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ΔΗΑΓΧΓΖ
Σν θξαζί είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηνλ πνιηηηζκφ, ηε ζξεζθεία θαη ηε δηαηξνθή

ησλ Διιήλσλ. Μπνξεί ε παξαγσγή ηνπ θξαζηνχ λα κε γελλήζεθε ζηελ Διιάδα, φκσο νη
αξραίνη πξφγνλνί καο ππήξμαλ απηνί πνπ εμέιημαλ ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα, ηελ ηέρλε ηεο
νηλνπνίεζεο αιιά θαη ηελ εκπνξία ηνπ θξαζηνχ, ε νπνία κάιηζηα ήηαλ θαη κηα απφ ηηο
θπξηφηεξεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο.
Οη δηάθνξεο εμειίμεηο πνπ ζπλέβεζαλ ζηελ ηζηνξία ηεο ρψξαο δελ ππήξμαλ πάληνηε
επλντθέο γηα ην θξαζί. Ο θιάδνο ηεο νηλνπνηίαο άξρηζε λα εθζπγρξνλίδεηαη θαη λα
αλαπηχζζεηαη κε ηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60. Σφηε
μεθίλεζαλ νη πξψηεο επελδχζεηο ζε εγθαηαζηάζεηο θαη κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ. Λίγν
αξγφηεξα ζεζκνζεηήζεθε θαη ην ζχζηεκα ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο γηα ηα θξαζηά θαη
αλαδηνξγαλψζεθε ε ακπεινπξγία θαη ε νηλνπαξαγσγή ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή ηεο Δ.Δ.
Δπίζεο, θαηαιπηηθφο ππήξμε θαη ν ξφινο ηφζν ησλ νηλνιφγσλ πνπ κεηέθεξαλ ηηο
επηζηεκνληθέο ηνπο γλψζεηο φζν θαη ησλ νηλνπαξαγσγψλ.
Σν θάζκα ηεο νηλνπνηεηηθήο βηνκεραλίαο απνηειείηαη απφ νηλνπνηεηηθέο κνλάδεο
θαζψο θαη απφ έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ κηθξφηεξσλ νηλνπνηείσλ. Φπζηθά, ζεκαληηθφ θνκκάηη
γηα ηελ εγρψξηα παξαγσγή απνηεινχλ θαη νη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί.
Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε πνηφηεηα θαη ε θήκε ησλ ειιεληθψλ εκθηαισκέλσλ θξαζηψλ
έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο ζπλερείο βξαβεχζεηο πνπ
απνζπνχλ ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο. Δπίζεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη αχμεζε ησλ
εμαγσγψλ ζε λέεο αγνξέο (Κίλα, Ρσζία, Ηλδία). Ο ηνκέαο ηεο νηλνπνηίαο ήηαλ θαη παξακέλεη
αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο γεσξγίαο θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν Ζ ΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΣΟ ΝΟΜΟ
ΑΥΑΨΑ
1.1 Γεληθά ζηνηρεία γηα ηελ νηλνπνίεζε ζην Ν. Αραΐαο
Ζ Πεινπφλλεζνο απνηειεί ηε κεγαιχηεξε νηλνπαξαγσγφ πεξηνρή ηεο Διιάδαο, κε ηελ
Αραΐα λα θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε. Σν ήπην κεζνγεηαθφ ηεο θιίκα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
εδαθηθέο ζπλζήθεο, έρνπλ θαηαζηήζεη ηελ Αραΐα παξαδνζηαθή νηλνπαξαγσγφ πεξηνρή.
Ο ακπειψλαο ηεο Αραΐαο πεξηιακβάλεη, αλάκεζα ζε άιια, ηα ακπέιηα ησλ πιαγηψλ
Αηγηαιείαο. Οη ζπγθεθξηκέλνη ακπειψλεο βξίζθνληαη ζε πςφκεηξν απφ 250-850 m (νξεηλά
θαη εκηνξεηλά ακπεινηφπηα), ελψ ηα εδάθε πνηθίιινπλ, απφ ιεπθά αζβεζηνιηζηθά, κέρξη
γφληκα ακκνπειψδε, αιιά κε θαιή ζηξάγγηζε. Σν ήπην θιίκα ηεο πεξηνρήο, ζε ζπλδπαζκφ κε
ηελ πινχζηα βιάζηεζε θαη ηα κηθξά πνηάκηα πνπ εθβάιινπλ ζηε ζάιαζζα, ζπληεινχλ ζηελ
ήπηα σξίκαλζε ηεο πνηθηιίαο Ρνδίηεο. ηα δπηηθά, ζε παξφκνηεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, αιιά
ζε κηθξφηεξν πςφκεηξν (450-500 m), βξίζθνληαη θαη νη ακπειψλεο ηεο Πάηξαο, φπνπ ν
Ρνδίηεο σξηκάδεη πην πξψηκα θαη δίλεη θξαζηά κε πινπζηφηεξν φγθν. ε κηθξφηεξα πςφκεηξα,
ζηελ πεξηνρή ηεο Πάηξαο, επδνθηκεί ε εξπζξή πνηθηιία Μαπξνδάθλε, ε νπνία δίλεη θαη ην
νκψλπκν γιπθφ θξαζί. Σέινο, ζηηο παξάθηηεο πεδηλέο πεξηνρέο ηεο Πάηξαο θαη ηνπ Ρίνπ
θπξηαξρεί ε θαιιηέξγεηα ηνπ Μνζράηνπ.

1.2 Οηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο
χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ε ηαμηλφκεζε ησλ
νηλνπνηήζηκσλ πνηθηιηψλ ακπέινπ ζηελ θαηεγνξία ησλ ζπληζηψκελσλ θαη επηηξεπφκελσλ γηα
ην λνκφ Αραΐαο είλαη ε εμήο:
πληζηψκελεο πνηθηιίεο: Αγησξγίηηθν Ν, Αεδάλη άζπξν Β, Αζήξη B, Αζχξηηθν Β,
Απγνπζηηάηεο N, Βφιηηζα καχξε N, Γιπθεξήζξα Β, Γνπζηνιίδη B (Απγνπζηνιίδη,
Βνζηίιηδαο), Κπδσλίηζα Β, Λαγφξζη Β, Λεκληψλα Ν, Μαιαγνπδηά Β, Μαλδειαξηά Ν
(Ακνξγηαλφ, Γνχκπξαηλα καχξε, Κνπληνχξα καχξε), Μαπξνδάθλε N, Μνλεκβαζηά Β,
Μνζράην άζπξν B, Μνζρνθίιεξν Ν (Μαπξνθίιεξν), Πεηξνπιηαλφο Β, Ρνδίηεο Rs (Αιεπνχ),
Ρνθαληάξεο Β, Ρνκπφια Β, αββαηηαλφ Β (Γνχκπξαηλα άζπξε, Κνπληνχξα άζπξε,
Πεξηρσξίηηθν, αθέηθν), θηαδφπνπιν Β (αράξα), θιάβα Β, Cabernet Franc N, Cabernet
Sauvignon N, Carignan N, Cinsaut N, Chardonnay B, Gewurztaminer Rs, Grenache Blanc B,
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Grenache Rouge N, Merlot N, Refosco N,Riesling B, Sauvignon Blanc B, Syrah N, Ugni
blanc B (Trebbiano).
Δπηηξεπφκελεο πνηθηιίεο: Αζπξνχδα Παηξψλ B (αληακεξηάλα), Αζπξνχδεο Β, Βντδνκάηεο
Ν, Βνιίηζα άζπξε B, Θξάςα Ν, Θξαςαζήξη Β, Καιαβξπηηλφ καχξν Ν, Κνιιηληάηηθν Ν,
Κνξηλζηαθή Ν, Κνξηηζάλνο N, Μαπξνχδηα Ν, Μπγδάιη Β, Πνηακίζη B, ηδεξίηεο Rs,
θπινπλίρηεο Ν, Φηιέξη Rs, Φσθηαλφ Ν, Υνλδξφκαπξν Καιαβξχησλ N, Φηιφκαπξν
Καιαβξχησλ N, Arintho B, Albarino B, Cot (Malbec) N, Alicante Bouschet N, Malvacia di
Candia Aromatica B, Mourvedre N, Negro Amaro N, Pinot Noir N, Tempranillo N,
Viognier B.
Σα γξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ ην φλνκα ησλ πνηθηιηψλ ππνδειψλνπλ ην ρξψκα ηεο ζηαθπιήο
θαη έρνπλ σο εμήο: B (ιεπθή), N (καχξε), Rs(ξνδέ).
Χο ζπληζηψκελε πνηθηιία ακπέινπ γηα ηελ παξαγσγή νηληθψλ πξντφλησλ νξίδεηαη
εθείλε πνπ παξνπζηάδεη:
1. Σνπο

ηππηθνχο

θαη

γεληθά

απνδεθηνχο

ακπεινγξαθηθνχο,

κνξθνινγηθνχο,

θπζηνινγηθνχο θαη παξαγσγηθνχο ραξαθηήξεο ηεο πνηθηιίαο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη
απφ ηελ πνιπθισληθή ηεο ζχλζεζε.
2. Τςειή πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηνπο αβηνηηθνχο θαη βηνηηθνχο παξάγνληεο θαη πςειή
πιαζηηθφηεηα θαη δπλακηζκφ ζηελ εθαξκνδφκελε νξζή ακπεινθνκηθή ηερληθή.
3. Τςειή θαη ζηαζεξή πνηφηεηα νηληθψλ πξντφλησλ (είηε πνηθηιηαθψλ είηε κε ζπλνηλνπνίεζε κε άιιεο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο ηεο επξσπατθήο ακπέινπ), επρεξψο
αλαγλσξίζηκσλ θαη ε δήηεζε ζηελ αγνξά λα είλαη ζηαζεξή ή ζε αλάπηπμε.
Χο επηηξεπφκελε θαιιηεξγνχκελε πνηθηιία ακπέινπ γηα ηελ παξαγσγή νηληθψλ
πξντφλησλ νξίδεηαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη:
1. Σνπο ηππηθνχο θαη γεληθά απνδεθηνχο ακπεινγξαθηθνχο θαη κνξθνινγηθνχο
ραξαθηήξεο ηεο πνηθηιίαο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ πνιπθισληθή ηεο ζχλζεζε.
2. Οη θπζηνινγηθνί θαη παξαγσγηθνί ραξαθηήξεο, θαζψο θαη ε πνηφηεηα ησλ νηληθψλ
πξντφλησλ βξίζθνληαη κελ ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν, δελ έρνπλ φκσο αμηνινγεζεί
πιήξσο.

1.3 Αξηζκόο ζηξεκκάησλ-απόδνζε ακπεινθαιιηεξγεηώλ ηνπ λνκνύ Αραΐαο
χκθσλα κε ηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ε απνγξαθή ησλ ακπεινπξγηθψλ
εθηάζεσλ νηλνπνηίαο ηνπ Ννκνχ Αραΐαο παξνπζηάδεηαη σο εμήο:


Ρνδίηεο ν θνηλφο ζε θαιιηεξγνχκελε έθηαζε 50.000 ζηξεκκάησλ.
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Ρνδίηεο ηεο δψλεο ζε θαιιηεξγνχκελε έθηαζε 8.200 ζηξεκκάησλ.



Μαπξνδάθλε ζε θαιιηεξγνχκελε έθηαζε 3.000 ζηξεκκάησλ.



Μνζράηνο Ρίνπ θαη Παηξψλ ζε θαιιηεξγνχκελε έθηαζε 1.500 ζηξεκκάησλ.



Γηάθνξεο πνηθηιίεο ζε θαιιηεξγνχκελε έθηαζε 4.000 ζηξεκκάησλ.

1.4 Πνηθηιηαθή ζύλζεζε νίλσλ ηνπ λνκνύ Αραΐαο
ην λνκφ Αραΐαο παξάγνληαη ηέζζεξηο νίλνη ΠΟΠ:
Οίλνη ΠΟΠ (πξψελ ΟΠΔ):


Μαπξνδάθλε Παηξψλ



Μνζράηνο Ρίνπ



Μνζράηνο Παηξψλ

Οίλνο ΠΟΠ (πξψελ ΟΠΑΠ):


Πάηξα (Ρνδίηεο)
Δπίζεο, ζην λνκφ παξάγνληαη θαη νίλνη ΠΓΔ απφ ελλέα νηλνπνηεία εληφο δψλεο. Οη

πνηθηιίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη εμήο:
Αζήξη, Αζχξηηθν, Λαγφξζη, Μαιαγνπδηά, Μνζράην άζπξν, Ρνδίηεο, Ρνκπφια,
Καιαβξπηηλφ καχξν, Μαπξνδάθλε, Riesling, Sauvignon blanc, Grenache rouge, Cabernet
Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Chardonnay.
Οη ηχπνη ησλ θξαζηψλ ΠΓΔ είλαη :


Λεπθφο μεξφο, εκίμεξνο, εκίγιπθνο, γιπθφο.



Ρνδέ μεξφο θαη εκίμεξνο.



Δξπζξφο μεξφο, εκίμεξνο, εκίγιπθνο, γιπθφο.



Ζκηαθξψδεο ιεπθφο θαη εξπζξσπφο.

1.4.1 Μνζράην ιεπθό (κνζρνύδη)
Δίλαη αξσκαηηθή πνηθηιία. Κάζε θαξπνθφξνο θιεκαηίδα θέξεη 1-2 ζηαθχιηα, κεηξίνπ
κεγέζνπο έθαζην (πεξίπνπ 300 g), ππθλφξαγν κε ζρήκα θπιηλδξνθσληθφ. Ζ ξάγα είλαη
κεηξίνπ κεγέζνπο (πεξίπνπ 2,2 g), ζθαηξηθή, κε κέηξηα γίγαξηα. Ο θινηφο είλαη αξθεηά παρχο,
ρξπζνθίηξηλνπ ρξψκαηνο θαη ε ζάξθα καιαθή θαη ρπκψδεο κε γιπθηά γεχζε. Οη ξάγεο
απνηεινχλ ην 93,6% ηνπ βάξνπο ηνπ ζηαθπιηνχ. Σν θχιιν είλαη πεληάινβν, κεηξίνπ
κεγέζνπο, ρλνπδσηφ ζηελ θάησ επηθάλεηα. Σν κηθξφξσγν κνζράην εθκεηαιιεχεηαη ηηο
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βξνρνπηψζεηο θαη ηα δξνζεξά θαινθαίξηα ηεο
πεξηνρήο, ελψ ε αθπδάησζε ησλ ζηαθπιηψλ
εληζρχεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηα ραξίζκαηά ηνπ.
Σα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ πνηφηεηα
ησλ ζηαθπιηψλ νθείινληαη:
1. ηελ εγθαηάιεηςε ησλ ακπειηψλ θαη ηεο
πιεκκεινχο απαζρφιεζεο ησλ ακπεινπξγψλ.
2. ην κεγάιν πνζνζηφ ησλ γεξαζκέλσλ
πξέκλσλ πνπ θηάλεη ην 80%.
3. ηα

γεληθφηεξα

πεξηβαιινληηθά

πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο.
Δηθόλα 1: ηαθχιη Μνζράην ιεπθφ
Γίλεη αξσκαηηθά μεξά θξαζηά, κε πινχζην άξσκα, πςειφβαζκα θαη κε κέηξηα
νμχηεηα αιιά θαη ηα ζπνπδαία γιπθά θξαζηά ηνπ λνκνχ ΠΟΠ κε ην άξσκα θξνχησλ θαη
ινπινπδηψλ θαη ηελ πινχζηα γεχζε.
Πξφβιεκα ζηε δηάζεζε ησλ παξαγφκελσλ νίλσλ δελ ππάξρεη. Αληίζεηα, ε δήηεζε ησλ
γιπθψλ θξαζηψλ ηνπ ηχπνπ απηνχ νινέλα θαη απμάλεη. Οη δε ηηκέο αγνξάο πξψηεο χιεο
θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθέο απφ ηνλ ακπεινπξγφ.

1.4.2 Μαπξνδάθλε
Πξφθεηηαη γηα πνηθηιία κέηξηαο δσεξφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηαο. Γηακνξθψλεηαη ζε
θππειινεηδή ή γξακκνεηδή ζρήκαηα κφξθσζεο Royat θαη δέρεηαη βξαρχ θιάδεκα
θαξπνθνξίαο. Παξάγεη θαηά κέζν φξν
δχν ζηαθχιηα αλά θαξπνθφξν βιαζηφ.
Δίλαη κέηξηα επαίζζεηε ζην σίδην θαη
επαίζζεηε ζηνλ πεξνλφζπνξν, ηελ
αλζφξξνηα

θαη

ηελ

μεξαζία.

