ελεξγά ζπζηαηηθά ηνπ ζηαθπιηνύ, από ηνλ θαξπό κέρξη ηα θύιια, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ζπόξνπ, επνπιώλνπλ, ελπδαηώλνπλ θαη 

θαηαπνιεκνύλ ηηο ειεύζεξεο ξίδεο. Απηά ηα ζπζηαηηθά, ηα νπνία αλαγλώξηζε ν 

θαζεγεηήο Joseph Vercauteren, ηε δεθαεηία ηνπ 1990, έρνπλ ηε δύλακε λα 

εληζρύνπλ ηε θπζηθή πξνζηαζία ηεο επηδεξκίδαο θαη λα κάρνληαη απνηειεζκαηηθά 

ελάληηα ζηηο ειεύζεξεο ξίδεο. Οη θνζκεηνιόγνη επσθεινύληαη από ηα επεξγεηήκαηα 

ησλ ζπόξσλ ηνπ ζηαθπιηνύ θαη ησλ πεξίθεκσλ πνιπθαηλνιώλ ηνπο.  
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Δίλαη αδύλαην λα μεθύγνπκε από ηηο ειεύζεξεο ξίδεο, νη νπνίεο είλαη 

ζπλέπεηα όισλ απηώλ πνπ «κνιύλνπλ» ηελ θαζεκεξηλόηεηά καο, όπσο θάπληζκα, 

ππεξηώδεηο αθηίλεο, θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη θνύξαζε. Βέβαηα, ην δέξκα ακύλεηαη, 

αιιά κέξα κε ηε κέξα ηα πνιύηηκα απνζέκαηα πνπ απνηεινύληαη από ην λεξό, ηηο 

βηηακίλεο θαη ηα νξπθηά άιαηα κεηώλνληαη, θαη θπξίσο ε δνκή απηώλ ησλ θπηηάξσλ 

αιινηώλεηαη θαη, δπζηπρώο, γεξλάλε γξήγνξα. πλέπεηα ησλ παξαπάλσ είλαη ν 

πξνζηαηεπηηθόο „„θξάθηεο‟‟ λα κελ πξνζηαηεύεη απνηειεζκαηηθά θαη ην δέξκα λα 

γίλεηαη εύζξαπζην θαη λα θαίλεηαη θνπξαζκέλν. 

Σν ζηαθύιη πεξηέρεη ζηνηρεία πνπ κπνξνύλ λα παγηδέςνπλ απηά ηα 

βιαβεξά κόξηα. Κάησ από ηνλ παρύ, αλζεθηηθό θαη ηξαγαλό θαξπό, νη ζπόξνη ηνπ 

ζηαθπιηνύ καδί κε ην θνπθνύηζη πεξηέρνπλ ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ απνξξνθώληαη 

άκεζα από ην δέξκα, θαζώο θαη βηηακίλεο (C, A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, E, PP, P), 

νξπθηά άιαηα, νμέα θαη ηρλνζηνηρεία (θώζθνξν, θάιην, αζβέζηην, καγλήζην, 

ριώξην, καγγάλην, ηώδην, ςεπδάξγπξν θαη ραιθό). Οη πνιπθαηλόιεο, απηέο νη 

πεξίθεκεο „„παγίδεο‟‟ ησλ ειεύζεξσλ ξηδώλ, νη νπνίεο είλαη 20-50 θνξέο πην 

ελεξγέο από ηε βηηακίλε E, εκπνδίδνπλ ηε θζνξά ηνπ παινπξνληθνύ νμένο, ηεο 

ειαζηίλεο θαη ηνπ θνιιαγόλνπ, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

δέξκαηνο. 

Παξαθάησ βιέπνπκε ηε ζπκβνιή, ησλ δηαθόξσλ κεξώλ ηνπ ζηαθπιηνύ, 

ζηελ πγεία ηνπ αλζξώπηλνπ δέξκαηνο: 

 Σα ηζαμπιά 

Από ηα θύιια κέρξη ηνλ θαξπό θαη ηνλ ζπόξν, όια ηα κέξε ησλ πνιύηηκσλ 

ηζακπηώλ πεξηέρνπλ απαξαίηεηα ελεξγά ζηνηρεία γηα ην δέξκα. 

 Οι ζπόποι 

Έλαο ηόλνο ζπόξσλ δίλεη έλα θηιό πνιπθαηλόιεο. Δθηόο από ηελ 

αληηνμεηδσηηθή ηνπο αμία, θάλνπλ νκνηόκνξθν θαη πην ιακπεξό ην ρξώκα ηνπ 

δέξκαηνο θαη κεηώλνπλ ηηο θνθθηλίιεο. 

 Ο καππόρ 

Πεξηέρεη ηρλνζηνηρεία θαη απαξαίηεηα νξπθηά γηα ηελ νκνξθηά ηνπ δέξκαηνο 

θαη ησλ καιιηώλ, όπσο είλαη ην θάιην, ην αζβέζηην θαη ν ςεπδάξγπξνο. 
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 Σα θύλλα 

Δκπεξηέρνληαη ζε πάξα πνιιά δηαηξνθηθά ζπκπιεξώκαηα πνπ βνεζνύλ 

ζηελ θαζπζηέξεζε ηεο γήξαλζεο θαη ρξεζηκνπνηνύληαη σο ηνλσηηθό ησλ θιεβώλ 

θαη ησλ ηξηρνεηδώλ, ζηελ πεξίπησζε ησλ θνπξαζκέλσλ πνδηώλ θαη ηεο 

θιεβίηηδαο. Δληζρύνπλ, επίζεο, ηα ιεκθηθά αγγεία θαη απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

θαιύηεξε παξνρέηεπζε θαη ηε βειηίσζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ νθείινληαη ζηελ 

θαηαθξάηεζε ηνπ λεξνύ. Όζνλ αθνξά ζηα AHA (ά-πδξνμπνμέα), ηα πεξίθεκα νμέα 

πνπ εκπεξηέρνληαη ζε πάξα πνιιά θξνύηα, ηδηαίηεξα ζην ζηαθύιη, έρνπλ ρεκηθέο 

δξάζεηο επεξγεηηθέο γηα θάζε ηύπν δέξκαηνο: 

i. πξνζθέξνπλ ελπδάησζε ζηα ώξηκα θαη μεξά δέξκαηα, ηξνπνπνηώληαο 

κέξνο ηεο θεξαηίλεο ηνπ δέξκαηνο ζε ακηλνμέα θαη ζε απαξαίηεηα 

ζπζηαηηθά γηα ην ζύζηεκα ηεο ελπδάησζεο, 

ii. απαιύλνπλ ηηο ρξσζηηθέο θειίδεο, κεηώλνληαο ηε ζπλνρή ησλ θπηηάξσλ ηεο 

θεξαηίλεο ζηνηβάδαο. Δπίζεο, θάλνπλ απνιέπηζε, θαη έηζη ηα θύηηαξα ηεο 

επηδεξκίδαο αλαλεώλνληαη θαιύηεξα, 

iii. ηνλώλνπλ θαη είλαη ηδηαίηεξα επεξγεηηθά γηα ηα δέξκαηα κε ηάζε αθκήο. 