Γηα

παξαγσγή πνηνηηθψλ πξντφλησλ ζα
πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε θαιιηέξγεηα
ηεο ζε βαξηά θαη γφληκα εδάθε θαη λα
Δηθόλα 2: ηαθχιη Μαπξνδάθλε

δέρεηαη

έγθαηξεο

θαη

θαιιηεξγεηηθέο επεκβάζεηο.
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ζσζηέο

Σα ζηαθχιηα ηεο είλαη κεηξίνπ κεγέζνπο, αξαηφξσγα κε θπιηλδξνθσληθφ ζρήκα. Οη
ξάγεο είλαη κεηξίνπ κεγέζνπο θαη ζθαηξηθνχ ζρήκαηνο. Ο θινηφο είλαη θπαλνκειαλνχ
ρξψκαηνο κε ρνληξή επηδεξκίδα θαη ε ζάξθα άρξσκε θαη ρπκψδεο. Πεξίπνπ ην 30% ηεο
Μαπξνδάθλεο πεγαίλεη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ γιπθνχ θξαζηνχ Μαπξνδάθλε θαη ην
ππφινηπν γίλεηαη μεξφ εξπζξφ. Σα γιπθά θξαζηά πνπ δίλεη ε Μαπξνδάθλε είλαη εμαηξεηηθά
πςειφβαζκα, κε πινχζηα γεχζε θαη πνιχπινθν κπνπθέην. Σα μεξά θξαζηά ηεο έρνπλ έληνλν
ρξψκα θαη άξσκα, κεζαία νμχηεηα θαη πςειφ αιθννιηθφ ηίηιν. Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ μεξψλ
θξαζηψλ κπνξεί λα γίλεη νηλνπνίεζε ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο πνηθηιίεο ή κφλν ηεο
Μαπξνδάθλεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα κάιηζηα έρεη δνζεί κεγάιε έκθαζε ζηελ παξαγσγή ηεο
μεξήο κνλνπνηθηιηαθήο Μαπξνδάθλεο

1.4.3 Ρνδίηεο
Πνηθηιία πνιχ δσεξή, ηδηαίηεξα παξαγσγηθή θαη επαίζζεηε ζηνλ Πεξνλφζπνξν. Σα
ζηαθχιηα ηεο είλαη κεζαίνπ ή κεγάινπ κεγέζνπο. Αλάινγα κε ηνλ θιψλν ηεο πνηθηιίαο θαη ην
κηθξνθιίκα ηνπ ηφπνπ παξαγσγήο, ην κέγεζνο θαη
ην ρξψκα ηεο πνηθίιεη απφ εξπζξσπφ κέρξη
αλνηθηφ πξάζηλν.
Θεσξείηαη εππξνζάξκνζηε θαη αξθεηά
αλζεθηηθή πνηθηιία. Ο ηξχγνο ηεο, αλάινγα κε ηελ
πεξηνρή

θαη

ηε

ρξνληά

μεθηλά

απφ

ηέιε

επηεκβξίνπ θαη θηάλεη ηα κέζα Οθησβξίνπ.
Ζ θαιιηέξγεηά ηνπ, κπνξεί λα θηάζεη ή θαη
λα μεπεξάζεη ηνπο ηέζζεξηο ηφλνπο ην ζηξέκκα,
φηαλ θαιιηεξγείηαη ζε γφληκνπο θαη αξδεπφκελνπο
ακπειψλεο. Γη‟ απηφ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη
Δηθόλα 3: ηαθχιη ξνδίηεο

παξαηεξεζεί ε κεηαηφπηζε ηεο θαιιηέξγεηαο ζηα
πεδηλά ηεο Αραΐαο.

ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο θξαζηά πνηφηεηαο δίλεη ζε κεγάια πςφκεηξα θαη ζε
θησρά, θαιά ζηξαγγηδφκελα εδάθε. Παξάδεηγκα, απνηεινχλ νη Πιαγηέο ηεο Αηγηαιείαο, πνπ
παξάγνπλ ην ιεπθφ ΠΟΠ Πάηξα, ην κφλν νίλν κε Ολνκαζία Πξνέιεπζεο πνπ ζηεξίδεηαη
απνθιεηζηηθά ζην Ρνδίηε.
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1.5 Οηλνπνηεία Ν.Αραΐαο
1.5.1 Έλσζε Αγξνηηθώλ πλεηαηξηζκώλ Παηξώλ ή Παηξατθή
Ζ Έλσζε Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ Παηξψλ, είλαη δεπηεξνβάζκηα Αγξνηηθή
πλεηαηξηθή Οξγάλσζε. Ηδξχζεθε ην 1918 κε έδξα ηελ Πάηξα ζην λνκφ Αραΐαο. Ζ Έλσζε
είλαη γλσζηή ζηελ Διιάδα θαη ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ εμάγεη ηα πξντφληα ηεο
κε ηελ επσλπκία Παηξατθή. Παξαιακβάλεη ζηαθχιηα δηαθφξσλ πνηθηιηψλ απφ ηνπο
παξαγσγνχο ηεο πεξηνρήο κε ζθνπφ ηε κεηαπνίεζε ζε θξαζί, ηελ εκθηάισζε θαη ηε δηαλνκή
ζην εκπφξην. ήκεξα αξηζκεί 108 κέιε (πξσηνβάζκηεο ζπλεηαηξηζηηθέο ελψζεηο κε έδξα ηα
γεσγξαθηθά φξηα ηεο Πάηξαο) κε 8.000 αγξφηεο.
Σν 1956 ε Παηξατθή αγφξαζε απφ ηελ Α.Δ. Διιεληθή Δηαηξεία Οίλσλ θαη
Οηλνπλεπκάησλ ην νηλνπνηείν Αλζείαο, ζην νπνίν κεηέθεξε ηελ εκπνξηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα.
Απφ ηφηε, ην νηλνπνηείν ζπλερψο επεθηείλεηαη θαη εθζπγρξνλίδεηαη κε ζθνπφ λα παξάγεη
νίλνπο πςειήο πνηφηεηαο. Υξεζηκνπνηεί ηηο θαιχηεξεο πνηθηιίεο ζηαθπιηψλ ηεο πεξηνρήο
εθαξκφδνληαο ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ηεο Δπξσπατθήο θαη Διιεληθήο
Ννκνζεζίαο, ηηο απαηηήζεηο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ πειαηψλ θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ θξαηηθψλ
ειεγθηηθψλ νξγάλσλ. Ζ παξαγσγηθή δηαδηθαζία είλαη πηζηνπνηεκέλε κε ISO:9001 θαη
ISO:2000, εμέιημε ηνπ γλσζηνχ HACCP. Παξάγεη ηα δηεζλψο γλσζηά vin de liquer κε
Ολνκαζία Διεγρφκελεο Πξνέιεπζεο, Μνζράην Παηξψλ θαη Μαπξνδάθλε Παηξψλ, πνπ
ηθαλνπνηνχλ αθφκα θαη ηνπο πην απαηηεηηθνχο ιάηξεηο ηνπ θξαζηνχ, έρνληαο ζεκαληηθέο
δηαθξίζεηο ζε πνιινχο εγρψξηνπο θαη δηεζλείο δηαγσληζκνχο, αιιά θαη κηα κεγάιε γθάκα
πξντφλησλ φπσο ξεηζίλα, νίλνπο μεξνχο, εκίμεξνπο, γιπθνχο, εκίγιπθνπο, ιεπθνχο,
εξπζξνχο θαη ξνδέ ζε φινπο ηνπο ζπλδπαζκνχο.
Ζ Παηξατθή εμειίζζεηαη δηαξθψο, πξαγκαηνπνηψληαο επελδχζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ
κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο νηλνπνηεηηθέο κνλάδεο ηεο Διιάδαο. ήκεξα ζηελ εηαηξεία
ιεηηνπξγνχλ δχν νηλνπνηεία, έλα εκθηαισηήξην θαη κεγάινη απνζεθεπηηθνί ρψξνη
θαιχπηνληαο κηα έθηαζε 46.500 m2, γεγνλφο πνπ ηεο επηηξέπεη λα πνπιάεη ζε Διιάδα θαη
εμσηεξηθφ 1.000.000-1.200.000 θηάιεο θξαζηνχ θαη πεξηζζφηεξεο απφ 200.000 ζπζθεπαζίεο
PET θαη αζθνχο μεπεξλψληαο ζε ζχλνιν ηνπο 5.000 ηφλνπο εηεζίσο.
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1.5.2 Cavino
Ζ εηαηξεία Cavino ηδξχζεθε ην 1958 ζην Αίγην Πεινπνλλήζνπ απφ ηνλ Κσλζηαληίλν
Αλαζηαζίνπ. Ζ ηνπνζεζία πνπ βξίζθεηαη ην ζχγρξνλν νηλνπνηείν ηεο είλαη ζην βφξεην ηκήκα
ηεο Αηγηαιείαο ηνπ λνκνχ Αραΐαο, δίπια ζε ηδηφθηεηνπο ακπειψλεο. Οη νξεηλέο πιαγηέο ηεο
πεξηνρήο θεκίδνληαη γηα ην κνλαδηθφ θιίκα θαη ην γφληκν έδαθφο ηνπο κε πιεζψξα
δηαθνξεηηθψλ πεηξσκάησλ ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο κηθξήο απνδφζεσο ακπειψλεο
πξνάγνπλ ηηο θεκηζκέλεο ηνπηθέο παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο φπσο Ρνδίηεο, Μαπξνδάθλε,
Μνζράην, Μαπξνχδη, Βφιηηζα, Φηιφκαπξν Καιαβξχησλ θαζψο θαη επγελείο μέλεο πνηθηιίεο
φπσο Cabernet Sauvignon, Cabernet Frank, Merlot, Syrah, Chardonnay, Sauvignon Blanc.
Χο κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο ειιεληθέο εμαγσγηθέο εηαηξείεο εκθηαισκέλσλ νίλσλ, ε
Cavino εμάγεη ζήκεξα ζε πεξηζζφηεξεο απφ 40 ρψξεο φπσο ζε δηάθνξα θξάηε ηεο Δπξψπεο,
ζηελ Κίλα, ηε Βξαδηιία, ηηο Ζ.Π.Α., ηνλ Καλαδά θ.ά. Σν πνζνζηφ κάιηζηα ησλ εμαγσγψλ ηεο
αλέξρεηαη ζην 75% ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο. Σα θξαζηά ηεο ζπκκεηέρνπλ θάζε
ρξφλν ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο θαη απνζπνχλ ηα πςειφηεξα βξαβεία ζηηο θαηεγνξίεο ηνπο.

1.5.3 Οηλνπνηείν Παξπαξνύζε
Ζ νηλνπνηία Α.. Παξπαξνχζεο ηδξχζεθε ην 1974 απφ ηνλ νηλνιφγν Θαλάζε
Παξπαξνχζε κε ζηφρν ηελ παξαγσγή εκθηαισκέλσλ νίλσλ πνηφηεηαο.
Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ νηλνπνηείνπ βξίζθνληαη ζην νηθνγελεηαθφ θηήκα ζηα
Μπνδαΐηηθα ηεο Πάηξαο ζηηο νπνίεο γίλεηαη ε νηλνπνίεζε, παιαίσζε θαη εκθηάισζε ησλ
θξαζηψλ.
Ο ακπειψλαο βξίζθεηαη ζην Λάππα Αραΐαο, κηα πεξηνρή κε ηδηαίηεξν νηθνζχζηεκα ην
νπνίν απνηεινχλ ην δάζνο θαη ε ιίκλε ηεο ηξνθπιηάο. Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο, πνπ
ραξαθηεξίδεηαη απφ ήπηνπο ρεηκψλεο θαη ην έδαθνο ηνπ ακπειψλα πνπ είλαη απφ ακκψδεο
έσο θαη ραιηθψδεο, πξνάγνπλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο φπσο
είλαη ην Αζήξη, ε Μαπξνδάθλε, ην Μνζράην θαη ν ηδεξίηεο.

1.5.4 Οηληθή Παηξώλ Γ.Η. Καξέιαο
Ζ Οηληθή Γεψξγηνο Καξέιαο ΑΒΔΔ ηδξχζεθε ην 1936 απφ ηνλ Γεψξγην Καξέια θαη
έθηνηε δξαζηεξηνπνηείηαη αλειιηπψο ζηνρεχνληαο ζε κηθξέο ζρεηηθά παξαγσγέο, πςειήο
πνηφηεηαο.
Απφ ην 1996 πνπ ε εηαηξεία κεηαθέξζεθε ζηηο λέεο ηδηφθηεηεο εγθαηαζηάζεηο ηεο
ζηελ Κάησ Αραΐα ε παξαγσγή αλέξρεηαη ζε 700 πεξίπνπ ηφλνπο εηεζίσο.
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Ζ εηαηξεία δελ έρεη ηδηφθηεηνπο ακπειψλεο, αιιά ζπλεξγάδεηαη ρξφληα κε
επηιεγκέλνπο παξαγσγνχο θαη δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ νηλνπνίεζε. Δπίζεο, δηαζέηεη
ρψξνπο παιαίσζεο νίλσλ ζε θηάιε θαη ζε δξχηλα βαξέιηα θαη παιαηψλεη πεξίπνπ 50 ηφλνπο
εξπζξνχο νίλνπο εηεζίσο.
Παξάγεη ηνπο γιπθνχο νίλνπο ΟΠΔ Μαπξνδάθλε Παηξψλ (απφ νηλνπνίεζε ηεο
πνηθηιίαο Μαπξνδάθλε θαηά 100%) θαη ην Μνζράην Παηξψλ αιιά θαη κηα πνηθηιία απφ
ιεπθνχο θαη εξπζξνχο μεξνχο νίλνπο.