Πξάγκαηη, ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ θνιιαγόλνπ, θάλνληαο πην παρύ 

ην θπξίσο δέξκα. 
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2. ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΔΣΗΜΔΕΗΟΤ 

 

Τπάξρνπλ πνιινί πνπ ζεσξνύλ ην ζηαθύιη βαζηιηά ησλ θξνύησλ ή θαη 

αθόκα βαζηιηά όισλ ησλ ηξνθώλ. Κάπνηνη θηάλνπλ ζε ζεκείν λα ην 

απνθαινύλ „„θπηηθό γάια‟‟ θαη λα ην ραξαθηεξίδνπλ σο ην ζξεπηηθόηεξν, 

πγηεηλόηεξν θαη γεπζηηθόηεξν πξντόλ ηεο γεο. Σν ζηαθύιη ήηαλ, είλαη θαη ζα 

είλαη έλα από ηα πην αγαπεκέλα θξνύηα ησλ Διιήλσλ. Αλ θαη ε ηζηνξία ηνπ 

είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηνλ νίλν, ε ειιεληθή καγεηξηθή θαη δαραξνπιαζηηθή 

απνδεηθλύεη πεξίηξαλα όηη γηα ηνπο Έιιελεο ζηαθύιη θαη ακπέιη δελ ζεκαίλεη 

απνθιεηζηηθά θξαζί. Τπάξρνπλ θαη άιινη πνιινί ηξόπνη γηα λα αμηνπνηεζεί θαη 

παξαθάησ ζα δνύκε θάπνηνπο από απηνύο. 

 

2.1. Μνύζηνο 

Ο ρπκόο από θξέζθν-ιησκέλα ζηαθύιηα ιέγεηαη θαη κνύζηνο ή 

γιεύθνο. Αλ ν κνύζηνο θάησ από θαηάιιειεο ζπλζήθεο ππνζηεί αιθννιηθή 

δύκσζε, γίλεηαη θξαζί. Αλ όκσο βξάζεη θαη αθαηξεζεί κέξνο ηεο πγξαζίαο ηνπ, 

γίλεηαη πεηηκέδη, έλα περηό γιπθό ζηξόπη πνπ απνηειεί βάζε γηα πνιιέο 

ζπληαγέο δαραξνπιαζηηθήο. ηνλ κνύζην θαη ην πεηηκέδη ρξσζηάλε ηε γεύζε 

θαη ην άξσκά ηνπο ηα κνπζηνθνύινπξα, ε  κνπζηαιεπξηά, ε κνπζηόπηηα, θαη νη 

κνπζηνιακπάδεο.  

Ο κνύζηνο (από ην ιαηηληθό mustum Vinum, "λέν θξαζί") είλαη ν 

θξέζθνο ρπκόο ζπκπηεζκέλσλ ζηαθπιηώλ πνπ πεξηέρεη ηνλ θινηό, ηνπο 

ζπόξνπο θαη ηα ζηεξεά ζπζηαηηθά ηεο ξόγαο ηνπ ζηαθπιηνύ όπσο θαίλεηαη 

ζηελ εηθόλα 2.1. Ζ γιπθόδε θαη ε θξνπθηόδε είλαη ηα θύξηα ζάθραξα πνπ 

ππάξρνπλ ζην ρπκό ζηαθπιηώλ. Ζ πνηόηεηα ηνπ ρπκνύ ζηαθπιηώλ, εμαξηάηαη 

ζε κεγάιν βαζκό από ην επίπεδν ησλ ζπζηαηηθώλ ησλ ζαθράξσλ, ην 

πεξηερόκελν νμύ θαη ηηο άιιεο πηεηηθέο νπζίεο, ηαλίλεο θαη ρξσζηηθέο νπζίεο. 

Οη αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηα ζηαθύιηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο 

θαη σξίκαλζεο θαζνξίδνπλ ηελ πνηόηεηα ηνπ ρπκνύ (Bates et al., 2001). 

Ζ παξαγσγή κνύζηνπ είλαη ην πξώην βήκα γηα ηελ νηλνπνίεζε. Λόγσ 

ηεο πςειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε γιπθόδε (κεηαμύ 10 θαη 15%), ν κνύζηνο 



 

30 
 

ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο σο γιπθαληηθό ζε κία πνηθηιία ηξνθίκσλ. ε αληίζεζε 

κε ηνλ ρπκό ζηαθπιηώλ, πνπ πσιείηαη ζην εκπόξην κεηά από θηιηξάξηζκα θαη 

παζηεξίσζε, ν κνύζηνο κπνξεί λα είλαη ππθλόξξεπζηνο κε αησξνύκελα 

ζσκαηίδηα, αδηαθαλήο ή λα έρεη δηάθνξεο απνρξώζεηο ηνπ θαθέ ή θαη ηνπ 

κσβ. Ζ πεξηεθηηθόηεηα ηνπ κνύζηνπ ζε ζάθραξα θαη ε ππθλόηεηά ηνπ, είλαη 

παξάγνληεο πνπ παίδνπλ ξόιν ζηελ επαθόινπζε δύκσζε (αιθννιηθή), θαηά 

ηελ νπνία παξάγεηαη αηζαλόιε, θνηλώο γλσζηή σο αιθνόι. Ο κνύζηνο ησλ 

ζηαθπιηώλ (ην αδύκσην γιεύθνο), παξαιακβαλόηαλ παιηά κε „„πάηεκα‟‟ ησλ 

θξνύησλ. Απηή ε παξαδνζηαθή πξαθηηθή έρεη αληηθαηαζηαζεί κε δηάθνξεο 

άιιεο ηερληθέο ζύλζιηςεο ηνπ ζηαθπιηνύ. Μεηά από βξαζκό θαη ζπκπύθλσζε 

ηνπ κνύζηνπ, παξάγεηαη ην πεηηκέδη. Σν πεηηκέδη είλαη κέξνο ηεο 

γαζηξνλνκηθήο καο παξάδνζεο από αξραηνηάησλ ρξόλσλ, κηα από ηηο δπν 

γιπθαληηθέο νπζίεο (ε άιιε ήηαλ ην κέιη).  

 

Δηθόλα 2.1: Υπκόο ζπκπηεζκέλσλ ζηαθπιηώλ ή κνύζηνο (www.tinostoday.gr). 

 

2.1.1. Ζ ζύζηαζε ηνπ κνύζηνπ 

 

Ο κνύζηνο πεξηέρεη λεξό, ζάθραξα, νμέα, δύκεο, αδσηνύρεο ελώζεηο, 

πεθηίλε, ρξσζηηθέο & αξσκαηηθέο ελώζεηο.  

 Νεξό: Ο κνύζηνο (ην γιεύθνο) απνηειείηαη από 70% έσο 80% λεξό, 

ηνπ νπνίνπ ν ξόινο είλαη ε δηεπθόιπλζε επαθήο θαη αιιειεπίδξαζεο 

δηαθόξσλ ζπζηαηηθώλ θαη ε δηεπθόιπλζε δηάιπζεο νξηζκέλσλ άιισλ. 

 άθραξα: Ο κνύζηνο πεξηέρεη ζάθραξα ζε πνζνζηό πνπ θπκαίλεηαη 

από 150 έσο 250 g/L. Τπό ηελ επίδξαζε ηεο θσηνζύλζεζεο 
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ζρεκαηίδνληαη δύν είδε ζαθράξσλ, ηα δπκώζηκα θαη ηα κε δπκώζηκα. 

ηελ πξώηε θαηεγνξία αλήθεη ε ζαθραξόδε (ε θνηλή δάραξε) θπξίσο, 

αιιά ζε θάπνηα ππεξώξηκα ζηαθύιηα απαληώληαη θαη ηα ζάθραξα 

μπιόδε θαη αξαβηλόδε. ηελ άιιε θαηεγνξία αλήθνπλ ηα αλαγσγηθά 

ζάθραξα, όπσο ε γιπθόδε θαη ε θξνπθηόδε. Σα ζάθραξα απηά 

πθίζηαληαη δύκσζε από ηε καγηά θαη παξάγνπλ κόξηα αιθνόιεο θαη 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. 

 Ομέα: Ο κνύζηνο πεξηέρεη νξγαληθά θαη αλόξγαλα νμέα. Ζ ζπλνιηθή 

πεξηεθηηθόηεηα θπκαίλεηαη κεηαμύ 3-9g/L. Σα νξγαληθά νμέα 

ζρεκαηίδνληαη θαηά ηελ θσηνζύλζεζε ζε κηθξέο πνζόηεηεο. ‟ απηά 

πεξηιακβάλνληαη ην ηξπγηθό, ην κειηθό θαη ην θηηξηθό νμύ. Βξίζθνληαη ζε 

όια ηα πξάζηλα κέξε ηνπ ακπειηνύ, είηε ζε ειεύζεξε κνξθή ή κε ηελ 

κνξθή αιάησλ. Σα αλόξγαλα νμέα ηνπ κνύζηνπ απαληώληαη κόλν κε 

κνξθή αιάησλ θαη είλαη ην ζεηηθό, ην πδξνρισξηθό θαη ην θσζθνξηθό 

νμύ. 

 Αλόξγαλα άιαηα: Σα αλόξγαλα άιαηα, πνπ βξίζθνληαη ζηνλ κνύζην, 

πξνέξρνληαη θπξίσο από ην ρώκα όπνπ θαιιηεξγήζεθε ην ακπέιη. 

Απνξξνθώληαη από ηηο ξίδεο ηνπ ακπειηνύ. Ζ πεξηεθηηθόηεηα ζε άιαηα 

θπκαίλεηαη από 2 έσο 4 g/L. Σν θάιην αληηπξνζσπεύεη από κόλν ηνπ 

ηελ κηζή πεξηεθηηθόηεηα ζε κέηαιια. Σν ππόινηπν 50% ησλ αιάησλ 

απνηειείηαη από αζβέζηην, καγλήζην, ζίδεξν, καγγάλην, θσζθόξν, 

ριώξην, ζείν, άλζξαθα θαη δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ. Όπσο αλαθέξζεθε ε 

ζύζηαζε ηνπ εδάθνπο ηνπ ακπειηνύ παίδεη ηνλ θπξηόηεξν ξόιν ζε όηη 

αθνξά ηελ πεξηεθηηθόηεηα ζε κέηαιια. Γηα παξάδεηγκα, ζε κνύζην από 

πγηέο έδαθνο, ην αιάηη (NaCl) είλαη κόλν 400 mg/L θαη νη θαλνληζκνί 

δελ επηηξέπνπλ πεξηεθηηθόηεηα κεγαιύηεξε από 1,5 g/l. 

 Αδωηνύρεο ελώζεηο: Οη αδσηνύρεο ελώζεηο βξίζθνληαη ζην ρώκα κε 

ηελ κνξθή ληηξηθώλ αιάησλ θαη απνξξνθώληαη από ηηο ξίδεο ηνπ 

ακπειηνύ. Ζ πεξηεθηηθόηεηά ηνπο ζην κνύζην θπκαίλεηαη από 1 έσο 2 

g/L. Δίλαη ρξήζηκεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαβξνρήο ζαλ «ηξνθή» γηα ηηο 

νηληθέο δύκεο θαη εμαθαλίδνληαη ζρεδόλ ηειείσο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αιθννιηθήο δύκσζεο. Πηζαλή πςειή πεξηεθηηθόηεηα αδσηνύρσλ 

ελώζεσλ θαηά ηελ ζπγθνκηδή (πξνεξρόκελε από δεκηέο ιόγσ θαηξηθώλ 
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θαηλνκέλσλ), πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη γηα λα απνθεπρζεί 

νπνηνδήπνηε κεηέπεηηα πξόβιεκα δηαηήξεζεο ηνπ θξαζηνύ. 

 Πεθηίλεο: Ζ πεθηίλε πεξηέρεηαη ζην κνύζην ζε πνζνζηό 0.20 κε 7 g/L, 

κε ηελ κνξθή ζύλζεησλ ζαθράξσλ. Ζ παξνπζία ηνπο ζην ζσζηό 

πνζνζηό βνεζάεη ζην άξσκα θαη ηελ πθή ηνπ κνύζηνπ. 

 Υξωζηηθέο νπζίεο: Βξίζθνληαη θπξίσο θάησ από ηνλ θινηό ηεο ξόγαο 

ηνπ ζηαθπιηνύ. Αλήθνπλ  ζε δύν νκάδεο: ζηηο αλζνθπάλεο θαη ζηηο 

θιαβόλεο. Οη αλζνθπάλεο δίλνπλ θόθθηλν ρξώκα ή κσβ (αλαιόγσο ηεο 

νμύηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο, όπνπ βξίζθνληαη), ελώ νη θιαβόλεο 

πξνζδίδνπλ θίηξηλν ρξώκα. Οη νπζίεο απηέο είλαη δηαιπηέο ζην λεξό, 

αιιά αθόκε πεξηζζόηεξν είλαη δηαιπηέο ζηελ αιθνόιε. 

 Αξωκαηηθέο νπζίεο: Βξίζθνληαη αλάκεζα ζηνλ θινηό θαη ζηελ ζάξθα 

ηεο ξόγαο ηνπ ζηαθπιηνύ ζε πνιύ κηθξέο πνζόηεηεο. Γίλνπλ ζην 

κνύζην ηα θξνπηώδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ζπκκεηέρνπλ ζην 

ζπλνιηθό άξσκα. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο γήξαλζεο παίδνπλ ζεκαληηθό 

ξόιν ζηελ δηακόξθσζε θαη ζηελ πνιππινθόηεηα ηνπ αξώκαηνο ηνπ 

θξαζηνύ. 

 

2.1.2. Θξεπηηθά ζπζηαηηθά ηνπ κνύζηνπ 

 

Σα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ηνπ κνύζηνπ πνηθίινπλ θαη εμαξηώληαη από ηελ 

πνηθηιία ηνπ ακπειηνύ από ηελ νπνία πξνέξρνληαη. ε θάζε πεξίπησζε είλαη 

απηά πνπ ζπλαληώληαη θαη ζην ζηαθύιη. Ο κνύζηνο πεξηέρεη βηηακίλεο Α, C θαη 

βηηακίλεο ηεο νκάδαο Β, κέηαιια (θπξίσο θάιην, αζβέζηην, θώζθνξν θαη 

ζίδεξν), πνιπθαηλόιεο, αληηνμεηδσηηθά θαη ξεζβεξαηξόιε. 