1.5.5 Αράτα Clauss
Ζ ηζηνξία ηεο Αράτα Clauss (Achaia Clauss) αξρίδεη θάπνπ ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα,
φηαλ ν Βαπαξφο Γνπζηαχνο Κιάνπο, ζηέιερνο κηαο κεγάιεο γεξκαληθήο ζηαθηδεκπνξηθήο
εηαηξείαο, παξαθηλνχκελνο απφ έλα βηβιίν πνπ αλαθεξφηαλ ζηελ παηξίδα καο, θαηαθζάλεη ην
1845 ζηελ Διιάδα γηα λα εξγαζηεί θαη λα αλαθαιχςεη ηηο νκνξθηέο ηεο. Φηάλνληαο ζηελ
Πάηξα, γνεηεχεηαη απφ ηε ζέα ησλ ακπειψλσλ πνπ απιψλνληαη ζηηο γχξσ πιαγηέο, νπφηε
απνθαζίδεη λα ρηίζεη κηα θαιχβα γηα λα μεθνπξάδεηαη απφ ηηο εθδξνκέο ηνπ. Σελ επφκελε
ρξνληά, αγνξάδεη έλα κηθξφ ακπέιη γηα λα παξαζθεπάδεη ιίγν θξαζί γηα ηνλ ίδην θαη ηνπο
θίινπο ηνπ. Οη ηειεπηαίνη, δνθηκάδνληαο ην εμαίζην θξαζί ηνπ, ηνλ ζπκβνπιεχνπλ λα
επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, φπσο θη έθαλε.
Ο Κιάνπο αγνξάδεη θη άιια ακπέιηα θαη ην 1861 ηδξχεη ηελ εηαηξεία Αράτα -ην φλνκα
Clauss πξνζηέζεθε πξνο ηηκήλ ηνπ πνιιά ρξφληα κεηά ην ζάλαηφ ηνπ- ζε έλα πξφηππν
νηθηζηηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ ζπγθξφηεκα, φπνπ ζηεγάζηεθε ην νηλνπνηείν, νη θάβεο θαη ηα
ζπίηηα ησλ ππαιιήισλ ηεο εηαηξείαο. Αλ θαη ηα πξψηα ρξφληα ήηαλ δχζθνια, αθνχ νη
επηζέζεηο ησλ ζπκκνξηψλ ηεο πεξηνρήο ήηαλ θαζεκεξηλφ θαηλφκελν, ε εηαηξεία ζα θαηαθέξεη
λα επηβηψζεη. Σν 1872, ε εηαηξεία, κε ηε ζπλδξνκή δηαθφξσλ Γεξκαλψλ επηρεηξεκαηηψλ,
κεηαηξέπεηαη ζε αλψλπκε εηαηξεία θαη πεηπραίλεη εληππσζηαθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο. Ο δε
Clauss ζχληνκα θαζηεξψλεηαη παγθνζκίσο σο έλαο απφ ηνπο πην θεκηζκέλνπο θαη
θαηαμησκέλνπο νηλνπαξαγσγνχο, ελψ ην θξαζί ηνπ θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ
πνιπηειψλ νίλσλ.
Ζ κεγάιε επηηπρία ηνπ νηλνπνηείνπ νθεηιφηαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζε θάπνηα ζηαθχιηα
ηα νπνία δηέζεηαλ πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε αδχκσην ζάθραξν. Χο εθ ηνχηνπ, παξάρζεθε έλα
καχξν θαη γιπθφ θξαζί, ην γλσζηφ ζε φινπο καο Μαπξνδάθλε. χκθσλα κε ην κχζν, ν ίδηνο
ν Clauss ην νλφκαζε έηζη γηα λα ηηκήζεη ηε Γάθλε, κηα παλέκνξθε κειαρξηλή Διιελίδα, κε
καχξα κάηηα, ε νπνία πέζαλε ζε λεαξή ειηθία. Παξάιιεια κε ηε Μαπξνδάθλε, ε νπνία ζε
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πέληε κφιηο ρξφληα ζα ηαμίδεπε ζηηο επξσπατθέο αγνξέο, ν Clauss παξάγεη έλα αθφκα θξαζί,
ην Γεκέζηηρα, πνπ απνηέιεζε ην πξψην ειιεληθφ εκθηαισκέλν θξαζί.
Πξηλ ηε δχζε ηνπ 19νπ αηψλα, ην ζχγρξνλν, γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο, εξγνζηάζην
ηνπ Clauss ζα πξνζέιθπε κεξηθά απφ ηα πην γλσζηά νλφκαηα ηεο επνρήο. Ζ απηνθξάηεηξα
ηεο Απζηξίαο Διηζάβεη, ε πξηγθίπηζζα ηεο Βαπαξίαο Θεξεζία, ε πξηγθίπηζζα ηεο Αγγιίαο
Βηθησξία θαη θπζηθά ε ειιεληθή βαζηιηθή νηθνγέλεηα ήηαλ νξηζκέλνη κφλν απφ ηνπο
εζηεκκέλνπο επηζθέπηεο ηεο επνρήο.
Γλσξίδνληαο ηε δχλακε ηεο δεκνζηφηεηαο, ν επξεκαηηθφο Βαπαξφο, δελ παξέιεηπε λα
αθηεξψλεη ηα βαξέιηα ηνπ θειαξηνχ, ζηα πην ζεκαληηθά πξφζσπα πνπ επηζθέπηνληαλ ηελ
Αράτα Clauss. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά «αλαπαχνληαλ» ζην απηνθξαηνξηθφ θειάξη, ην
νπνίν νλνκάζηεθε έηζη πξνο ηηκήλ ηεο απηνθξάηεηξαο ίζζπ, ε νπνία έπηλε Μαπξνδάθλε γηα
ζεξαπεπηηθνχο ιφγνπο. Δθεί βξίζθεηαη θαη ην πην παιηφ ειιεληθφ θξαζί θαη ίζσο ην δεχηεξν
δηαζσδφκελν ζηνλ θφζκν, κηα Μαπξνδάθλε ηνπ1873, ζε δχν δξχηλα βαξέιηα ρσξεηηθφηεηαο
ηεζζάξσλ ηφλσλ ην θαζέλα, αθηεξσκέλα ζε δχν έλδνμνπο άλδξεο ηεο Βαπαξίαο, ηνπο Μφιηθε
θαη Βίζκαξθ.
Μεηά ην ζάλαην ηνπ Γνπζηαχνπ Clauss, ε εηαηξεία πεξλάεη ζε ζπκπαηξηψηεο ηνπ, νη
νπνίνη φκσο δε ζα πξνιάβαηλαλ λα βάινπλ ηε δηθή ηνπο πηλειηά, αθνχ ζα αλαγθαζηνχλ λα
εγθαηαιείςνπλ ηε ρψξα κε ην ηέινο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ. Μεηά ην ηέινο ηνπ
πνιέκνπ ε «Αράηα» ησλ 10 ρξπζψλ βξαβείσλ θαη ησλ 5 «δηπισκάησλ ηηκήο» πεξλάεη σο
πνιεκηθή απνδεκίσζε ζην θξάηνο ην νπνίν, χζηεξα απφ δηεζλή πιεηζηεξηαζκφ, ηελ
παξαρσξεί ζηνλ Παηξηλφ ζηαθηδέκπνξν Βιάζε Αλησλφπνπιν.
Με εμαίξεζε ηελ πεξίνδν ηεο θαηνρήο, ε αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο, ε νπνία ζα αιιάμεη
ηξεηο θνξέο ηδηνθηήηε, είλαη ξαγδαία. Σα δε θξαζηά ηεο ζα γνήηεπαλ κεξηθέο απφ ηηο πην
γλσζηέο πξνζσπηθφηεηεο ηνπ 20νπ αηψλα, φπσο ηνλ Αξηζηνηέιε Χλάζε, ηνλ Οκάξ αξίθ, ηνλ
Αιέμαλδξν Φιέκηλγθ θαη ηε Μειίλα Μεξθνχξε.
Σε δεθαεηία ηνπ ‟50, ε εηήζηα παξαγσγή θηαιψλ αλέξρεηαη πιένλ ζην έλα
εθαηνκκχξην, κε έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ απηήο λα εμάγεηαη ζε 40 ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Ηζρπξφ,
πάλησο πιήγκα γηα ηελ αρατθή νηλνπνηεία ζα απνηειέζεη, ηε δεθαεηία ηνπ ‟80, ε πηψζε ηεο
εγρψξηαο δήηεζεο θαη ε εκθάληζε ζην πξνζθήλην δηάθνξσλ, κηθξφηεξσλ θαη κε,
νηλνβηνκεραληψλ. Ζ εηαηξεία φκσο, ζα θαηαθέξεη θαη πάιη λα αλαθάκςεη θξαηψληαο κηα
εμέρνπζα ζέζε ζηνλ νηληθφ θφζκν.
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Δηθόλα 4: Γξχηλα βαξέιηα σξίκαλζεο ηεο Αράτα Clauss
Γπζηπρψο, ηα πξνβιήκαηα ζα επηζηξέςνπλ θαη πάιη θαη κεηά απφ έλα δηάζηεκα
νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ, ην 2012, ην αθίλεην ζα πεξάζεη ζηα ρέξηα ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο.
Ο ρψξνο εμαθνινπζεί λα είλαη επηζθέςηκνο θαη λα γίλνληαη θάπνηεο εθδειψζεηο, αλ θαη
θνκκάηηα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηελ ηζηνξία ηεο επηρείξεζεο, φπσο ηα δξχηλα βαξέιηα,
έρνπλ κεηαθεξζεί.
Όζνλ αθνξά ηελ εηαηξεία Αράτα Clauss, ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ πξντφλησλ ηεο
γίλεηαη ζε έλα άιιν νηλνπνηείν ηνπ λνκνχ Αραΐαο, ζηνπο Ακπειψλεο Αλησλφπνπινπ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ν ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΣΤΠΟΗ ΟΗΝΧΝ
2.1 Καηεγνξίεο νίλσλ
Ζ λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαηαηάζζεη ηα θξαζηά ζε θαηεγνξίεο κε
ζθνπφ λα γλσζηνπνηήζεη ζηνλ θαηαλαισηή ηνλ ραξαθηήξα ηνπ θξαζηνχ πνπ εμαξηάηαη απφ
ηελ πνηθηιία απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη, ηελ πεξηνρή πνπ θαιιηεξγήζεθε θαη απφ ηνλ ηξφπν
νηλνπνίεζεο θαη παιαίσζεο. Οη θαηεγνξίεο είλαη νη εμήο:


ΟΗΝΟΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΖ ΟΝΟΜΑΗΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ (Π.Ο.Π.)
ε απηή ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη νη πξψελ Οίλνη Πνηφηεηαο Παξαγφκελνη ζε

Καζνξηζκέλε Πεξηνρή (απφ ηα αξρηθά ησλ γαιιηθψλ ιέμεσλ Vins de Qualite Produits dans
une Region Determinee V.Q.P.R.D.), δειαδή νη νίλνη Ο.Π.Α.Π. (Ολνκαζία Πξνέιεπζεο
Αλσηέξαο Πνηφηεηαο) θαη νη νίλνη Ο.Π.Δ. (Ολνκαζία Πξνέιεπζεο Διεγρφκελε).
Ζ έλλνηα ηεο νλνκαζίαο πξνειεχζεσο είλαη ζπλδεδεκέλε κε κηα θαζνξηζκέλε
ακπεινπξγηθή πεξηνρή, ν θαζνξηζκφο ηεο νπνίαο γίλεηαη κε ακπεινηεκάρηα (Γαιιία, Ηζπαλία)
ή κε βάζε ηηο θνηλφηεηεο (Διιάδα, Ηηαιία). Φπζηθά ν πξψηνο ηξφπνο είλαη θαη ν πην ζσζηφο
γηαηί ηα εδάθε κηαο θνηλφηεηαο δελ είλαη πάληα θαηάιιεια γηα ακπεινθαιιηέξγεηα. ε ρψξεο
φκσο πνπ δελ ππάξρεη ακπεινπξγηθφ θηεκαηνιφγην είλαη αδχλαηνλ λα εθαξκνζηεί απηή ε
κέζνδνο.
Οη φξνη πνπ πξέπεη λα πιεξνί έλα θξαζί γηα λα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία Π.Ο.Π. είλαη:
1. Οξηνζέηεζε ηεο δψλεο παξαγσγήο ηνπ ζηαθπιηνχ αιιά θαη ηνπ θξαζηνχ (εμαξηάηαη απφ
ηε θχζε ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ ππεδάθνπο, ην κηθξνθιίκα θαη ηελ έθζεζε ησλ αξκνδίσλ
θξαηηθψλ ππεξεζηψλ γηα θάζε ακπεινηεκάρην).
2. Πνηθηιία ηεο ακπέινπ (ε πνηθηιηαθή ζχλζεζε ζηελ ελ ιφγσ έθηαζε ζα πξέπεη λα
πεξηέρεηαη ζηνλ θαηάινγν ησλ ζπληζηψκελσλ πνηθηιηψλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή).
3. Μέζνδνη νηλνπνίεζεο.
4. Καιιηεξγεηηθέο ηερληθέο (θιάδεκα, δηακφξθσζε θιήκαηνο, πφηηζκα, ιίπαλζε θ.ιπ.
πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε νξηζκέλεο θξαηηθέο πξνδηαγξαθέο γηα απηή ηε δψλε).
5. ηξεκκαηηθή απφδνζε (θαζνξίδεηαη ε κέγηζηε παξαγσγή γηα θάζε νξηνζεηεκέλε δψλε).
6. Πεξηεθηηθφηεηα ζε αιθνφιε (αιθννιηθφο ηίηινο). Διέγρεηαη θαη γηα θάζε πεξηνρή
ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή.
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Ο λφκνο επίζεο πξνβιέπεη πσο ε γιεπθνπνίεζε θαη ε νηλνπνίεζε πξέπεη λα γίλεηαη
εληφο ηεο θαζνξηζκέλεο δψλεο νλνκαζίαο πξνειεχζεσο, ελψ ε εκθηάισζε κπνξεί λα γίλεη θη
εθηφο δψλεο (κε ηελ Κεθαιινληά λα απνηειεί εμαίξεζε, αθνχ θαη ε νηλνπνίεζε κπνξεί λα
γίλεη εθηφο δψλεο).


ΟΗΝΟΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΖ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΔΝΓΔΗΞΖ (Π.Γ.Δ.)
ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη Σνπηθνί Οίλνη θαη νη νίλνη κε Ολνκαζία θαηά

Παξάδνζε, πνπ έρνπλ ζεζπηζκέλε γεσγξαθηθή έλδεημε. Γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλαο νίλνο
Σνπηθφο πξέπεη λα έρεη ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:
1. ηξεκκαηηθή απφδνζε (παξάγνληαη απφ ζηαθχιηα ακπειψλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε
θαηάιιεια εδάθε γηα ακπεινθαιιηέξγεηα κε ρακειέο ζηξεκκαηηθέο απνδφζεηο).
2. Αιθννιηθφο ηίηινο (ππάξρεη ειάρηζηε ηηκή γηα ηελ θάζε πεξίπησζε).
3. Καιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο (νη ζπληζηψκελεο ή θαη νη επηηξεπφκελεο γηα θάζε
πεξηνρή).
4. Όξηα

ακπεινπξγηθήο

δψλεο

(ηνπιάρηζηνλ

ην

85%

ησλ

ζηαθπιηψλ

πνπ

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πξέπεη λα πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηε
δψλε απηή).
Οη Σνπηθνί Οίλνη αλάινγα κε ην φλνκα ηεο πεξηνρήο πνπ θέξνπλ ρσξίδνληαη ζε:
 Γηακεξηζκαηηθνχο (π.ρ. Κξεηηθφο)
 Σνπηθνχο νίλνπο Ννκνχ, Κνηλφηεηαο ή Πφιεο (π.ρ. Αηηηθφο)
 Σνπηθνχο νίλνπο κηθξφηεξεο πεξηνρήο
Όζνλ αθνξά ηνπο νίλνπο κε Ολνκαζία θαηά Παξάδνζε παξάγνληαη απνθιεηζηηθά ζηε
γεσγξαθηθή επηθξάηεηα ηεο Διιάδαο θη επηπιένλ γηα ηνπο νίλνπο Ρεηζίλα ζεκαίλεη πσο
παξάγνληαη απφ γιεχθνο ζηαθπιηψλ κε πξνζζήθε δηαιπκέλεο πνζφηεηαο ξεηζηληνχ θαη γηα
ηνπο Βεξληέα φηη παξάγνληαη απφ ζηαθχιηα ακπειψλσλ ηεο Εαθχλζνπ θαη πιεξνχλ
ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο ζρεηηθά κε ηηο πνηθηιίεο, ηηο ζηξεκκαηηθέο απνδφζεηο θαη ηελ
πεξηεθηηθφηεηα ηνπ γιεχθνπο ζε ζάθραξα.


ΠΟΗΚΗΛΗΑΚΟΗ ΟΗΝΟΗ
Πξφθεηηαη γηα κηα θαηεγνξία νίλσλ ρσξίο γεσγξαθηθή έλδεημε, νη νπνίνη κπνξνχλ λα

θέξνπλ ζηελ εηηθέηα ηνπο ηελ πνηθηιία ηεο ακπέινπ θαη ην έηνο εζνδείαο, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε πσο είλαη πηζηνπνηεκέλνη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ειέγρνπ.
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ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΟΗ ΟΗΝΟΗ
Σα θξαζηά πνπ ππάγνληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία δελ παξάγνληαη ππφ

θαζεζηψο θξαηηθψλ πξνδηαγξαθψλ θη έηζη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο
πξνηηκήζεηο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ νη νπνίεο δηαθέξνπλ ηνπηθά θαη ρξνληθά θαζψο
εμειίζζνληαη νη ζπλζήθεο δσήο θαη δηαηξνθήο. Οη παξαγσγνί κπνξνχλ λα ζπλδπάζνπλ
πνηθηιίεο ζε άιινηε άιιεο αλαινγίεο, λα εθαξκφζνπλ δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο θαιιηέξγεηαο
θαη νηλνπνίεζεο θαη γεληθά λα πεηξακαηηζηνχλ κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ. Χο
εθ ηνχηνπ, δελ έρνπλ ην δηθαίσκα αλαγξαθήο ζηελ εηηθέηα νχηε ηεο πνηθηιίαο ηεο ακπέινπ,
νχηε ηνπ έηνπο εζνδείαο.

2.2 Σύπνη νίλσλ
Οη ηχπνη ησλ νίλσλ αθνξνχλ ζε νκαδνπνηήζεηο κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα:
Σν ρξώκα. Σν θξηηήξην απηφ εμαξηάηαη απφ ηελ πνηθηιία ηεο ακπέινπ πνπ

i.

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ νίλνπ, αιιά θαη απφ ηε κέζνδν
νηλνπνίεζεο. Υσξίδνληαη ζε νίλνπο ιεπθνχο, εξπζξνχο θαη ξνδέ.
Σελ πεξηεθηηθόηεηα ζε ζάθραξα. Γηαθξίλνληαη ζε νίλνπο μεξνχο, εκίμεξνπο,

ii.

γιπθνχο θαη εκίγιπθνπο. Ζ γιπθχηεηα ησλ θξαζηψλ νθείιεηαη ζηα ζάθραξα πνπ
παξακέλνπλ αδχκσηα εάλ απνηξαπεί ή δηαθνπεί ε αιθννιηθή δχκσζε. Ζ δχκσζε δελ
μεθηλά θαλ φηαλ ζην κνχζην πξνζηεζεί νηλφπλεπκα νηληθήο πξνέιεπζεο. Σφηε έρνπκε
ηα θξαζηά vin de liquer. Ζ δηαθνπή ηεο αιθννιηθήο δχκσζεο κπνξεί λα είλαη θπζηθή,
φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ Φπζηθψο Γιπθψλ Οίλσλ (Vins Naturellement Doux), ή
ηερλεηή κε ηελ πξνζζήθε αιθνφιεο άξα έρνπκε Οίλνπο Γιπθνχο Φπζηθνχο (Vins
Doux Naturel).
Ζ λνκνζεζία νξίδεη επαθξηβψο ηελ απαηηνχκελε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα γηα λα
ραξαθηεξίζεη έλαλ νίλν θαη απηή είλαη:
 Γιπθνί νίλνη: κέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε αδχκσηα ζάθραξα πάλσ απφ 45 g/L.
 Ζκίγιπθνη νίλνη: κέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε αδχκσηα ζάθραξα απφ 12-45 g/L.
 Ξεξνί νίλνη: κέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε αδχκσηα ζάθραξα απφ 4-12 g/L.
 Ζκίμεξνη νίλνη: κέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε αδχκσηα ζάθραξα ην πνιχ κέρξη 4 g/L.
iii.

Σελ πεξηεθηηθόηεηα ζε CO2. Υσξίδνληαη ζε νίλνη ήζπρνη, εκηαθξψδεηο θαη
αθξψδεηο. Σν CO2 κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ηελ αιθννιηθή δχκσζε θαη λα έρεη
δηαηεξεζεί ζην θξαζί, άξα πξφθεηηαη γηα θπζηθψο αθξψδεηο νίλνπο ή λα έρεη
πξνζηεζεί ηερλεηά, νπφηε πξφθεηηαη γηα ηερλεηψο αθξψδεηο νίλνπο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3ν ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΟΗΝΟΠΟΗΖΖ
Μφιηο νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηνπ ηξχγνπ, ηα ζπγθνκηδφκελα ζηαθχιηα
κεηαθέξνληαη ζην νηλνπνηείν θαη αθνινπζεί κηα ζεηξά δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηε
γιεπθνπνίεζε, θαηά ηελ νπνία εμάγεηαη ην γιεχθνο (κνχζηνο) απφ ην ζηαθχιη θαη ηελ
νηλνπνίεζε, θαηά ηελ νπνία ιακβάλεηαη θξαζί απφ πιήξε ή κεξηθή αιθννιηθή δχκσζε ηνπ
γιεχθνπο ησλ ζηαθπιηψλ.
Όπσο είδακε, ηα θξαζηά δηαθξίλνληαη ζε ιεπθά, εξπζξά θαη ξνδέ. Σν ρξψκα ηνπ
παξαγφκελνπ θξαζηνχ εμαξηάηαη απφ ηελ πνηθηιία ηνπ ζηαθπιηνχ αιιά θαη απφ ηε κέζνδν
νηλνπνίεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Οη ρξσζηηθέο νπζίεο (αλζνθπάλεο) ππάξρνπλ ζρεδφλ
απνθιεηζηηθά ζηε θινχδα ησλ θφθθηλσλ ζηαθπιηψλ. Άξα γηα λα πάξνπκε θφθθηλν θξαζί ζα
πξέπεη ζηελ εθρχιηζε λα ζπλππάξρνπλ γηα θάπνην δηάζηεκα νη θινχδεο θαη ν ρπκφο. Καηά ηε
ιεπθή νηλνπνίεζε, ε θινχδα αθαηξείηαη, νπφηε κπνξεί λα παξαρζεί ιεπθφ θξαζί θαη απφ
εξπζξέο πνηθηιίεο. Ζ ζχληνκε παξακνλή θφθθηλεο θινχδαο θαη ρπκνχ νδεγεί ζε ξνδέ θξαζηά.
ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί ζα δνχκε ηνπο ηξεηο ηχπνπο νηλνπνίεζεο - ιεπθή,
εξπζξή θαη ξνδέ- αιιά θαη ηηο κεζφδνπο νηλνπνίεζεο

γηα ηελ παξαγσγή γιπθψλ θαη

αθξσδψλ νίλσλ. Σέινο, ζα αλαιχζνπκε θαη θάπνηεο απφ ηηο πην γλσζηέο ζχγρξνλεο ηερληθέο
νηλνπνίεζεο.

3.1

Δξπζξή νηλνπνίεζε

3.1.1 Μεηαθνξά ησλ ζηαθπιηώλ ζην νηλνπνηείν
Ζ κεηαθνξά ησλ ζηαθπιηψλ ζην νηλνπνηείν, πξέπεη λα γίλεηαη γξήγνξα θαη
πξνζεθηηθά, βάζεη θαλφλσλ θαη κέζα ζε δνρεία αδξαλνχο πιηθνχ, ζπλήζσο πιαζηηθέο ή
μχιηλεο θινχβεο κηθξήο ρσξεηηθφηεηαο. Ζ απζηεξφηεηα απηή, απνζθνπεί ζηελ ειάρηζηε
δπλαηή θαηαπφλεζε ηεο πξψηεο χιεο (ηνπ ζηαθπιηνχ) θαη ζηελ απνθπγή θάζε πξψηκεο
αλάπηπμεο κηθξννξγαληζκψλ. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ην ηδαληθφ είλαη ην νηλνπνηείν λα
βξίζθεηαη φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζηνλ ακπειψλα.

3.1.2 Έθζιηςε (ζπάζηκν)
Με ηελ έθζιηςε ηνπ ρπκνχ ηεο ξφγαο απειεπζεξψλεηαη κέξνο ηνπ ρπκνχ. Σαπηφρξνλα
γίλεηαη αεξηζκφο ηεο ζηαθπιφκαδαο ε νπνία αλακηγλχεηαη κε ηηο δχκεο ηεο επηθάλεηαο. Ζ
έθζιηςε πξέπεη λα γίλεηαη ρσξίο βηαηφηεηα, αθήλνληαο ηε ζάξθα ηνπ ζηαθπιηνχ ζρεδφλ
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αλέπαθε ή ειεπζεξψλνληαο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ρπκνχ πνπ πεξηθιείεη. Μηα βίαηε
έθζιηςε κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο φπσο απφηνκε έλαξμε ηεο αιθννιηθήο δχκσζεο,
απνηέιεζκα ηεο πιήξνπο αλάκεημεο ησλ δπκψλ κε ηαπηφρξνλν αεξηζκφ ηνπο, έληνλε
εθρχιηζε, εκπινπηηζκφο ησλ νίλσλ κε ηαλλίλεο (απφ ηα γίγαξηα) θαη αχμεζε ηεο πνζφηεηαο
ηεο νηλνιάζπεο.
Σα θπξηφηεξα είδε εθζιηπηεξίσλ (ζπαζηήξσλ) είλαη ηα εμήο:
 Δθζιηπηήξηα κε δχν θπιίλδξνπο πνπ πεξηζηξέθνληαη θαηά ηελ αληίζεηε θνξά κε
ξπζκηδφκελε ηαρχηεηα θαη ζε ξπζκηδφκελε απφζηαζε.
 Δθζιηπηήξηα κε δχν θπιίλδξνπο ζε ζρήκα ζηαπξνχ.
 Δθζιηπηήξηα θπγνθεληξηθά ηα νπνία πξνθαινχλ ηαπηφρξνλα θαη απνξξαγηζκφ.
Μεηνλέθηεκά ηνπο είλαη ε βίαηε έθζιηςε (Σζαθίξεο, 1994).

3.1.3 Απνξξαγηζκόο (απνβνζηξύρσζε)
Απνξξαγηζκφο

(απνβνζηξχρσζε)

ιέγεηαη

ε

απνκάθξπλζε

ησλ

βνζηξχρσλ

(ηζάκπνπξα) απφ ηνλ ζηαθπινπνιηφ. ηα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ πεξηιακβάλνληαη: ε
κείσζε θαηά 30% ηνπ φγθνπ ηνπ ππφ θαηεξγαζία ζηαθπινπνιηνχ, άξα κείσζε θαη ηνπ φγθνπ
ησλ δεμακελψλ, ε αχμεζε ηνπ αιθννιηθνχ ηίηινπ θαη ε βειηίσζε ηνπ ρξψκαηνο ηνπ θξαζηνχ
(ζε αληίζεηε πεξίπησζε δεζκεχνπλ ηηο αλζνθπάλεο θαη κεηψλεηαη ην ρξψκα ηνπο).
Τπάξρνπλ φκσο πεξηπηψζεηο πνπ ε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηεξγαζίαο
ακθηζβεηείηαη θπξίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα θαιά ψξηκα ζηαθχιηα ησλ νπνίσλ νη βφζηξπρνη
πεξηέρνπλ ηαλλίλεο θαιήο πνηφηεηαο (Σζαθίξεο, 1994). Δπίζεο, κε ηελ απνκάθξπλζή ηνπο
απμάλεηαη ειαθξά ε νμχηεηα ηνπ νίλνπ, εληείλεηαη ε νμείδσζε ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ
ζηαθπιηνχ, απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηεο ζηαθπινκάδαο θαη ππάξρεη δπζθνιία ζηελ εμέιημε
ηεο αιθννιηθήο δχκσζεο αθνχ κε ηελ παξνπζία ηνπο παξέρνπλ αέξα ν νπνίνο είλαη
πνιχηηκνο γηα ηελ αχμεζε ησλ δπκψλ θαη ηελ πιήξε δχκσζε ησλ ζαθράξσλ.
Σν απνξξαγηζηήξην απνηειείηαη απφ έλα δηάηξεην πεξηζηξεθφκελν θχιηλδξν ζην κέζνλ
ηνπ νπνίνπ ππάξρεη έλαο άμνλαο κε πηεξχγηα ζε ειηθνεηδή δηάηαμε πνπ πεξηζηξέθεηαη
αληίζεηα κε ηνλ θχιηλδξν. Με ηελ πεξηζηξνθή νη βφζηξπρνη πξνσζνχληαη θαη απνξξίπηνληαη
απφ ην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ θπιίλδξνπ θαη νη ξάγεο πεξλνχλ απφ ηηο νπέο ηνπ.

3.1.4 Μεηαθνξά θαη ζείσζε ηνπ γιεύθνπο
Ζ κεηαθνξά ηνπ ζηαθπινπνιηνχ γίλεηαη κε αληιία πνπ νλνκάδεηαη αληιία ηξχγνπ θαη
κε ζχζηεκα ζσιελψζεσλ νδεγείηαη ζηηο δεμακελέο δχκσζεο. Δάλ νη δεμακελέο είλαη
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ηνπνζεηεκέλεο ρακειφηεξα ε κεηαθνξά γίλεηαη κε αηέξκνλα θνριία ή κε κεηαθνξηθή ηαηλία
ή απιψο κε ηελ βαξχηεηα.
Πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ ζηαθπινπνιηνχ ζηηο δεμακελέο, ζεηψλεηαη θαζ‟ φιε ηελ
δηάξθεηα ηνπ γεκίζκαηνο ησλ δεμακελψλ γηα λα επηηπγράλεηαη νκνγελνπνίεζε. Ζ πξνζζήθε
ηνπ ζεηψδνπο δηαιχκαηνο γίλεηαη κε κηα δνζνκεηξηθή αληιία ζην ζσιήλα πνπ κεηαθέξεη ηνλ
ζηαθπινπνιηφ ή κε έλα δνρείν πνπ ηνπνζεηείηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο δεμακελήο θαη κε ηελ
βνήζεηα κηαο βάλαο θη ελφο ζσιήλα ρχλεηαη ζηε δεμακελή.
Με ηελ πξνζζήθε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ (SO2) επηηπγράλεηαη πξνζηαζία ηνπ
γιεχθνπο απφ ηηο νμεηδψζεηο, θαηαζηξνθή ησλ νμεηδαζψλ, αχμεζε ηνπ θφθθηλνπ ρξψκαηνο ,
αληηζεπηηθή δξάζε ελαληίνλ ησλ αλεπηζχκεησλ κηθξννξγαληζκψλ, παξεκπφδηζε ηεο
δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ βαθηεξίσλ ηεο κεινγαιαθηηθήο δχκσζεο κέρξη ην ηέινο ηεο
αιθννιηθήο δχκσζεο θαη δηεπθφιπλζε ηεο εθρχιηζεο ησλ ρξσζηηθψλ. Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε
πνζφηεηα εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ σξηκφηεηαο ησλ ζηαθπιηψλ, ηε ζεξκνθξαζία, ην βαζκφ
πξνζβνιήο απφ κχθεηεο, ηελ νμχηεηα θαη ην pH ηνπ γιεχθνπο θαη δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη
ηα επηηξεπηά φξηα γηαηί πξνζδίδεη άζρεκε γεχζε θαη νζκή ζην θξαζί.