 

2.1.3. Ζ αιθννιηθή δύκωζε 

 

ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, ν κνύζηνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

νηλνπνίεζε (γηα παξαγσγή θξαζηνύ). ην κνύζην, ζε θαηάζηαζε εξεκίαο θαη 
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κεηά από θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα, αξρίδεη ε αιθννιηθή δύκσζε, θαηά ηελ 

νπνία νη δπκνκύθεηεο, νη νπνίνη ππάξρνπλ ζηνλ εμσηεξηθό θινηό ησλ ώξηκσλ 

ξνγώλ, εθθξίλνπλ έλδπκα. Καηά ηελ αιθννιηθή δύκσζε, ε γιπθόδε θαη ε 

θξνπθηόδε (ζάθραξα) κεηαηξέπνληαη ζε αιθνόιε: 

Γιπθόδε --> αηζαλόιε + δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

Οη δπκνκύθεηεο, νη νπνίνη είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ αιθννιηθή δύκσζε, 

επεξεάδνληαη από νξηζκέλεο ζπλζήθεο όπσο: 

1. Ph. Σν ηδαληθό Ph γηα ηελ αλάπηπμε ηνπο είλαη από 4 έσο 5. 

2. Ομπγόλν. Σν νμπγόλν είλαη απαξαίηεην ζηελ αξρηθή θάζε όπνπ ε 

καγηά πνιιαπιαζηάδεηαη. ηελ ζπλέρεηα ε δηαδηθαζία ηεο δύκσζεο 

γίλεηαη αλαεξόβηα. 

3. Θεξκνθξαζία. Ζ ηδαληθή ζεξκνθξαζία γηα ηελ δύκσζε είλαη 30 έσο 40 

ºC. 

4. άθραξα. Οη κεγάιεο ζπγθεληξώζεηο ζαθράξσλ αλαζηέιινπλ πιήξσο 

ηελ ιεηηνπξγία ησλ δπκνκπθήησλ. 

5. πληεξεηηθά. Σα ζπληεξεηηθά αλαζηέιινπλ ηελ δξάζε ησλ κπθήησλ ή 

ηνπο ζαλαηώλνπλ. 

 

2.1.4. Υξήζεηο ηνπ κνύζηνπ ζηε καγεηξηθή 

 

Ο άδπκνο ρπκόο ηνπ ζηαθπιηνύ θαίλεηαη όηη ρξεζηκνπνηείηαη από 

αξραηνηάησλ ρξόλσλ. Ο μηλόο ρπκόο, γηα παξάδεηγκα, ησλ άγνπξσλ 

ζηαθπιηώλ ρξεζηκνπνηείην από ηνπο αξραίνπο Αηγππηίνπο σο ζάιηζα γηα ην 

ςάξη, όπσο πεξίπνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζήκεξα ην ιεκόλη. Δπίζεο, νη Κξήηεο 

ηεο κηλσηθήο επνρήο θαίλεηαη λα ήηαλ νη πξώηνη ζηελ Διιάδα πνπ 

αμηνπνίεζαλ ηα πξντόληα ηνπ ακπειηνύ. Παξαζθεύαδαλ θξαζί θαη πεηηκέδη, 

έθηηαρλαλ γιπθά θαη ζπλέδεζαλ ηνλ νίλν κε ηελ ιαηξεία. Οη αξραίνη Έιιελεο 

ρξεζηκνπνηνύζαλ δηάθνξεο παξαιιαγέο ηνπ γιπθνύ νπνύ ησλ ζηαθπιηώλ 

πνπ δηέθξηλαλ αλαιόγσο κε ην βαζκό βξαζκνύ ή ζπκπύθλσζήο ηνπο. Ο 

κνύζηνο ήηαλ δηαδεδνκέλν ζπζηαηηθό καγεηξηθήο θαη ζηελ αξραία Ρώκε. Σνλ 
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έβξαδαλ ζε ζθεύε από κόιπβδν ή ραιθό γηα λα παξαζθεπάζνπλ έλα 

ζπκπύθλσκα, πνπ νλνκαδόηαλ defturum ή έλα αθόκε πην παρύ ζπκπύθλσκα 

πνπ νλνκαδόηαλ Saba. Υξεζηκνπνηνύηαλ σο παξάγνληαο όμπλζεο θαη σο 

ζπληεξεηηθό, ηδηαίηεξα ζε παξαζθεπάζκαηα θξνύησλ. ηα βπδαληηλά ρξόληα ν 

κνύζηνο θαη ην πεηηκέδη απνηεινύζαλ πξντόληα απαξαίηεηα γηα ηελ 

παξαζθεπή γιπθηζκάησλ.  

ήκεξα, πξηλ αθόκα γίλεη θξαζί, ν νπόο ηνπ ζηαθπιηνύ έρεη πνιιέο 

καγεηξηθέο ρξήζεηο. πκππθλσκέλνο κνύζηνο ρξεζηκνπνηείηαη ζηα Βαιθάληα 

θαη ζηελ Μέζε Αλαηνιή είηε ζηε καγεηξηθή, είηε σο ζηξόπη θαη είλαη γλσζηό σο 

Πεηηκέδη, Pekmez ή dibis. ηηο πεξηνρέο απηέο ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο βάζε γηα 

γιπθά, ηα πην ζπλεζηζκέλα γιπθίζκαηα από κνύζην, είλαη ε κνπζηαιεπξηά θαη 

ηα κνπζηνθνύινπξα. Σν πεηηκέδη (ζπκππθλσκέλνο κνύζηνο), κπνξεί λα 

αληηθαηαζηήζεη ηε δάραξε ζε γιπθίζκαηα θαη ξνθήκαηα, λα ρξεζηκνπνηεζεί 

σο ζπηηηθό αλαςπθηηθό (1 κέξνο πεηηκέδη / 3 κέξε παγσκέλν λεξό) ή λα 

πξνζηεζεί σο αξσκαηηθό ζηξόπη ζε γηανύξηη θαη παγσηά. Δπίζεο, ε 

κηθξαζηάηηθε θνπδίλα ρξεζηκνπνηνύζε πνιύ ηνλ ςεκέλν κνύζην γηα λα 

παξαζθεπάζεη γιπθίζκαηα όπσο ν θόθθηλνο ραιβάο, ηα θπδώληα, ε θξέκα κε 

θξέζθν γάια θαη πεηηκέδη θαη πνιιά άιια. ε νιόθιεξε ηελ Διιάδα ππάξρνπλ 

δεθάδεο ηνπηθώλ ζπληαγώλ πνπ πεξηέρνπλ ην γιπθό πγξό ηνπ ζηαθπιηνύ, είηε 

σο ρπκό (κνύζηνο), είηε σο ζηξόπη (πεηηκέδη). 

 

2.2. Πεηηκέδη 

 

Σν πεηηκέδη είλαη γλσζηό θαη σο ζηαθπιόκειη, ελώ ζηα Δπηάλεζα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηε καγεηξηθή νλνκάδεηαη θαη vino cotto. Σν πεηηκέδη είλαη ε 

αξραηόηεξε γιπθαληηθή νπζία πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ ζηελ Δπξώπε πνιύ πξηλ 

εηζαρζεί ε δάραξε από ηελ Ακεξηθή. Σελ επνρή πνπ αθόκα ε δάραξε ήηαλ 

αθξηβή θαη ζεσξνύληαλ είδνο πνιπηειείαο, ην πεηηκέδη ήηαλ κία από ηηο 

βαζηθέο γιπθαληηθέο νπζίεο ζηελ θαζεκεξηλή δηαηξνθή, κε πνιιαπιέο ρξήζεηο 

ζηε καγεηξηθή θαη ηε δαραξνπιαζηηθή. Σν πεηηκέδη ηαηξηάδεη ηδαληθά κε ζθέην 

παξαδνζηαθό γηανύξηη θαη απνηειεί κία άξηζηε ελαιιαθηηθή επηινγή γηα λα 

αιεηθηεί ζην ςσκί. Δίλαη επίζεο ηδαληθό γηα ζάιηζεο θαη dressing ζαιάηαο. Αλ 



 

35 
 

όκσο έρεηο θαιό πεηηκέδη κπνξείο λα θηηάμεηο κνπζηαιεπξηά, κνπζηνθνύινπξα 

θαη εμαηξεηηθά ξεηζέιηα.  