3.1.5 Αιθννιηθή δύκσζε-εθρύιηζε
Ζ αιθννιηθή δχκσζε είλαη ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν κε ηε βνήζεηα γίλεηαη
κεηαηξνπή ησλ ζαθράξσλ ηνπ γιεχθνπο ζε αηζπιηθή αιθνφιε κε ηαπηφρξνλε απειεπζέξσζε
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, φπσο βιέπνπκε θαη ζηε ρεκηθή αληίδξαζε πνπ αθνινπζεί:
C6H12O6 Saccharomyces elipsoidens 2C2H5OH+2 CO2+23,5 cal
Ζ δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα δπκψλ πνπ βξίζθνληαη ζηνπο θινηνχο
ησλ ζηαθπιηψλ. Οη ζεκαληηθφηεξεο είλαη απηέο ηνπ γέλνπο Saccharomyces θαη θπξίσο ν
ζαθραξνκχθεηαο ν ειιεηςνεηδήο (Saccharomyces elipsoidens). Γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ
ζπνπδαίν ξφιν παίδνπλ ε ζεξκνθξαζία, ε ζπγθέληξσζε ηνπ νμπγφλνπ, ησλ νμέσλ θαη ηεο
αιθνφιεο. Δλαιιαθηηθά ρξεζηκνπνηνχληαη επηιεγκέλεο δχκεο κε ηηο νπνίεο εκβνιηάδεηαη ην
γιεχθνο, κε ζθνπφ ηνλ θαιχηεξν έιεγρν ηεο δχκσζεο θαη ησλ επηζπκεηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ηνπ θξαζηνχ πνπ ζα παξαρζεί. ηελ πξψηε πεξίπησζε έρνπκε απζφξκεηε δχκσζε θαη ζηελ
δεχηεξε ειεγρφκελε.
Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ην ρξψκα ησλ εξπζξψλ θξαζηψλ, νθείιεηαη ζηελ παξακνλή
ηνπ γιεχθνπο κε ηνπο θινηνχο ησλ ζηαθπιηψλ. πνπδαίν ξφιν γηα ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα
παίδεη ε ζσζηή ζεξκνθξαζία θαη ν ρξφλνο εθρχιηζεο πνπ πνηθίιεη απφ κεξηθέο εκέξεο έσο
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κεξηθέο εβδνκάδεο. Γηα ην ιφγν απηφ παίξλεηαη ρπκφο απφ ηνλ ππζκέλα ηεο δεμακελήο θαη
αλαθπθιψλεηαη απφ ηελ θνξπθή ηεο, δηαβξέρνληαο ηα ζηέκθπια.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αιθννιηθήο δχκσζεο νη δχκεο παξάγνπλ ελέξγεηα θη απηφ έρεη
σο ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ γιεχθνπο. Ζ ηδαληθή ζεξκνθξαζία δχκσζεο
γηα ηα εξπζξά θξαζηά είλαη απφ 25-28°C. Γηα ηελ δηαηήξεζε απηήο ηεο ζεξκνθξαζίαο
ςχρνπκε ηηο δεμακελέο. Απηφ επηηπγράλεηαη είηε δηαβξέρνληαο ηηο κε θξχν λεξφ είηε κε
εκβάπηηζε ςπθηηθψλ ζηνηρείσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο. Όια ηα ζηεξεά κέξε πνπ πεξηέρεη ν
ζηαθπινπνιηφο ελψλνληαη ζε κηα κάδα, ην ιεγφκελν «θαπέιν», ην νπνίν θαηαιακβάλεη ην
επάλσ κέξνο ηεο δεμακελήο δχκσζεο. Απηφ νθείιεηαη ζηελ πίεζε πνπ αζθείηαη απφ ην
δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πνπ εθιχεηαη. Οη δεμακελέο δχκσζεο δελ πξέπεη λα γεκίδνληαη έσο
επάλσ επεηδή ζα ππάξμεη αχμεζε ηνπ φγθνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ έσο θαη 20% εμαηηίαο ηεο
έθιπζεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα.
Σα είδε δεμακελήο ηεο εξπζξήο νηλνπνίεζεο είλαη ηα παξαθάησ, θαη εμαξηψληαη
θπξίσο απφ ηνλ επηζπκεηφ ρξφλν εθρχιηζεο (Σζαθίξεο, 1994):
1. ΑΝΟΗΥΣΔ ΓΔΞΑΜΔΝΔ
Οη αλνηρηέο δεμακελέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζεξκέο πεξηνρέο θαη γηα γιεχθε κε
απμεκέλε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα. Με απηφ ηνλ ηχπν επηηπγράλεηαη θαιχηεξε επαθή κε
ηνλ αέξα, ρακειφηεξε ζεξκνθξαζία δχκσζεο ιφγσ έθιπζεο κεγαιχηεξσλ πνζψλ ζεξκφηεηαο
θαη δηεπθφιπλζε ηεο κάδαο ηνπ ζηαθπινπνιηνχ. Σα κεηνλεθηήκαηά ηνπο είλαη πσο
δηεπθνιχλνπλ ηελ απψιεηα αηζαλφιεο έσο θαη 0,5% vol θαη πσο απμάλεηαη ν θίλδπλνο
αλάπηπμεο νμηθψλ βαθηεξίσλ ζηα ζηέκθπια απφ ηε κεγαιχηεξε επαθή ηνπο κε ηνλ
αηκνζθαηξηθφ αέξα. Γη‟ απηφ είηε βπζίδνληαη πεξηνδηθά ηα ζηέκθπια κέζα ζην γιεχθνο, είηε
βπζίδνληαη ιίγα εθαηνζηά θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ γιεχθνπο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο
δχκσζεο κε ηε βνήζεηα πιέγκαηνο. ηελ πξψηε πεξίπησζε απηφ είλαη δπλαηφ λα γίλεη κφλν
ζε δεμακελέο κηθξήο ρσξεηηθφηεηαο θαη γηα ζχληνκεο εθρπιίζεηο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε
πεξηνξίδεηαη ε επηθάλεηα επαθήο κε ηνλ αέξα θαη αλαλεψλεηαη δηαξθψο, άξα δελ
αλαπηχζζνληαη αεξφβηα βαθηήξηα. Σα θξαζηά απηά έρνπλ κηθξφηεξε πηεηηθή νμχηεηα θαη
παξαηεηακέλν ρξφλν εθρχιηζεο. Γηα λα είλαη θαιή φκσο ε εθρχιηζε είλαη απαξαίηεηε ε
αλαθχθισζε ηνπ γιεχθνπο.
2. ΚΛΔΗΣΔ ΓΔΞΑΜΔΝΔ
Ζ νξνθή ηεο δεμακελήο θαηαιήγεη ζε έλα θπιηλδξηθφ ζηφκην κε πεξηνξηζκέλε
δηάκεηξν θαη χςνο, ζην νπνίν είλαη ηνπνζεηεκέλν έλα θαπάθη ην νπνίν εκπνδίδεη ηελ είζνδν
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ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα. Δπίζεο ε δεμακελή είλαη εθνδηαζκέλε κε ζχζηεκα πνπ επηηξέπεη
ηελ έμνδν ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Σν κεγάιν ηνπο κεηνλέθηεκα είλαη ε απνπζία
νμπγφλνπ, πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο αιθννιηθήο δχκσζεο. Γη‟ απηφ ην
ιφγν πξαγκαηνπνηείηαη παιίξξνηα κε ηαπηφρξνλν αεξηζκφ ηνπ γιεχθνπο πνπ είλαη
απαξαίηεηνο ζηελ αξρή ηεο αιθννιηθήο δχκσζεο. ηελ ππφινηπε πνξεία, ε αλαθχθισζε
κπνξεί λα ζπλερηζηεί ρσξίο ηαπηφρξνλν αεξηζκφ.
3. ΓΔΞΑΜΔΝΔ ΜΔ ΔΗΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ
Δίλαη νη δεμακελέο νη νπνίεο δηαζέηνπλ απηφκαην άδεηαζκα απφ ηα ζηέκθπια.
Αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπή ηνπο δηαζέηνπλ ππζκέλα θσληθφ ή κε αηέξκνλα θνριία ή
επηθιηλή.
Έλα άιιν είδνο είλαη νη δεμακελέο κε απηφκαηε κέζνδν εθρχιηζεο θαη δηαθξίλνληαη ζε
δεμακελέο κε απηφκαηε αλαθχθισζε πνπ γίλεηαη απφ ηελ πίεζε ηνπ εθιπφκελνπ CO2, ζε
δεμακελέο κε δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο γχξσ απφ ηνλ άμνλα ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηελ
εθρχιηζε ησλ θαηλνιηθψλ ελψζεσλ θαη ζε δεμακελέο πνπ δηαζέηνπλ ζχζηεκα κεραληθήο
αλάδεπζεο ησλ ζηεκθχισλ. Σέινο, ππάξρνπλ θαη δεμακελέο πνπ δηαζέηνπλ ζχζηεκα
εκβχζηζεο ηνπ θαπέινπ κε έκβνιν.

3.1.6 Γηαρσξηζκόο θαη πίεζε
Όηαλ ν ρπκφο απνθηήζεη ην επηζπκεηφ ρξψκα κεηαθέξεηαη κε ηε βνήζεηα αληιίαο ζε
άιιε δεμακελή φπνπ ζα ηειεηψζεη ηελ αιθννιηθή δχκσζε θη ίζσο λα πξαγκαηνπνηήζεη θαη ηε
κεινγαιαθηηθή δχκσζε. Σν θξαζί απηφ είλαη ην θξαζί ρσξίο πίεζε. Σα ζηέκθπια
απαιιαγκέλα πιένλ απφ ην ρπκφ κεηαθέξνληαη ζην πηεζηήξην θαη δίλνπλ ηα θξαζηά πίεζεο
(Σζαθίξεο, 1994).
Ζ κεηαθνξά ησλ ζηεκθχισλ ζην πηεζηήξην γίλεηαη κε απηφκαηα ζπζηήκαηα
απνθεχγνληαο ην ηξίςηκν κεηαμχ ηνπο. Σα πηεζηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη δηαθφξσλ
εηδψλ φπσο νξηδφληηα αζπλερή, νξηδφληηα ζπλερή, θάζεηα πδξαπιηθά θ.ιπ. Σν θξαζί πνπ
ιακβάλεηαη απφ ηηο πηέζεηο απνηειεί ην 15% ηνπ ζπλνιηθνχ θξαζηνχ.
Σν θξαζί ην νπνίν ιακβάλεηαη απφ ην γιεχθνο πνπ βξίζθεηαη έμσ απφ ηα θχηηαξα ησλ
ζηεκθχισλ δηαρσξίδεηαη κε απιφ ζηξάγγηζκα. Σν θξαζί πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηνπο ηζηνχο
ησλ ζηεκθχισλ δηαρσξίδεηαη κε πίεζε (Σζαθίξεο, 1994). Γηαθξίλνληαη ζε νίλνπο πξψηεο
πίεζεο πνπ ιακβάλνληαη κε ήπηα πίεζε θαη είλαη αξθεηά πινχζηνη ζε αξσκαηηθά ζπζηαηηθά
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θαη ρξψκα θαη ζε νίλνπο πνπ ιακβάλνληαη κε λέα, ηζρπξφηεξε πίεζε ν νπνίνο φκσο έρεη πνιχ
ζηπθή θαη ρνξηψδε γεχζε.

3.1.7 Σέινο ηεο αιθννιηθήο δύκσζεο
ε φιε ηε πνξεία ηεο αιθννιηθήο δχκσζεο γίλεηαη θαζεκεξηλή κέηξεζε ηνπ εηδηθνχ
βάξνπο. Μφιηο θαηέβεη ζην 1,00, ε κέηξεζή ηνπ παχεη λα αξθεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ
ηέινπο ηεο αιθννιηθήο δχκσζεο (Σζαθίξεο, 1994). Σφηε είλαη απαξαίηεηε ε αθξηβήο
κέηξεζε ησλ ζαθράξσλ. Όηαλ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα είλαη κηθξφηεξε απφ 2g/l ε
αιθννιηθή δχκσζε έρεη θηάζεη ζην ηέινο ηεο.
Σν κέγεζνο ηεο δεμακελήο ζηελ νπνία ηειεηψλεη ε αιθννιηθή δχκσζε πξνηηκάηαη λα
είλαη ζρεηηθά κεγάιν γηα λα ππάξρεη θαιχηεξε νκνγελνπνίεζε, κηθξφηεξε πηψζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο φηαλ απηφ είλαη επηζπκεηφ θαη πην εχθνινο έιεγρνο. Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο
κεγάιεο δεμακελήο είλαη πσο εκθαλίδνληαη αλαγσγηθέο νζκέο, δηαηεξεί κεγάιε πνζφηεηα
CO2 θαη ε δπζθνιία ηεο δηαχγαζεο.

3.1.8 Μεινγαιαθηηθή δύκσζε
Μεινγαιαθηηθή δχκσζε ιέγεηαη ε απνηθνδφκεζε ηνπ κειηθνχ νμένο απφ ηα
γαιαθηηθά βαθηήξηα ζε γαιαθηηθφ νμχ κε ηαπηφρξνλε παξαγσγή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Σα
γαιαθηηθά βαθηήξηα ππάξρνπλ ζην ζηαθχιη θαη πεξλνχλ ζην γιεχθνο, φπνπ κε ηελ παξαγσγή
ηεο αιθνφιεο κεηψλεηαη ν πιεζπζκφο ηνπο θη επηδνχλ ηα πην αλζεθηηθά, ηα νπνία είλαη
ππεχζπλα γηα ηε κεινγαιαθηηθή δχκσζε.
Δμαζθαιίδεη ζηα θξαζηά βηνινγηθή κείσζε ηεο νιηθήο νμχηεηαο, βαθηεξηαθή
ζηαζεξνπνίεζε θαη βειηίσζε ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ. Δίλαη επηζπκεηή
γηα ηα εξπζξά θξαζηά πνπ πξννξίδνληαη γηα παιαίσζε.
Ζ ζεξκνθξαζία, ην pH θαη ε δηαζεζηκφηεηα άιισλ πεγψλ ελέξγεηαο έρνπλ επηπηψζεηο
ζην πνζνζηφ αλάισζεο ηνπ κειηθνχ νμένο (νπθιεξφο, 2000).
Πξνζζήθε ζην θξαζί πξηλ ηε κεινγαιαθηηθή δχκσζε SΟ2 ζε πνζφηεηα 2 g/100L ηελ
επηβξαδχλεη γηα έλα κήλα, 7,5 g/100L γηα πέληε κήλεο θαη 10 g/100L ζθνηψλνπλ ηα
γαιαθηηθά βαθηήξηα. Ζ ηδαληθή ζεξκνθξαζία γηα λα νινθιεξσζεί ε κεινγαιαθηηθή δχκσζε
εληφο ιίγσλ εκεξψλ είλαη απφ 21-27°C. Κάησ απφ 17°C θαη πάλσ απφ 33°C γίλεηαη αξγά ή
δηαθφπηεηαη. Δπίζεο, κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη κε ηε γξήγνξε απνκάθξπλζε ησλ ζηεκθχισλ
απφ ην γιεχθνο.
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Οη ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ απνθπγή ηεο κεινγαιαθηηθήο δχκσζεο είλαη νη
εμήο:
1. Πξνζζήθε θαζνξηζκέλεο πνζφηεηαο ζεηψδε αλπδξίηε ζην γιεχθνο (20 g/100L).
2. Θείσζε κεηά ηελ αιθννιηθή δχκσζε.
3. Απνζήθεπζε ηνπ θξαζηνχ ζε ζεξκνθξαζία κηθξφηεξε ησλ 18°C.
4. Μείσζε ηεο νιηθήο νμχηεηαο ζε επηζπκεηά φξηα, φηαλ ε νμχηεηα ηνπ γιεχθνπο είλαη
κεγάιε.
5. Πξνζζήθε ηαλλίλεο.
Ζ έλαξμε ηεο κεινγαιαθηηθήο δχκσζεο κπνξεί λα γίλεη θαη κε εκβνιηαζκφ κε
γαιαθηηθά βαθηήξηα πνπ παξάγνληαη βηνκεραληθά. Απαηηείηαη φκσο κεγάιε πξνζνρή επεηδή
είλαη έλα βηνινγηθφ θαηλφκελν πνπ δε κπνξεί λα ειεγρζεί.
Ζ κεινγαιαθηηθή δχκσζε πξέπεη λα μεθηλά ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο αιθννιηθήο
δχκσζεο θαη λα ηειεηψλεη φζν ην δπλαηφλ ηαρχηεξα. Ζ παξαθνινχζεζή ηεο γίλεηαη κε
ρξσκαηνγξαθία ραξηηνχ κέρξη λα εμαθαληζζεί ην κειηθφ νμχ.
Μεηά ην ηέινο ηεο, ην θξαζί πξέπεη λα ζεηψλεηαη ψζηε λα αλαζηαιεί ε δξάζε ησλ
γαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ.

3.2 Λεπθή νηλνπνίεζε
Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ιεπθήο νηλνπνίεζεο είλαη ε απνπζία εθρχιηζεο θαη ν
ρσξηζκφο ηνπ γιεχθνπο ζε θιάζκαηα. Δπνκέλσο ηφζν ε εμαγσγή ηνπ γιεχθνπο φζν θαη ε
νηλνπνίεζε έρνπλ κεγάιε ζεκαζία.
ηε ιεπθή νηλνπνίεζε ε ζείσζε ηνπ γιεχθνπο είλαη πην απμεκέλε εθφζνλ
απνπζηάδνπλ νη ηαλλίλεο πνπ ην πξνζηαηεχνπλ απφ νμεηδψζεηο. Σα ζηέκθπια πξέπεη λα
δηαρσξίδνληαη απφ ην γιεχθνο πξηλ ηε δχκσζε επεηδή νη νπζίεο πνπ πεξηέρνπλ είλαη
αλεπηζχκεηεο ζηα ιεπθά θξαζηά.
Ζ κεινγαιαθηηθή δχκσζε ζπλήζσο δελ επηδηψθεηαη γηαηί ζηα ιεπθά θξαζηά ε
νμχηεηα είλαη επηζπκεηή.