Πεηηκέδη νλνκάδεηαη ην παρύξεπζην πξντόλ από ην κνύζην ησλ 

ζηαθπιηώλ κεηά από βξάζηκν, ρσξίο πξνεγνύκελε δύκσζε, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο Έιιελεο θαη ρξεζηκνπνηήζεθε θαη από ηνπο 

αξραίνπο Ρσκαίνπο. Οη Ρσκαίνη ην ρξεζηκνπνίεζαλ ζηε καγεηξηθή ζε 

δηάθνξεο εθδόζεηο κε νλνκαζίεο όπσο sapa, defrutum και carenum. Ζ 

ηνπξθηθή ηνπ νλνκαζία είλαη Pekmez. Μεγάιε εμεηδίθεπζε παξαηεξείηαη ζηελ 

Κξήηε, ζηε Εάθπλζν θαη ζε δηάθνξα άιια κέξε ηεο Διιάδαο. Σν πεηηκέδη 

παξάγεηαη από ην παξαηεηακέλν βξάζηκν ηνπ κνύζηνπ γηα ώξεο, κέρξη λα 

γίλεη ζθνύξν θαη ζηξνπηαζηό θαη δηαηεξείηαη γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. 

Απνηεινύζε κηα από ηηο αξραηόηεξεο γιπθαληηθέο νπζίεο, καδί κε ην κέιη θαη 

ρξεζηκνπνηείην ζαλ ππνθαηάζηαην ηεο δάραξεο. Ζ γεύζε ηνπ δελ είλαη κόλν 

γιπθηά, αιιά πνιύ πην ζύλζεηε, κε ειαθξά πηθξό ππόβαζξν. Υξεζηκνπνηείηαη 

ζε γιπθά θαηά ην ςήζηκν θαη επίζεο σο έλα γιπθό επηθάιπκκα γηα κεξηθά 

θαγεηά, γιπθά ή ζαιάηεο. Υξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα ζε νιόθιεξε ηελ Διιάδα 

θαη κπνξεί λα παξάγεηαη γηα ρξήζε ζην ζπίηη, ή γηα πώιεζε ζην εκπόξην κε 

δηάθνξεο εκπνξηθέο νλνκαζίεο. Τπάξρνπλ αλνηρηόρξσκα θαη ζθνπξόρξσκα 

ζηξόπηα θαη απηά εμαξηώληαη από ηνλ ηύπν ηνπ ζηαθπιηνύ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη, θαζώο θαη από ηνλ ηξόπν πνπ ην βξάδνπκε (ζε θαηζαξόιεο 

ζε κεγάιεο πνζόηεηεο νπόηε γίλεηαη ζθνύξν ή ιίγν-ιίγν ζην ηεγάλη, νπόηε 

γίλεηαη αλνηρηόρξσκν). Σν πεηηκέδη δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηνλ κνύζην. 

Μνύζηνο είλαη ν ρπκόο (γιεύθνο) πνπ παξάγεηαη όηαλ ζηύςνπκε ηα ζηαθύιηα, 

ρσξίο βξάζηκν. Ο βξαζκέλνο κνύζηνο νλνκάδεηαη θαη θνκκέλνο κνύζηνο. 

Αλάινγα κε ηνλ ρξόλν βξαζίκαηνο παξάγεηαη πεηηκέδη ζε δηάθνξεο 

ππθλόηεηεο. 

 

2.2.1. Γηαδηθαζία παξαγωγήο πεηηκεδηνύ 

 

Γηα λα παξαρζεί ην πεηηκέδη πξέπεη λα αθαηξέζνπκε ην λεξό από ην 

κνύζην καο. Απηό επηηπγράλεηαη κε ζέξκαλζε ηνπ γιεύθνπο, ηε δηαδηθαζία 

ζπκπύθλσζεο ηνπ γιεύθνπο, θαηά ηελ νπνία έρνπκε κείσζε ηνπ πνζνζηνύ 
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ηνπ λεξνύ θαη ηαπηόρξνλε αύμεζε ησλ ζαθράξσλ, ησλ νμέσλ, ησλ ηαληλώλ 

θαη ησλ άιισλ ζπζηαηηθώλ ηνπ γιεύθνπο. Σν λεξό αθαηξείηαη κε εμάηκηζε, πνπ 

είλαη απνηέιεζκα ηνπ βξαζκνύ ηνπ γιεύθνπο, ή κε ζπκπύθλσζε κε ςύμε. 

Ηζηνξηθά ε εμάηκηζε είλαη ε πην επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελε δηαδηθαζία 

ζπκπύθλσζεο ηνπ ρπκνύ ησλ ζηαθπιηώλ. Παξά ην γεγνλόο όηη ππάξρνπλ 

πνιινί ηύπνη εμαηκηζηήξσλ, όινη έρνπλ νπζηαζηηθά ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά 

(Hartel, 1992). Απνηεινύληαη από κηα επηθάλεηα κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο, κηα 

ζπζθεπή δηαλνκήο ηξνθήο, έλα δηαρσξηζηή πγξνύ-αηκνύ θαη έλα 

ζπκππθλσηή. 

 

 

Δηθόλα 2.2: Δξγνζηάζην ζπκπύθλσζεο ρπκνύ ζηαθπιηώλ, Καιηθόξληα (Bates et 

al., 2001). 

 

Χο γλσζηόλ ην ζεκείν βξαζκνύ ηνπ λεξνύ αλέξρεηαη ζηνπο 100 ºC. 

Λόγσ ηεο ύπαξμεο θαη άιισλ ζπζηαηηθώλ  ζην γιεύθνο, γηα λα εμαηκηζηεί ην 

λεξό πξέπεη λα απμήζνπκε ηε ζεξκνθξαζία γύξσ ζηνπο 130 ºC. Σν 

παξαηεηακέλν βξάζηκν έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ θαξακεινπνίεζε ησλ 

ζαθράξσλ ηνπ κνύζηνπ θαη ηελ εκθάληζε ελόο θίηξηλνπ ρξώκαηνο ζαλ 

κνπζηάξδα θαη δπζάξεζηεο νζκήο. Τπεξβνιηθέο ζεξκνθξαζίεο εθρύιηζεο 

(άλσ ησλ 65 °C) πξέπεη λα απνθεύγνληαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ 

ρπκνύ (Bates et al., 2001). 
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 Γηα ην ιόγν απηό πιένλ θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ πεηηκεδηνύ όπνπ είλαη 

δπλαηόλ, θπξίσο ζε ζύγρξνλεο κνλάδεο παξαγσγήο, ε επεμεξγαζία ηνπ 

γιεύθνπο γίλεηαη ζε ζεξκνθξαζίεο κηθξόηεξεο ησλ 40 ºC. Ζ εμάηκηζε ηνπ 

λεξνύ ζε ηόζν ρακειέο ζεξκνθξαζίεο γίλεηαη ζε κεγάια δνρεία ππό 

ειαηησκέλε πίεζε (ζε ζπλζήθεο θελνύ). Έηζη έρνπκε έλα ηειηθό πξντόλ πνπ 

νλνκάδεηαη πεηηκέδη, έρεη πην αλνηρηό ρξώκα από ην θιαζηθό ζπηηηθό πεηηκέδη, 

επράξηζηε κπξσδηά θαη θξαηάεη όια ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ηνπ ζηαθπιηνύ 

ιόγσ ηεο ήπηαο ζέξκαλζεο.  