3.2.1 Δμαγσγή ηνπ γιεύθνπο
Όπσο θαη ζηελ εξπζξή νηλνπνίεζε, ε κεηαθνξά ησλ ζηαθπιηψλ πξέπεη λα είλαη
γξήγνξε θαη λα αθήλεη ην πξντφλ αλέπαθν θαη αθνινπζεί έθζιηςε θαη απνξξαγηζκφο. Απφ
εθεί νη ξάγεο θαη ν ρπκφο πξνσζνχληαη πξνο ην ζηξαγγηζηήξην (ή πξνπηεζηήξην). Πξφθεηηαη
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γηα έλα δηάηξεην θχιηλδξν κε ζηαζεξά πηεξχγηα θαη θιίζε πξνο ηα έμσ. Σν γιεχθνο, ην νπνίν
ιέγεηαη πξφξσγν, πεξλά απφ ηηο νπέο ηνπ θπιίλδξνπ θη απφ εθεί νδεγείηαη ζηηο δεμακελέο
δχκσζεο. Σα ζηέκθπια νδεγνχληαη ζην πηεζηήξην γηα ηελ παξαιαβή ηνπ ππφινηπνπ γιεχθνπο
απφ απηά. Ο κνχζηνο πνπ ιακβάλεηαη απφ ηα πηεζηήξηα είλαη ζπλήζσο θαηψηεξεο πνηφηεηαο
θαη είηε νδεγείηαη ζε κηα θαζαξή δεμακελή γηα λα θηηαρηεί άιιν θξαζί, είηε αλακηγλχεηαη κε
ην πξψην.
Σα πηεζηήξηα δηαθξίλνληαη ζηα παξαθάησ είδε (Σζαθίξεο, 1994):
 Κάζεηα πηεζηήξηα. Τπάξρνπλ δχν ηχπνη. ηνλ έλα ε πίεζε αζθείηαη απφ πάλσ πξνο
ηα θάησ θαη ζηνλ άιιν αληίζηξνθα. Ζ πίεζε αζθείηαη κε ην ρέξη ή κεραληθά. ηα
ρεηξνθίλεηα ε πίεζε είλαη νκαιή, δελ θνκκαηηάδνληαη ηα ζηαθχιηα θαη ην γιεχθνο
έρεη ιίγε νηλνιάζπε. Σν γιεχθνο φκσο δελ παξαιακβάλεηαη πιήξσο θη απαηηείηαη
πνιχ ρεηξσλαθηηθή εξγαζία. ηα κεραληθά πηεζηήξηα γίλεηαη θαιχηεξε παξαιαβή ηνπ
γιεχθνπο, έρεη ιηγφηεξε νηλνιάζπε θη εμνηθνλνκείηαη εξγαζία.
 Οξηδόληηα αζπλερή πηεζηήξηα. Ζ πίεζε αζθείηαη κε ην ηαπηφρξνλν πιεζίαζκα δχν
θηλεηψλ ηπκπάλσλ. Δίλαη εχθνια ζηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο, ε εμαγσγή ηνπ γιεχθνπο
γίλεηαη ρσξίο πςειέο πηέζεηο θαη κπνξνχλ λα πηέζνπλ θαη νιφθιεξν ζηαθχιη. Σα
ζπγθεθξηκέλα φκσο πηεζηήξηα πξνθαινχλ ηζρπξφ αεξηζκφ ηνπ γιεχθνπο θαη δίλνπλ
κεγάια πνζά νηλνιάζπεο.
 Πλεπκαηηθά πηεζηήξηα ή πηεζηήξηα κεκβξάλεο. Ζ πίεζε αζθείηαη κε ηε δηφγθσζε
κηαο ρνληξήο ζήθεο απφ θανπηζνχθ, πνπ βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ πηεζηεξίνπ. Ζ
δηφγθσζε γίλεηαη κε αέξα ή λεξφ ππφ πίεζε. Σα πιενλεθηήκαηά ηεο είλαη ε ήπηα
πίεζε, ν απηνκαηηζκφο ηεο εξγαζίαο θαη ε παξαγσγή γιεχθνπο πςειήο πνηφηεηαο.
Όκσο ν ρξφλνο πίεζεο είλαη ζρεηηθά κεγάινο, ε εθρχκσζε δχζθνιε θαη ην θφζηνο
πςειφ.
 πλερή πηεζηήξηα. Λεηηνπξγνχλ κε αηέξκνλα θνριία, ν νπνίνο ζπξψρλεη ηα
ζηαθχιηα πξνο ηελ έμνδν θαη κε αληίβαξν εκπνδίδεη ηελ ειεχζεξε έμνδφ ηνπο.
Γηαζέηνπλ αξθεηέο εμφδνπο παξαιαβήο ηνπ γιεχθνπο θη έηζη επηηπγράλεηαη
θιαζκαηηθή παξαιαβή ηνπ. Έρνπλ κεγάιε απφδνζε. Ζ εμαγσγή ηνπ γιεχθνπο είλαη
γξήγνξε θαη είλαη ηα πην νηθνλνκηθά απφ άπνςε θφζηνπο. Παξφια απηά ε πίεζε είλαη
βίαηε θη έρεη κεγάιν πνζφ νηλνιαζπψλ.
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3.2.2 Πξνζηαζία ηνπ γιεύθνπο από ηηο νμεηδώζεηο
Σα ζηαθχιηα πνπ έρνπλ ππνζηεί έθζιηςε, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηξαγγίζκαηνο ηνπο,
απνξξνθνχλ κεγάιε πνζφηεηα αέξα εμαηηίαο ηεο κεγάιεο επηθάλεηαο επαθήο. Σα νμεηδσηηθά
έλδπκα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηηο νμεηδψζεηο (ηπξνζηλάζε θαη ιαθάζε) πεξλνχλ είηε απφ
βίαηε θαηεξγαζία ηνπ ζηαθπιηνχ, είηε απφ ζηαθχιηα πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί απφ θαηά ζήςε
(Σζαθίξεο, 1994). Οη θπξηφηεξεο κέζνδνη πξνζηαζίαο ηνπ γιεχθνπο απφ ηηο νμεηδψζεηο θαη
θαηά ζπλέπεηα απφ ηηο νμεηδάζεο είλαη:

3.2.2.1

Θείσζε

Ζ ζείσζε ζηε ιεπθή νηλνπνίεζε είλαη πην αλαγθαία αθνχ ε νμείδσζε ηνπ ρξψκαηνο
θαη ηνπ αξψκαηνο είλαη πην έληνλε θαη ηα ιεπθά γιεχθε δελ έρνπλ κεγάιε πνζφηεηα
θαηλνιηθψλ ελψζεσλ.
Λίγν κεηά ηελ πξνζζήθε ηνπ ζεηψδε αλπδξίηε ζηακαηάεη ε θαηαλάισζε ηνπ
νμπγφλνπ απφ ην γιεχθνο. Δμαξηάηαη απφ ηελ πνζφηεηα ηνπ ελεξγνχ ζεηψδε αλπδξίηε, ηελ
αξρηθή θαηαλάισζε νμπγφλνπ απφ ην γιεχθνο, ην pH ηνπ γιεχθνπο θαη ηελ θαηάζηαζε
πγείαο ηνπ ζηαθπιηνχ. ε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ ζαπηζκέλσλ ζηαθπιηψλ είλαη
κεγάινο ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα λα ζηακαηήζεη ε θαηαλάισζε ηνπ νμπγφλνπ. Ζ
ζείσζε πξνζηαηεχεη πνιχ ηθαλνπνηεηηθά απφ ηηο νμεηδψζεηο αξθεί λα πξνζηίζεηαη ζε ζρεηηθά
πςειέο δφζεηο (6-12g/hl).

3.2.2.2

Απνιάζπσζε

θνπφο ηεο απνιάζπσζεο είλαη ε δηαχγαζε ηνπ γιεχθνπο κέζσ ηεο θαηαθάζηζεο ησλ
αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ πξηλ απφ ηε δχκσζε. Όζν πην δηαπγέο είλαη ην γιεχθνο ηφζν
θαιχηεξε ζα είλαη θαη ε πνηφηεηα ηνπ θξαζηνχ πνπ ζα πξνθχςεη.
Ζ απνιάζπσζε γίλεηαη κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο:
1. ηαηηθή απνιάζπσζε: Δίλαη ε πην δηαδεδνκέλε κέζνδνο απνκάθξπλζεο ηεο
ιάζπεο. Απαηηεί παξακνλή ηνπ γιεχθνπο γηα 12-14 ψξεο θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη
κεηάγγηζε. Αθαηξνχληαη φια ηα ζσκαηίδηα κε δηάκεηξν κέρξη 2 mm. Ζ κεηάγγηζε
κπνξεί λα γίλεη κε άληιεζε ηνπ γιεχθνπο απφ ην επάλσ κέξνο ηεο δεμακελήο πξνο
ηα θάησ κέρξη ηε ζηηγκή, πνπ κε ηε βνήζεηα ιακπηήξα, θαλνχλ νη ιάζπεο πνπ είλαη
καδεκέλεο ζηνλ ππζκέλα ηεο δεμακελήο. Ζ ζηαηηθή απνιάζπσζε πεηπραίλεη
θαιχηεξα ζε δεμακελέο κηθξνχ φγθνπ γηαηί ε θαηαθάζηζε ησλ ζηεξεψλ ζσκαηηδίσλ
γίλεηαη επθνιφηεξα. Ζ ρξήζε ηνπ ζεηψδε αλπδξίηε πξηλ ηελ απνιάζπσζε ή ε ςχμε
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ηνπ γιεχθνπο ζηνπο 10°C είλαη κέηξα πνπ παίξλνληαη γηα ηελ θαζπζηέξεζε ηεο
έλαξμεο ηεο αιθννιηθήο δχκσζεο.
2. Απνιάζπσζε κε θπγνθέληξηζε: δηαθξίλεηαη ζε δχν είδε. ε θπγφθεληξνπο
αζπλερνχο ιεηηνπξγίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε γιεχθε κε ιίγα ζηεξεά θαη ζε
θπγφθεληξνπο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο πνπ είλαη θαηάιιεινη γηα κεγάινπο φγθνπο.
Δίλαη κέζνδνο γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή, αιιά δε δίλεη αξθεηά δηαπγή γιεχθε.
3. Απνιάζπσζε κε δηήζεζε: είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε κέζνδνο, αιιά θαη ε πην
δαπαλεξή.

Απαηηεί

κεγάιε

επηθάλεηα

δηήζεζεο

εμαηηίαο

ηεο

κεγάιεο

πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ γιεχθνπο ζε θνιινεηδή. Γίλεηαη κε εηδηθά θίιηξα θη φρη κε
απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηήζεζε ηνπ θξαζηνχ. Σν κεηνλέθηεκά ηεο είλαη
ην ζπρλφ θξάμηκν ησλ θίιηξσλ.

3.2.2.3

Καηεξγαζία κε κπεηνλίηε

Ζ θαηεξγαζία κε κπεηνλίηε έρεη σο ζηφρν ηελ αθαίξεζε ησλ πξσηετλψλ πνπ κπνξνχλ
λα πξνθαιέζνπλ κειινληηθά ζνιψκαηα ζην θξαζί απφ πξσηεΐλεο θαη ραιθφ. Οη δφζεηο ζηηο
νπνίεο ρξεζηκνπνηείηαη είλαη απφ 60-100 g/hl. Βειηηψλεη γεπζηηθά ην θξαζί, αθαηξεί ηα
νμεηδσηηθά έλδπκα, βνεζά ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ ζρεκαηηδφκελνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα
θαη δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλνκή ησλ δπκψλ κέζα ζην γιεχθνο. Γελ εκπνδίδεη ηελ έλαξμε ηεο
αιθννιηθήο δχκσζεο θαη ε θαηαθάζηζή ηνπ γίλεηαη αθνχ ηειεηψζεη ε δχκσζε.

3.2.3 Αιθννιηθή δύκσζε
Ζ αιθννιηθή δχκσζε είλαη ε κεηαηξνπή ησλ ζαθράξσλ ηνπ γιεχθνπο ζε αιθνφιε κε
ηαπηφρξνλε απειεπζέξσζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Γίλεηαη ζε αλνμείδσηεο δεμακελέο ή ζε
μχιηλα βαξέιηα. Ζ θαηάιιειε ζεξκνθξαζία δχκσζεο είλαη απφ 16-20°C. ε ρακειέο
ζεξκνθξαζίεο ππάξρεη αχμεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε εζηέξεο θαη κείσζε ηεο
πεξηεθηηθφηεηαο ζε αλψηεξεο αιθνφιεο. Δάλ ε δχκσζε γίλεηαη ζε μχιηλν βαξέιη κπνξεί λα
ππάξμεη πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, άξα θαη δηαθνπή ηεο δχκσζεο, ελψ κε ηε δχκσζε ζε
κεγάιε δεμακελή απμάλεηαη πην εχθνια ε ζεξκνθξαζία.
Όηαλ ην εηδηθφ βάξνο πέζεη θάησ απφ 0,99, γίλεηαη κέηξεζε ησλ αλαγφλησλ
ζαθράξσλ, ψζηε λα επηβεβαησζεί ην ηέινο ηεο αιθννιηθήο δχκσζεο (Σζαθίξεο, 1994).
Έπεηηα ην γιεχθνο ζεηψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ πξψηε κεηάγγηζε θη φρη πξηλ απφ απηή γηαηί
ε νκνγελνπνίεζε πνπ αθνινπζεί ηε ζείσζε θάλεη ηηο ιάζπεο πνπ είραλ θαηαθαζίζεη λα
αησξνχληαη.
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3.3

Οηλνπνίεζε ξνδέ θξαζηώλ
Σα ξνδέ θξαζηά παξάγνληαη φπσο θαη ηα ιεπθά κε ηε δηαθνξά ηεο ζχληνκεο

εθρχιηζεο πνπ κπνξεί λα δηαξθέζεη απφ 5-24 ψξεο. Σα ζηάδηα πνπ αθνινπζνχληαη είλαη
έθζιηςε, απνξξαγηζκφο, ζείσζε, κεηαθνξά ζε δεμακελή παξνπζία ησλ ζηεκθχισλ,
ηξάβεγκα ηνπ γιεχθνπο θαη κεηαθνξά ζηε δεμακελή δχκσζεο.

3.4

Δηδηθέο νηλνπνηήζεηο

3.4.1 Αθξώδε θξαζηά
Σα αθξψδε θξαζηά δηαθξίλνληαη ζε απηά πνπ παξαζθεπάδνληαη κε ηε κέζνδν πνπ
αθνινπζείηαη ζηελ Κακπαλία ηεο Γαιιίαο φπνπ κεηά ηελ παξαγσγή θξαζηνχ βάζεο
αθνινπζεί κηα δεχηεξε δχκσζε κέζα ζην κπνπθάιη θαη ζε απηά πνπ παξαζθεπάδνληαη κε ηε
κέζνδν ηεο θιεηζηήο δεμακελήο θαηά ηελ νπνία ε δεχηεξε δχκσζε γίλεηαη κέζα ζε δεμακελή.
Πην αλαιπηηθά:
1. Αθξώδε θξαζηά Κακπαλίαο (ζακπάληα)
ηα αθξψδε θξαζηά αθνχ γίλεη ε πξψηε δχκσζε, κε θιαζηθή νηλνπνίεζε, απφ ηελ
νπνία παξάγεηαη ν νίλνο βάζεο, αθνινπζεί εηδηθή εκθηάισζε θαηά ηελ νπνία
πξαγκαηνπνηείηαη κηα δεχηεξε δχκσζε κέζα ζην κπνπθάιη ψζηε λα παξαρζεί δηνμείδην ηνπ
άλζξαθα θαη λα δεκηνπξγεζνχλ νη πνιππφζεηεο θπζαιίδεο.
Αθνχ πξνζηεζνχλ ζην θξαζί ζαθραξφδε θαη κχθεηεο Saccharomyces bayanus ην
θξαζί πσκαηίδεηαη κε κεηαιιηθφ πψκα. Οη θηάιεο ηνπνζεηνχληαη νξηδφληηα ζε παιέηεο γηα λα
απνθεχγεηαη ε δηαθπγή ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Ζ δχκσζε γίλεηαη ζηνπο 15°C θαη
κπνξεί λα δηαξθέζεη αξθεηνχο κήλεο. Ζ αλαθίλεζε ησλ θηαιψλ ζε απηφ ην δηάζηεκα αλαθηλεί
θαη ηηο δχκεο θαη βνεζά ζηελ νινθιήξσζε ηεο δχκσζεο.
Μεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ην θξαζί παξακέλεη κε ηε ιάζπε πνπ
έρεη δεκηνπξγήζεη ε δχκσζε γηα 1-4 ρξφληα. Ο απνπσκαηηζκφο γίλεηαη κε πάγσκα θη
αθαηξνχληαη νη ιάζπεο κε φζν γίλεηαη κηθξφηεξε απψιεηα θξαζηνχ. Αθνινπζεί πξνζζήθε
ζαθραξνδηαιχκαηνο ζε πνζφηεηεο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ επηζπκεηή πεξηεθηηθφηεηα ηνπ
πξντφληνο ζε ζάθραξα, ε νπνία θπκαίλεηαη κεηαμχ 0 θαη 100g/L
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2. Αθξώδε θξαζηά κε ηε κέζνδν ηεο θιεηζηήο δεμακελήο
Ζ δηαθνξά ηεο κεζφδνπ απηήο ζε ζρέζε κε απηή πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ παξαγσγή
ζακπάληαο είλαη πσο απφ ηε θάζε ηεο δεχηεξεο δχκσζεο φιεο νη δηαδηθαζίεο ηεινχληαη ζε
κηα δεμακελή αλζεθηηθή ζηηο πςειέο πηέζεηο.
Ζ δχκσζε γίλεηαη ζε ειεγρφκελε ζεξκνθξαζία θαη φηαλ ε πίεζε θηάζεη ζηηο 5 Atm ε
δχκσζε δηαθφπηεηαη (Σζαθίξεο,1994), πξνζηίζεηαη ζαθραξνδηάιπκα ζε πνζφηεηα αλάινγε
κε ηνλ επηζπκεηφ ηχπν πνπ ζα παξαρζεί. Καηφπηλ γίλεηαη ςχμε, δηήζεζε θη εκθηάισζε.