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ είλαη εθηθηή θαη ε ζπκπύθλσζε ηνπ 

ρπκνύ ησλ ζηαθπιηώλ κε ςύμε. Ζ δηαδηθαζία απηή βαζίδεηαη ζην θπζηθό 

θαηλόκελν ηεο πήμεο ηνπ λεξνύ. Σν θαζαξό λεξό παγώλεη ζε ζεξκνθξαζία 0 

°C, αιιά εάλ έλα ζηεξεό δηαιύεηαη ζην λεξό, ε ζεξκνθξαζία ζεκείνπ πήμεσο 

είλαη ρακειόηεξε. Ζ ζπκπύθλσζε κε ςύμε καο δίλεη ρπκό ζηαθπιηώλ ζηνπο 

50 °Brix ρσξίο ζεκαληηθή απώιεηα γεύζεο, αξώκαηνο, ρξώκαηνο, ή ζξεπηηθήο 

αμίαο. Μέρξη ζήκεξα όκσο ε ζπκπύθλσζε ηνπ ρπκνύ ησλ ζηαθπιηώλ κε ηε 

κέζνδν ηεο ςύμεο δελ έρεη γίλεη εκπνξηθά απνδερηή, ιόγσ ηνπ πςεινύ 

θόζηνπο θαη ηεο ρακειήο απόδνζεο (Bates et al., 2001).  

        

 

2.2.2. Παξαδνζηαθή κέζνδνο παξαζθεπήο πεηηκεδηνύ 

 

Γηα ηελ παξαγσγή πεηηκεδηνύ πξέπεη λα πάξνπκε ηνλ πξώην κνύζην 

από ην πάηεκα ησλ ζηαθπιηώλ, ν νπνίνο δελ πξέπεη λα πεξηέρεη θάξκαθα. 

Τπνινγίδνπκε πσο ην ηειηθό πξντόλ πνπ παίξλνπκε είλαη πεξίπνπ ην 1/5, από 

ηνλ αξρηθό όγθν κνύζηνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε. Γηα ηνλ θαζαξηζκό ηνπ 

κνύζηνπ, πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηνλ βξαζκό, ρξεζηκνπνηνύκε 5-6 θνπηαιηέο 

ζηάρηεο ηπιηγκέλεο ζε έλα ηνπιπάλη (γάδα) θαη ηε βπζίδνπκε ζην κνύζην. 

Βξάδνπκε ην κνύζην ζε κεγάιε αλνμείδσηε θαηζαξόια, πξνζέρνπκε λα κε 

γεκίζνπκε ηελ θαηζαξόια γηαηί θαηά ηνλ βξαζκό ζα μερεηιίζεη. Όζν βξάδεη ν 

κνύζηνο εκθαλίδνληαη ζηελ επηθάλεηά ηνπ αθξνί ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα 

απνκαθξύλνπκε θάζε ιίγν, αθαηξώληαο κε απηή ηελ δηαδηθαζία από ην 

κνύζην ηηο μέλεο ύιεο όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 2.3.  Έπεηηα πεηάκε ην 
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ηνπιπάλη κε ηε ζηάρηε, θαηεβάδνπκε από ηε θσηηά ην κνύζην θαη ηνλ 

αθήλνπκε λα „„εξεκήζεη‟‟ γηα αξθεηέο ώξεο. Σνλ κεηαγγίδνπκε κε πξνζνρή ζε 

άιιν ζθεύνο θαη πεηάκε ηα θαηαθάζηα. Απηή ε δηαδηθαζία ιέγεηαη θαζάξηζκα ή 

„„θόςηκν‟‟ ηνπ κνύζηνπ. 

 

Δηθόλα 2.3: Ξάθξηζκα κνύζηνπ (ophioussa.blogspot.gr). 

 

Σνλ θαζαξό κνύζην κπνξνύκε λα ηνλ θπιάμνπκε ζην ςπγείν γηα 

αξθεηέο κέξεο ή ζηελ θαηάςπμε γηα κήλεο θαη λα θηηάμνπκε κε απηόλ 

κνπζηαιεπξηά ή κνπζηνθνύινπξα. Αλ όκσο ζπλερίζνπκε λα ηνλ βξάδνπκε 

απηόο ζα ζπκππθλσζεί πεξηζζόηεξν θαη ζα ζθνπξαίλεη ην ρξώκα ηνπ κέρξη 

πνπ ζην ηέινο ζα πάξνπκε έλα περηό ζθνύξν ζηξόπη πνπ είλαη ην πεηηκέδη, 

όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 2.4. 
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Δηθόλα 2.4: Δκθάληζε πεηηκεδηνύ όηαλ είλαη έηνηκν (faghta-giagias.blogspot.com). 

 

Απηό δηαηεξείηαη γηα θαηξό ζε βάδν εθηόο ςπγείνπ θαη είλαη έλα 

θαηαπιεθηηθό πξντόλ ηζάμην ηνπ κειηνύ ρξεζηκνπνηνύκελν ζαλ γιπθαληηθό.      

 

2.2.3. Γηαηξνθηθή Αμία 

Μπνξεί γηα αξθεηά ρξόληα λα είρε μεραζζεί αιιά ζε πνιιέο πεξηνρέο 

ηεο επαξρίαο νη θάηνηθνη ζπλεζίδνπλ λα ην πίλνπλ σο ζθελάθη ην πξσί θαζώο 

έρεη απνδεηρζεί όηη είλαη πινύζην ζε ελέξγεηα θαη αζβέζηην. Παξάιιεια ην 

πεηηκέδη απνηειεί άξηζηε πεγή ζηδήξνπ, αλαθνπθίδεη από ηα ελνριεηηθά 

ζπκπηώκαηα ηνπ πνλόιαηκνπ ελώ απνηειεί αζπίδα πξνζηαζίαο γηα ηελ 

θαηάζιηςε. ύκθσλα κε ηνπο δηαηηνιόγνπο ην πεηηκέδη επεηδή είλαη ε 

ζπκππθλσκέλε κνξθή ηνπ ζηαθπιηνύ, κία θαη κόλν θνπηαιηά κπνξεί λα 

παξέρεη όηη θαη ζρεδόλ έλα ηζακπί ζηαθύιη. Σν ηίκεκα ηνπ πςεινύ ζεξκηδηθνύ 

θνξηίνπ δείρλεη κεδακηλό κπξνζηά ζηελ πεξηεθηηθόηεηα ηνπ ζε βηηακίλεο ηνπ 

ζπκπιέγκαηνο Β, ζίδεξν, αζβέζηην, καγλήζην, καγγάλην, θώζθνξν, θάιην θαη 

ραιθό. Μάιηζηα ζε έξεπλα πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ Turkish Journal of 

Pediatrics (1997), ε ρνξήγεζε πεηηκεδηνύ ζε βξέθε απέηξεςε ηελ εκθάληζε 

ζηδεξνπεληθήο αλαηκίαο. Δπεηδή νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο πδαηάλζξαθέο ηνπ 

είλαη κε ηε κνξθή ηεο γιπθόδεο θαη ηεο θξνπθηόδεο, πεξλά εύθνια ζην αίκα 

ρσξίο πέςε. Απηό είλαη από ζξεπηηθήο απόςεσο ζεκαληηθό, εηδηθά γηα βξέθε, 

παηδηά, αζιεηέο θαη ζε θαηαζηάζεηο πνπ απαηηείηαη ελέξγεηα. Σν πεηηκέδη έρεη 
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κηα ζεκαληηθή δξάζε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ, ζηελ νπνία ε γιπθόδε 

είλαη κηα πεγή ελέξγεηαο. Σέινο, ην πεηηκέδη απνηειεί ηξνθή κε ηζρπξή 

αληηνμεηδσηηθή αιιά θαη αληηθαξθηληθή δξάζε, ιόγσ ηεο ξεζβεξαηξόιεο ηνπ. 

Σν πεηηκέδη πεξηέρεη (αλά 100 g): Τδαηάλζξαθεο 80.9 g, Ληπαξά 0.4 

g, Πξσηεΐλεο 0,9 g, Θεξκίδεο 33 kcal, Αζβέζηην 74mg, Φσζθόξνο 40mg, 

ίδεξνο 1,2mg. πγθεληξώλεη ηα πεξηζζόηεξα ζεξαπεπηηθά ζπζηαηηθά ηνπ 

ζηαθπιηνύ θαη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη: 

 απηνύζην όπσο είλαη ζε κηθξά "ζθελάθηα" γηα άκεζε ελεξγεηαθή 

ελδπλάκσζε.  

 γηα καξηλάξηζκα ζηελ καγεηξηθή, ηδηαίηεξα κε μύδη ζε γιπθόμηλεο 

ζάιηζεο θαη σο ζάιηζα ζε ζαιάηεο. 

 ζηελ δαραξνπιαζηηθή σο γιπθαληηθή νπζία ζε ξνθήκαηα, γηανύξηη, 

κνπζηνθνύινπξα θαη ηδηαίηεξα σο ζηξόπη ζε ζπηηηθέο ηεγαλίηεο. 

 επίζεο είλαη βαζηθό ζπζηαηηθό ηνπ βαιζάκηθνπ μπδηνύ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ηα ηειεπηαία ρξόληα.  

 

 ηηο εηθόλεο 2.5, 2.6, 2.7 θαίλνληαη δηάθνξεο ζπζθεπαζίεο πεηηκεδηνύ.  

 

 

Δηθόλα 2.5: πκππθλσκέλνο ρπκόο ζηαθπιηώλ (www.gianteagle.com).  

       

Δηθόλα 2.6: Άζεξκν πεηηκέδη Καξαγγειήο(www.karagelis.gr) 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfmruB1oTLAhVEVBQKHUItA4gQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fwww.gianteagle.com%2F41800116003.aspx&psig=AFQjCNFW4wz2N8Qrm_kUV2wdjY-3FQS3jA&ust=1455998885925514
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Δηθόλα 2.7: πκππθλσκέλνο ρπκόο ζηαθπιηώλ(singerfarmnaturals.myshopify.com) 

 

 

2.2.4. Ννκνζεζία γηα πεηηκέδη 

 

ύκθσλα κε Γεκνζίεπζε ηεο απόθαζεο ΑΥ 135/2012 γηα ην πεηηκέδη, 

ζηαθπιόκειη ή πεηηκέδη ραξαθηεξίδεηαη ην πξντόλ πνπ ιακβάλεηαη κε 

ζπκπύθλσζε ηνπ γιεύθνπο ησλ ζηαθπιηώλ, κεηά από ηελ απνκάθξπλζε ηνπ 

κεγαιύηεξνπ πνζνύ ησλ νμέσλ. Απηό πξέπεη λα πιεξνί ηνπο εμήο όξνπο:  

1. Ζ έλδεημε ηνπ δηαζιαζίκεηξνπ ζηνπο 20 βαζκνύο C, θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ 

ηειηθνύ πξντόληνο, δελ πξέπεη λα είλαη θαηώηεξε από 65%. 

2. Ο απνθηεκέλνο αιθννιηθόο ηίηινο ηνπ δελ πξέπεη λα είλαη αλώηεξνο από 

1% vol. 

3. Δπηηξέπεηαη ε παξνπζία ζεησδώλ ζην πεηηκέδη, ζε κέγηζην ζπλνιηθό 

πνζνζηό 40 mg/kg (εθθξαδόκελν ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ), ζύκθσλα κε ηελ 

ηζρύνπζα ελσζηαθή λνκνζεζία γηα ηα πξόζζεηα ηξνθίκσλ. 

Δπηπιένλ ην πεηηκέδη δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη, κε νπνηνλδήπνηε 

ηξόπν, ζηνλ νηληθό ηνκέα. 

 

 

 

 

 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj727LV1oTLAhWGNxQKHTm3CUYQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fsingerfarmnaturals.myshopify.com%2Fproducts%2Fgrape-juice-concentrate&psig=AFQjCNFW4wz2N8Qrm_kUV2wdjY-3FQS3jA&ust=1455998885925514
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2.3. Πξνϊόληα από κνύζην θαη πεηηκέδη  

 

 Μοςζηοκούλοςπα 

Σα κνπζηνθνύινπξα παξάγνληαη κε βαζηθό πιηθό ην κνύζην από ηα 

ηέιε Απγνύζηνπ έσο ηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ, ή κε πεηηκέδη νιόθιεξν ηνλ ρξόλν. 

Δίλαη ζθνύξα, ηξαγαλά θαη αξσκαηηθά. 

 Μοςζηαλεςπιά 

Ζ κνπζηαιεπξηά είλαη κηα θξέκα. Όπσο ην όλνκά ηεο δειώλεη, γίλεηαη 

από κνύζην θαη αιεύξη. Ζ θξέκα κπνξεί λα γίλεηαη κε αιεύξη, ή έλα 

ζπλδπαζκό από ην άκπιν θαιακπνθηνύ θαη αιεύξη. ήκεξα, νη πεξηζζόηεξνη 

κάγεηξνη ρξεζηκνπνηνύλ κόλν ην άκπιν θαιακπνθηνύ. Ζ αξραία Κξεηηθή 

κνπζηαιεπξηά ρύλεηαη ζε έλα δίζθν, θόβεηαη ζε ζρήκα κπαθιαβά, ζηεγλώλεη 

θάησ από ηνλ ήιην θαη δηαηεξείηαη ζε κεγάια πήιηλα βάδα γηα ην ρεηκώλα. 

 Πεηιμεζόπιηα 

Ζ πεηηκεδόπηηα, είλαη κηα πηθάληηθε πίηα κε βαζηθό πιηθό ην πεηηκέδη. 

Έρεη γεύζε πνπ ζπκίδεη πίηα, θαξόην θαη ηδίληδεξ. 