3.4.2 Παξαγσγή γιπθώλ νίλσλ
Δάλ απνηξαπεί ή δηαθνπεί ε αιθννιηθή δχκσζε, παξάγνληαη ηα γιπθά θξαζηά. Απηφ
επηηπγράλεηαη είηε κε ηελ πξνζζήθε αηζαλφιεο ή άιιεο γιπθαληηθήο νπζίαο είηε κε θπζηθφ
ηξφπν (Σζεζκαηδφγινπ, 2013).
Σα γιπθά θξαζηά πνπ παξάγνληαη κε πξνζζήθε αιθνφι νηληθήο πξνέιεπζεο ιέγνληαη
εκπινπηηζκέλα θαη θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:


Γιπθφο νίλνο (Vin Doux) ζηνλ νπνίν πξνζηίζεηαη αιθνφιε πξηλ ή θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο δχκσζεο.



Γιπθφο θπζηθφο νίλνο (Vin Doux Naturel) ζηνλ νπνίν ε αιθνφιε πξνζηίζεηαη θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο δχκσζεο.



Μεγάινο γιπθφο θπζηθφο νίλνο (Vin Doux Naturel Grand Cru) ν νπνίνο πξνέξρεηαη
απφ επηιεγκέλνπο ακπειψλεο θαη ζηνλ νπνίν πξνζηίζεηαη αιθνφιε θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο δχκσζεο.
Δθηφο απφ αιθνφιε κπνξεί λα πξνζηεζεί θαη ζπκππθλσκέλν ή αδχκσην γιεχθνο.
Τπάξρνπλ φκσο θαη θπζηθνί ηξφπνη γηα ηελ παξαγσγή γιπθψλ θξαζηψλ κε θπζηθή ή

ηερλεηή ππεξσξίκαλζε. Οη θπξηφηεξνη είλαη νη παξαθάησ:


Τπεξσξίκαλζε ή ιηάζηκν ησλ ζηαθπιηψλ. Πξφθεηηαη γηα ηνπο θπζηθψο γιπθνχο
νίλνπο (Vin Naturellement Doux).



Δπγελήο ζήςε, δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν κχθεηαο Botrytis cinerea , κφιηο βξεζεί
ζε θαηάιιειεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, πξνζβάιεη ηα ζηαθχιηα θαη ηα αθπδαηψλεη κε
απνηέιεζκα ηε κεγάιε ζπγθέληξσζε ζαθράξσλ.



Έλαο άιινο ηξφπνο είλαη ε παξαγσγή θξαζηψλ απφ πγηή ζηαθχιηα ηα νπνία
παξακέλνπλ ζηα ακπέιηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα κε ζθνπφ λα παγψζνπλ. Ο
πάγνο ηνπο πξνζθέξεη κεγάιε πνζφηεηα ζαθράξσλ. Σα θξαζηά απηά ιέγνληαη
icewine.
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Όζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή ησλ γιπθψλ νίλσλ ΠΟΠ πνπ παξάγνληαη ζηελ Αραΐα, νη
ΠΟΠ νίλνη Μνζράην Πάηξαο θαη Μνζράην Ρίνπ Πάηξαο κπνξνχλ λα είλαη:


Οίλνη ησλ ηχπσλ „θπζηθφο γιπθφο‟ (Vin Doux Naturel) θαη „θπζηθφο γιπθφο απφ
δηαιεθηνχο ακπειψλεο‟ (Vin Doux Naturel Grand Cru). Παξάγνληαη κε ηελ
πξνζζήθε αιθνφιεο ακπειννηληθήο πξνέιεπζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αιθννιηθήο
δχκσζεο.



Οίλνη ηνπ ηχπνπ „γιπθφο‟ (Vin Doux). Παξάγνληαη κε ηελ πξνζζήθε αιθνφιεο
ακπειννηληθήο πξνέιεπζεο ζην γιεχθνο, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αιθννιηθήο
δχκσζεο. Πξφθεηηαη γηα ηα ιεγφκελα κηζηέιηα.



Οίλνη „θπζηθψο γιπθείο‟ (Vin Naturellement Doux). Παξάγνληαη απφ ζηαθχιηα
πνπ έρνπλ αθεζεί ζηνλ ήιην ή ππφ ζθηά γηα αθπδάησζε. Σα ζάθραξα θαη ε
αιθνφιε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηα ζηαθχιηα πνπ
νηλνπνηήζεθαλ ρσξίο λα έρεη πξνζηεζεί πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ηελ
αιθννιηθή δχκσζε γιεχθνο, ζπκππθλσκέλν γιεχθνο, αιθνφιε ή απφζηαγκα.

Ο νίλνο ΠΟΠ Μαπξνδάθλε κπνξεί λα είλαη:


Οίλνη „θπζηθνί γιπθείο‟ (Vin Doux Naturel). Παξάγνληαη κεηά απφ δηαθνπή ηεο
αιθννιηθήο

δχκσζεο

κε

πξνζζήθε

νπδέηεξεο

αιθνφιεο

ακπειννηληθήο

πξνέιεπζεο κε αιθννιηθφ ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 96% vol ή κε πξνζζήθε
απνζηάγκαηνο νίλνπ ή ζηαθίδσλ ή πξντφληνο απφζηαμεο νίλνπ κε αιθννιηθφ
ηίηιν ίζν ή κεγαιχηεξν ησλ 52%vol θαη ίζν ή κηθξφηεξν ησλ 86% vol ή κε
αλάκημε νίλνπ ιηθέξ απφ απνδπκσκέλν γιεχθνο Μαπξνδάθλεο κε πξνζζήθε ελφο
ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα παξαπάλσ πξντφληα.


Οίλνη γιπθείο (Vin Doux). Παξάγνληαη κεηά απφ γιχθαλζε ησλ νίλσλ ιηθέξ κε
ηελ πξνζζήθε γιεχθνπο ή ζπκππθλσκέλνπ γιεχθνπο ή ζπκππθλσκέλνπ
αλαθαζνξηζκέλνπ γιεχθνπο.

Ο νίλνο ΠΟΠ Μαπξνδάθλε παξάγεηαη απφ ηελ πνηθηιία Μαπξνδάθλε, αιιά κπνξεί
λα γίλεη θαη κε ζπλνηλνπνίεζή ηεο κε καχξε Κνξηλζηαθή ζε πνζνζηφ πνπ λα κελ ππεξβαίλεη
ην 49%.
Σέινο, γηα λα ζεσξεζεί έλαο νίλνο Μαπξνδάθλε ΠΟΠ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε
παιαίσζή ηνπ ζε δξχηλα βαξέιηα γηα ηνπιάρηζηνλ έλα ρξφλν.
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3.5 ύγρξνλεο ηερληθέο νηλνπνίεζεο
3.5.1 Πξνδπκσηηθή εθρύιηζε (skin contact)
Δίλαη κηα ηερληθή, ε νπνία εθαξκφδεηαη ζε ιεπθά ζηαθχιηα θαη θαηά ηελ νπνία ν ρπκφο
έξρεηαη ζε επαθή κε ηα ζηέκθπια γηα κεξηθέο ψξεο ζε ρακειή ζεξκνθξαζία πξηλ ηελ έλαξμε
ηεο αιθννιηθήο δχκσζεο. Ζ ηερληθή απηή νλνκάδεηαη skin contact θαη γίλεηαη γηα λα
εκπινπηηζηεί ν ρπκφο κε αξσκαηηθά ζπζηαηηθά ησλ θινηψλ, ρσξίο φκσο λα παξαιακβάλεη
θαηλνιηθέο ελψζεηο θαη λα νμεηδψλεηαη. Γηα ηελ επηηπρία ηεο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη ηα
ζηαθχιηα λα είλαη πγηή, ν ηξχγνο λα πξαγκαηνπνηείηαη ζην βέιηηζην βαζκφ ηερλνινγηθήο
σξηκφηεηαο, λα κελ ππάξρεη παξνπζία αηκνζθαηξηθνχ αέξα θαη απνθπγή ηεο έλαξμεο ηεο
αιθννιηθήο δχκσζεο φζν ην γιεχθνο είλαη ζε επαθή κε ηα ζηέκθπια (Κνπξάθνπ, 2001).

3.5.2 Πξνδπκσηηθή θξπνεθρύιηζε
Δίλαη κηα δηαδηθαζία ε νπνία πξνεγείηαη ηεο αιθννιηθήο δχκσζεο θη εθαξκφδεηαη ζε
εξπζξέο πνηθηιίεο ζηαθπιηψλ κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηνπ ρξψκαηνο, ησλ αξσκάησλ θαη ηεο
γεχζεο ηνπ παξαγφκελνπ θξαζηνχ. Γίλεηαη ζε αλαεξφβηεο ζπλζήθεο κε αλάδεπζε θαη ζε
ζεξκνθξαζίεο απφ 4-15°C γηα 2-7 εκέξεο. Ο ξφινο ηεο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο είλαη λα
κεηψζεη ηελ πηζαλφηεηα πξνζβνιήο ηνπ ζηαθπινπνιηνχ απφ κηθξννξγαληζκνχο (Acetobacter,
Brettanomyces θ.α.). Όζν ρακειφηεξε είλαη ε ζεξκνθξαζία εθρχιηζεο ηφζν πην αξσκαηηθφ
γίλεηαη ην θξαζί αιιά κε πην αζζελέο ρξψκα θαη κηθξφηεξν θαηλνιηθφ πεξηερφκελν. Χζηφζν
ν αθξηβήο ππνινγηζκφο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ ρξφλνπ εθρχιηζεο εμαξηάηαη απφ ηελ
πνηθηιία θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ ζηαθπιηψλ.

3.5.3 Θεξκννηλνπνίεζε
Ζ ζεξκννηλνπνίεζε είλαη ε ηερληθή θαηά ηελ νπνία ην γιεχθνο θαη ηα ζηέκθπια
ζεξκαίλνληαη

ζε ζεξκνθξαζία 65-75°C γηα 15 ιεπηά πεξίπνπ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο

αιθννιηθήο δχκσζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη γξήγνξνο δηαρσξηζκφο ησλ
θαηλνιηθψλ ελψζεσλ απφ ην θινηφ ησλ ζηαθπιηψλ, ην γιεχθνο είλαη πην πινχζην ζε ρξψκα
θαη θαηλνιηθά ζπζηαηηθά, θαηαζηξέθνληαη ηα νμεηδσηηθά έλδπκα, θαη ε αιθννιηθή δχκσζε
νινθιεξψλεηαη γξεγνξφηεξα ιφγσ εκπινπηηζκνχ κε αδσηνχρα ζπζηαηηθά θαη παξάγνληεο
αχμεζεο. Δπίζεο, ε παξαγσγή είλαη πην απηνκαηνπνηεκέλε θαη ην θφζηνο ηεο παξαγσγήο
κηθξφηεξν. Καηά ηε δηάξθεηα φκσο ηεο δχκσζεο παξαηεξείηαη κείσζε ηεο έληαζεο ηνπ
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ρξψκαηνο θαη θαηαζηξνθή ησλ πεθηηλνιπηηθψλ ελδχκσλ κε απνηέιεζκα ηα θξαζηά λα είλαη
πην ζνιά.
Απηή ε δηαδηθαζία είλαη ζπλήζεο ζηελ παξαγσγή ησλ θφθθηλσλ γιπθψλ θξαζηψλ, κε
κηθξέο ρξνληθέο πεξηφδνπο δχκσζεο ζην θινηφ. Δίλαη επίζεο θαηάιιειε γηα ηα θφθθηλα
ζηαθχιηα πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί απφ ην κχθεηα Botrytis cinerea (Γακειάθνο, 1988).
Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη ζεξκννηλνπνίεζεο. ηνλ έλα ε ζέξκαλζε γίλεηαη ζε νιφθιεξν ην
ζηαθχιη κε αηκφ θαη ζηνλ άιιν γίλεηαη ζε ζπαζκέλν θαη απνβνζηξπρσκέλν ζηαθχιη ζε έλα
κέξνο ηεο φιεο πνζφηεηαο.

3.5.4 Οηλνπνίεζε

κε

εθρύιηζε

ζε

αηκόζθαηξα

CO2

(maceration

carbonique)
Δίλαη ε ηερληθή νηλνπνίεζεο πνπ ζε πξψηε θάζε εθκεηαιιεχεηαη ηα θπζηθά
θαηλφκελα ηεο ελδνθπηηαξηθήο δχκσζεο πνπ γίλεηαη κε ελδπκηθά ζπζηήκαηα πνπ ππάξρνπλ
ζηηο ξψγεο ηνπ ζηαθπιηνχ. Σα ζηαθχιηα ηνπνζεηνχληαη νιφθιεξα ζε πεξηβάιινλ αλαεξφβην,
πγξφ ή αέξην. ε δεχηεξε θάζε ην ζηαθχιη ζπάεη θαη ε δχκσζε γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ
δπκψλ φπσο ζηελ θιαζηθή εξπζξή νηλνπνίεζε.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δηαδηθαζία μεθηλά κε ην γέκηζκα ηεο δεμακελήο κε ηα ζηαθχιηα
νιφθιεξα (καδί θαη κε ηα ηζάκπνπξα). Ζ δεμακελή θιείλεη εξκεηηθά θαη δηνρεηεχεηαη ζε
απηή CO2 απφ κηα άιιε δεμακελή ζηελ νπνία δηεμάγεηαη αιθννιηθή δχκσζε.
Με ηε κέζνδν απηή παξαιακβάλεηαη θξαζί δχν πνηνηήησλ. Σν έλα πξνέξρεηαη απφ ηα
ζπαζκέλα ζηαθχιηα θαη ην άιιν απφ ηελ ππφινηπε ζηαθπιφκαδα κεηά απφ πίεζε. Σν θξαζί
απηφ, έρεη κεγαιχηεξν αιθννιηθφ ηίηιν, ρακειφηεξε νμχηεηα, κεησκέλε έληαζε ρξψκαηνο
θαη κηθξφηεξν πνζνζηφ ζε ηαλλίλεο ζπγθξηηηθά κε κηα θιαζηθή εξπζξή νηλνπνίεζε.
Ζ ζεξκνθξαζία ηεο πξψηεο θάζεο γηα ηα εξπζξά θξαζηά είλαη 30-35°C θαη ε δηάξθεηά
ηεο θπκαίλεηαη απφ 8-21 εκέξεο. ηα ξνδέ θξαζηά γηα ηελ ελδνθπηηαξηθή δχκσζε ρξεηάδνληαη
60 ψξεο θαη ζηα ιεπθά 48 ψξεο.
Σα παξαγφκελα θξαζηά νλνκάδνληαη nouveau, είλαη ειαθξηά θη έρνπλ θξνπηψδε
γεχζε. Πξέπεη λα θαηαλαιψλνληαη άκεζα, δειαδή κέζα ζηνπο επφκελνπο έμη κήλεο.