 Βαλζαμικό ξύδι 

Ο όξνο «βαιζακηθό» είλαη επξέσο δηαδεδνκέλνο θαη δεκνθηιήο ζε όιν 

ηνλ θόζκν. Υξεζηκνπνηείηαη γεληθά θαη αλαθέξεηαη ζε μίδηα θαη ζάιηζεο κε 

γιπθηά θαη ππόμηλε γεύζε. Χζηόζν, ην πξσηόηππν είλαη ην Πξνζηαηεπόκελεο 

Ολνκαζίαο, πνπ έρεη θαηαρσξεζεί σο «Aceto Balsamico tradizionale» θαη 

πξνέξρεηαη από ηηο Modena θαη Reggio Emilia.  

Αληίζεηα κε ηα πεξηζζόηεξα μύδηα πνπ γίλνληαη από μηληζκέλν θξαζί, ην 

παξαδνζηαθό βαιζακηθό παξάγεηαη θαηεπζείαλ από κνύζην. Κπξίσο 

ρξεζηκνπνηείηαη κνύζηνο από ηελ πνηθηιία ζηαθπιηώλ trebbiano, ζπρλά καδί 

θαη κε άιια ζηαθύιηα, αλάινγα κε ηελ ζπληαγή ηεο θάζε νηθνγέλεηαο. Ο 

κνύζηνο βξάδεηαη όζν είλαη αθόκα θξέζθνο, θαη ην πεηηκέδη πνπ παξάγεηαη 

αλακηγλύεηαη κε παιηόηεξα μύδηα, ζύκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%AC
https://en.wikipedia.org/wiki/Modena
https://en.wikipedia.org/wiki/Reggio_Emilia
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Καζώο γίλεηαη ε δύκσζε θαη αθήλεηαη λα παιαηώζεη, ην μύδη κεηαθέξεηαη 

ζηαδηαθά ζηε batteria, δειαδή ζε κηα ζεηξά από βαξέιηα, θαηαζθεπαζκέλα 

από δηαθνξεηηθή μπιεία, μεθηλώληαο από ην κεγαιύηεξν θαη θαηαιήγνληαο ζην 

κηθξόηεξν (Giudici et al., 2009). πλήζσο κπαίλεη πξώηα ζε βαξέιη νμηάο, 

κεηαγγίδεηαη ζε κηθξόηεξν από θεξαζηά, θαζηαληά, ή θαξπδηά, θαη ηειηθά 

θαηαιήγεη ζπρλά ζε κηθξό βαξειάθη από ηνπλίπεξν. Ζ δηαδηθαζία παίξλεη 

ρξόληα, θαη ηα βαξέιηα κέλνπλ ζε εηδηθά παηάξηα κε ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο.  

 Ρεηζέλια 

Σα ξεηζέιηα είλαη γιπθά ηνπ θνπηαιηνύ πνπ αληί γηα δάραξε 

ρξεζηκνπνηείηαη πεηηκέδη. Γίλνληαη ζπλήζσο από θνινθύζηα, θπδώληα ή αθόκα 

θαη κειηηδάλεο πνπ βξάδνπλ ζε πεηηκέδη ή κνύζην. Δθηόο από ηελ μερσξηζηή 

ηνπο γεύζε ηα ξεηζέιηα ζεσξνύληαη θαη θαιύηεξεο δηαηξνθηθέο επηινγέο από 

ηα θνηλά γιπθά ηνπ θνπηαιηνύ πνπ θηηάρλνληαη κε δάραξε. 

 Μοςζηάπδα 

Ζ πξσηαξρηθή θαη απζεληηθή ζπληαγή κνπζηάξδαο εθηόο από ζπόξνπο 

ζηλαπηνύ θαη μίδη, πεξηείρε θαη κνύζην. Ζ πξώηε απηή κνπζηάξδα ηεο ηζηνξίαο 

νλνκαδόηαλ mustumardens ή θαπηεξόο κνύζηνο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1043452609580047
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3. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 ηελ παξνύζα εξγαζία πεξηγξάθεθε ην πεηηκέδη, ε παξαγσγή ηνπ θαη ε 

ρξεζηκόηεηά ηνπ ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ αλζξώπνπ. Δίρακε αλάιπζε ηεο 

θαιιηέξγεηαο ησλ ζηαθπιηώλ θαη ηηο ζπγθνκηδήο ηνπο, ώζηε λα πάξνπκε ηνλ 

κνύζην πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πεηηκεδηνύ. Πεξηγξάθεθαλ νη 

κέζνδνη παξαγσγήο πεηηκεδηνύ αιιά θαη νη σθέιηκεο δξάζεηο ηνπ ηελ πγεία 

ηνπ αλζξώπνπ έπεηηα από ηελ θαηαλάισζή ηνπ.  

Ο ρπκόο ησλ ζηαθπιηώλ ζε δηάθνξεο κνξθέο απνηεινύζε βαζηθό 

αγαζό, πνιιά ρξόληα πξηλ, ζηελ δηαηξνθή ηνπ αλζξώπνπ. Οη αξραίνη Έιιελεο 

είραλ δεκηνπξγήζεη έλα είδνο αμηνινγηθήο θιίκαθαο γηα ηνλ κνύζην πνπ 

δηαθνξνπνηνύζε ην γιπθαληηθό από ην πόζν είρε βξάζεη θαη πήμεη. Τπήξρε ην 

γιεύθνο πνπ εθηηκάηαη όηη ήηαλ θάηη πνπ έκνηαδε κε ηνλ θξέζθν κνύζην από 

ππεξβνιηθά ώξηκα ζηαθύιηα. Σν έςεκα πνπ ήηαλ ζπκππθλσκέλνο ρπκόο 

ζηαθπιηώλ κε ηελ ππθλόηεηα ηνπ κειηνύ, πνπ ζπρλά αληηθαζηζηνύζε ην 

ηειεπηαίν θαη ν εςεηόο πνπ ήηαλ ιίγν ιηγόηεξν ππθλόο. 

ήκεξα, ην πεηηκέδη, ην θνιιώδεο απηό ζηξόπη πνπ θηηάρλεηαη 

βξάδνληαο θαη μαθξίδνληαο ηνλ κνύζην, ηνλ ρπκό ησλ παηεκέλσλ ζηαθπιηώλ 

πξηλ αξρίζεη ε δηαδηθαζία ηεο δύκσζεο, ην βξίζθνπκε ζε πεξηνρέο θαη ζε 

ρσξηά ζε όιε ηελ Διιάδα όπνπ νη θάηνηθνη παξάγνπλ ην δηθό ηνπο θξαζί. Σα 

ηειεπηαία ρξόληα έρεη εηζαρζεί θαη ζηελ αγνξά ησλ πόιεσλ. ηε ζύγρξνλε 

θνπδίλα, ην αξραίν απηό γιπθαληηθό βιέπεη κηα θάπνηα αλαγέλλεζε, νη ρξήζεηο 

ηνπ επεθηείλνληαη πέξα από ηε ζθαίξα ηεο δαραξνπιαζηηθήο θαη πξνζηίζεηαη 

ζε πηάηα κε θξέαηα, ςάξηα θαη ιαραληθά, ζε ζάιηζεο θαη dressing πξνθεηκέλνπ 

λα ηθαλνπνηεζνύλ νη νξέμεηο ησλ ζύγρξνλσλ Διιήλσλ γαζηξίκαξγσλ γηα θάηη 

παξαδνζηαθό.     
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