3.5.5 πλερήο δύκσζε
Ζ ζπλερήο δχκσζε εθαξκφδεηαη γηα ηελ παξαγσγή εξπζξψλ θξαζηψλ κε ηελ
ρξεζηκνπνίεζε δεμακελψλ δχκσζεο ζηε ζεηξά. ηελ πξψηε δεμακελή εηζάγεηαη ε
ζηαθπιφκαδα κεηά ηε κεραληθή θαηεξγαζία θαη απφ ηελ ηειεπηαία βγαίλεη ην δπκσκέλν
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θξαζί. Έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο κεραλνπνηεκέλεο απνκάθξπλζεο ησλ ζηαθπιηψλ πνπ
επηπιένπλ ζηελ θνξπθή ηεο δεμακελήο.
Δπεηδή δελ ππάξρεη θάζε αλακνλήο ζηελ αλάπηπμε ησλ δπκψλ ζηε ζπλερή
νηλνπνίεζε, ε αλάπηπμε βαθηεξίσλ είλαη πην εχθνιε. Γη‟ απηφ ην ιφγν απμάλνληαη νη δφζεηο
ηνπ ζεηψδε αλπδξίηε.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ δειαδή, πξφθεηηαη γηα θξαζηά καδηθήο νηλνπνίεζεο γηα ηελ
παξαγσγή ελφο ηχπνπ θξαζηνχ θαη κηαο πνηφηεηαο.

3.6 Αλνμείδσηεο δεμακελέο
Ζ πιεηνςεθία ησλ νηλνπνηεηηθψλ κνλάδσλ ζήκεξα ρξεζηκνπνηεί αλνμείδσηεο
δεμακελέο γηα ηε δχκσζε θαη ηε ζπληήξεζε ησλ θξαζηψλ. Σα πιενλεθηήκαηα πνπ
παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε άιιεο δεμακελέο (μχιηλεο, ηζηκεληέληεο) είλαη:


Αληνρή ζηελ δηάβξσζε.



Πξνζθέξνπλ αλαγσγηθφ πεξηβάιινλ.



Γελ επηηξέπνπλ ζην πξντφλ λα απνξξνθήζεη νζκέο θαη γεχζεηο.



Γίλεηαη θαιχηεξνο έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο.



Καζαξίδνληαη εχθνια.



Έρνπλ κέηξην θφζηνο αγνξάο.



Έρνπλ κεγάιν ρξφλν δσήο.



Καηαιακβάλνπλ ιηγφηεξν ρψξν.

Δηθόλα 5: Αλνμείδσηεο δεμακελέο δχκσζεο
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4ν ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΚΡΑΗΟΤ
ε απηφ ην θεθάιαην ζα γίλεη αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εκθηάισζεο ησλ νίλσλ,
θαζψο θαη ησλ δηεξγαζηψλ πνπ πξνεγνχληαη απηήο θη έρνπλ ζθνπφ ηελ ζηαζεξφηεηα θαη ηελ
δηαχγεηά ηνπο.

4.1.

Γηεξγαζίεο πξηλ ηελ εκθηάισζε ηνπ θξαζηνύ

4.1.1 Μεηαγγίζεηο
Μεηά ην ηέινο ηεο αιθννιηθήο δχκσζεο, δεκηνπξγείηαη ζηνλ ππζκέλα ηνπ βαξειηνχ ή
ηεο δεμακελήο έλα ζηξψκα νηλνιάζπεο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ λεθξά θχηηαξα ησλ δπκψλ
θαη ζηεξεά ππνιείκκαηα ησλ ζηαθπιηψλ. Γηα ηελ απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην θξαζί γίλνληαη
κεηαγγίζεηο ζε άιια βαξέιηα ή δεμακελέο.
Ο αξηζκφο ησλ κεηαγγίζεσλ θπκαίλεηαη απφ 2-4 θνξέο, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ
νίλνπ. Οη νίλνη, πνπ πξφθεηηαη λα εκθηαισζνχλ λένη ρξεηάδνληαη ιηγφηεξεο κεηαγγίζεηο. Ζ
πξψηε κεηάγγηζε γίλεηαη ιίγν κεηά ην ηέινο ηεο αιθννιηθήο δχκσζεο, ζηα ηέιε θζηλνπψξνπ,
ε δεχηεξε ζηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ κε αξρέο Μαξηίνπ, κεηά ηα κεγάια ςχρε, ε ηξίηε ηελ
άλνημε πξηλ ηελ έλαξμε πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ θαη ε ηειεπηαία ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ
ηξχγνπ. ηα επφκελα έηε γίλεηαη κηα κεηάγγηζε ην ρξφλν.
Οη κεηαγγίζεηο γίλνληαη κε αληιίεο θαη ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη φζν είλαη δπλαηφλ ε
επαθή κε ηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο βέβαηα, κπνξεί λα ππάξμεη
πεξίζζεηα CO2 ή αλαγσγηθέο νζκέο ζην θξαζί θαη ε κεηάγγηζε γίλεηαη κε ηαπηφρξνλν
αεξηζκφ.
Μεγάιε ζεκαζία πξέπεη λα δίλεηαη ζην απνγέκηζκα ηεο δεμακελήο, ψζηε λα κελ
εθηίζεηαη ην θξαζί ζηνλ αέξα θαη πξνθιεζνχλ νμεηδσηηθέο θαη κηθξνβηνινγηθέο αιινηψζεηο.
Δπίζεο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαη ζπκπιήξσζε κε ζεηψδε αλπδξίηε.

4.1.2 Γηαύγαζε κε θπγνθέληξηζε
Ζ θπγνθέληξηζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαχγαζε ησλ θξαζηψλ, φπσο θαη γηα ηε
δηαχγαζε ηνπ γιεχθνπο. Ζ κέζνδνο είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθή γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ
θξαζηνχ απφ ηηο δχκεο, αιιά δελ είλαη απνηειεζκαηηθή γηα ηελ πιήξε απαιιαγή ηνπ απφ
κηθξννξγαληζκνχο, αθνχ ηα βαθηήξηα έρνπλ πην κηθξέο δηαζηάζεηο.
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Μεηά ηε θπγνθέληξηζε, γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα αθνινπζεί δηήζεζε. Με απηφ ην
ζπλδπαζκφ γίλεηαη γξήγνξε θαη πιήξεο δηαχγαζε. Δπίζεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κεηά
απφ ςχμε ηνπ θξαζηνχ γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ θξπζηάιισλ ηνπ ηξπγηθνχ νμένο ή κεηά
απφ θαηεξγαζία κε θνιιάξηζκα γηα γξήγνξε απνκάθξπλζε ησλ ζπγθνιιεκέλσλ ζπζηαηηθψλ.
Δμαηηίαο ηεο απνκάθξπλζεο κεγάινπ κέξνπο ησλ πξνζηαηεπηηθψλ θνιινεηδψλ γίλεηαη
απνκάθξπλζε ησλ θξπζηάιισλ ηνπ ηξπγηθνχ θαιίνπ, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεζφδνπ θη
απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο νιηθήο νμχηεηαο ζε λεαξά θξαζηά θαηά 0,1-0,2 g/l.
Τπάξρνπλ ηξία είδε θπγφθεληξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ νηλνπνηία: θπγφθεληξνη
ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο, θπγφθεληξνη αζπλερνχο ιεηηνπξγίαο θαη θπγφθεληξνη πνπ θιείλνπλ
εξκεηηθά θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαχγαζε αθξσδψλ νίλσλ.

4.1.3 Γηαύγαζε κε θνιιάξηζκα
Καηά ηε δηαδηθαζία απηή πξνζηίζεληαη ζην θξαζί δηαπγαζηηθά κέζα (θφιιεο) ηα νπνία

φηαλ θξνθηδψλνληαη, ζπκπαξαζχξνπλ θαη θαηαβπζίδνπλ ηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα ηα νπνία
πξνθαινχλ ζην θξαζί ζφισκα.
Οη νπζίεο απηέο είλαη πξσηετληθέο, φπσο:


Εειαηίλε



Ηρζπφθνιια



Αιβνπκίλε απγνχ



Καδεΐλε

Μπνξνχλ φκσο θαη λα είλαη κε πξσηετληθέο, φπσο:


Μπεηνλίηεο



Γηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ



Άλζξαθαο



PVPP (πνιπβηλχι-πνιπππξνδηιφλε)
Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη κείγκα δχν ε πεξηζζφηεξσλ ελψζεσλ.
Ζ δξάζε ηεο θφιιαο κεηψλεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ παξνπζία θάπνησλ θνιινεηδψλ ηνπ

θξαζηνχ (πεθηηλψλ θ.ιπ.) θαη απμάλεηαη πνιχ απφ ηελ παξνπζία θάπνησλ βνεζεηηθψλ φπσο
ησλ πεθηηλνιεηηθψλ ελδχκσλ, ησλ ηαλληλψλ θ.ιπ. (Φιεξηαλνχ, 1994).
Αθνχ ππνινγηζζεί ν φγθνο ηνπ γιεχθνπο ή ηνπ θξαζηνχ ζην νπνίν ζα γίλεη ε
πξνζζήθε, γίλεηαη κε εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ φγθνπ ή ηνπ βάξνπο ηεο
νπζίαο πνπ ζα πξνζηεζεί. Ζ απαηηνχκελε πνζφηεηα δπγίδεηαη θαη δηαιχεηαη ζε ειάρηζην φγθν
απνζηαγκέλνπ λεξνχ. Σν δηάιπκα πξνζηίζεηαη αξγά ζην θξαζί, κε ηαπηφρξνλε αλάδεπζε
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ψζηε λα νκνγελνπνηεζεί. Ο νίλνο αθήλεηαη γηα κεξηθέο εκέξεο ζε εξεκία γηα λα γίλεη ν
δηαρσξηζκφο ηνπ δηαπγνχο πγξνχ απφ ηα ζπζζσκαηψκαηα θη έπεηηα κεηαγγίδεηαη ή θαη
θηιηξάξεηαη (Κνηζεξίδεο θαη ζπλεξγ., 2012).

4.1.4 Γηήζεζε – θηιηξάξηζκα
Ζ δηήζεζε είλαη ε δηεξγαζία θαηά ηελ νπνία φηαλ ην θξαζί πεξλά απφ έλα πνξψδεο
πιηθφ (θίιηξν, εζκφο) ηα ζσκαηίδηα πνπ βξίζθνληαη ζε απηφλ ζπγθξαηνχληαη. Σν θξαζί κεηά
απφ ην πέξαζκά ηνπ απφ ην θίιηξν βγαίλεη δηαπγέο.
Σα πην ζπλεζηζκέλα θίιηξα πεξηιακβάλνπλ θίιηξα γεο δηαηφκσλ, θίιηξα ραξηηνχ θαη
θίιηξα κεκβξάλεο. Ο πξψηνο ηχπνο πεξηιακβάλεη ην επαλεηιεκκέλν πέξαζκα θξαζηνχ θαη
γεο δηαηφκσλ κέζα απφ δηεζεηηθέο πιάθεο. Ζ γε δηαηφκσλ θαηαθάζεηαη σο ζηξψκα δηήζεζεο
ζε κηα ελεξγή επηθάλεηα πνπ ζπλερψο αλαλεψλεηαη. Σα θίιηξα ραξηηνχ ρξεζηκνπνηνχλ
ζπκπηεζκέλν πιηθφ δηήζεζεο αλάκεζα ζηηο πιάθεο δηήζεζεο. Σν κέγεζνο ησλ πφξσλ απηνχ
ηνπ πιηθνχ επηιέγεηαη αλάινγα κε ηνλ επηζπκεηφ βαζκφ δηαχγαζεο (Domine, 2000). Ζ
δηήζεζε κε θίιηξα κεκβξάλεο είλαη κέζνδνο απαιιαγήο απφ κηθξννξγαληζκνχο θαη ιηγφηεξν
δηαχγαζεο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα πεξαηηέξσ δηήζεζε πξηλ ηελ εκθηάισζε.
Αξθεηνί νηλνπαξαγσγνί πάλησο εκθηαιψλνπλ ηα θξαζηά ηνπο αθηιηξάξηζηα γηαηί ην
θηιηξάξηζκα κπνξεί λα αθαηξέζεη ζψκα θαη αξσκαηηθέο νπζίεο απφ έλα θξαζί (νπθιεξφο,
2000).

4.1.5 Θέξκαλζε
Με ηε ζέξκαλζε ηνπ θξαζηνχ επηηπγράλεηαη παζηεξίσζε θαη θαηαζηξνθή ησλ δπκψλ
ηνπ θξαζηνχ. Ζ θαηάιιειε ζεξκνθξαζία δχκσζεο εμαξηάηαη απφ ηνλ αιθννιηθφ βαζκφ, ην
pH θαη ηνλ πεξηερφκελν ζεηψδε αλπδξίηε. Χο κνλάδα παζηεξίσζεο νξίδεηαη ε ζέξκαλζε
ζηνπο 60°C γηα έλα ιεπηφ. Σν θξαζί ζπλήζσο, ζεξκαίλεηαη ζηνπο 45-50°C γηα πεξηζζφηεξν
ρξφλν. Υξεζηκνπνηείηαη ζε θξαζηά κε ζάθραξα θαη ζε θξαζηά κέζεο πνηφηεηαο. Σα
κεηνλέθηεκαηα ηεο κεζφδνπ είλαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ζνιψκαηνο πξσηετλψλ κέζα ζην
εκθηαισκέλν θξαζί θαη ε θαηαζηξνθή ηνπ αξψκαηνο, ηδηαίηεξα ζηα ιεπθά θξαζηά.
Ζ ζέξκαλζε ζηνπο 75-80°C γηα 20-30 ιεπηά έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαηαβχζηζε φισλ ησλ
πξσηετλψλ. ηνπο 55-70°C γίλεηαη ζρεκαηηζκφο πξνζηαηεπηηθψλ θνιινεηδψλ πνπ εκπνδίδνπλ
ηελ πηψζε ησλ πξσηετλψλ. Δπίζεο, κε ζέξκαλζε ζηνπο 65°C επηηπγράλεηαη ελδπκηθή
ζηαζεξνπνίεζε.
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4.1.6 Φύμε
Με απηή ηελ θαηεξγαζία ζηαζεξνπνίεζεο επηηπγράλεηαη πηψζε ηνπ φμηλνπ ηξπγηθνχ
θαιίνπ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηνπ ηξπγηθνχ αζβεζηίνπ, επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ
κηθξννξγαληζκψλ θαη πηψζε κέξνπο ησλ ρξσζηηθψλ ησλ θξαζηψλ. Γηα ηελ πηψζε ησλ
πξσηετλψλ ε κέζνδνο είλαη αλεπαξθήο θαη γη‟ απηφ ην ιφγν ζπλδπάδεηαη κε θαηεξγαζία κε
κπεηνλίηε. Γηα ηα εξπζξά παιαησκέλα θξαζηά δελ είλαη ηδαληθή θαζψο έρεη αξλεηηθέο
ζπλέπεηεο ζηνπο νξγαλνιεπηηθνχο ηνπο ραξαθηήξεο. Απφ ηελ άιιε ζεσξείηαη θαιή επηινγή
φηαλ πξφθεηηαη γηα λεαξά θξαζηά, αθνχ κεηψλεη ηελ νιηθή νμχηεηα, θαη ηηο ρξσζηηθέο φηαλ
είλαη απαξαίηεην ρσξίο λα έρεη επίδξαζε ζην ρξψκα.
Σερληθέο ςχμεο:


Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ θξαζηνχ κεηψλεηαη θνληά ζην ζεκείν ςχμεο. Με γξήγνξε πηψζε
ηεο ζεξκνθξαζίαο δεκηνπξγνχληαη ιεπηνί θξχζηαιινη νη νπνίνη αθαηξνχληαη δχζθνια
κε ηε δηήζεζε, ελψ κε αξγή πηψζε νη θξχζηαιινη είλαη κεγάινη αιιά ε
θξπζηάιισζε αηειήο. Αθνχ ην θξαζί ςπρζεί ζηελ θαηάιιειε ζεξκνθξαζία ζα
πξέπεη λα παξακείλεη ζε απηή έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαβχζηζεο ησλ
θξπζηάιισλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ςπθηηθφ κεράλεκα ή κε δεμακελέο κε ςπθηηθφ
πγξφ ή κε ςχμε φινπ ηνπ ρψξνπ. Γηα ηελ θαηαβχζηζε ησλ θνιινεηδψλ ρξεηάδνληαη 48
ψξεο θαη γηα ηελ θαηαβχζηζε ησλ θξπζηάιισλ ηνπ ηξπγηθνχ 10-15 εκέξεο. Γηα λα
είλαη ε ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεξε είλαη θαιχηεξν λα εθαξκφδεηαη ζε δηαπγαζκέλα
θξαζηά.



Άιιε ηερληθή είλαη ε κέζνδνο επαθήο. ε απηή ην θξαζί ςχρεηαη ζηνπο 0°C, κε ηελ
πξνζζήθε 4 g/l θξπζηάιισλ ηξπγηθνχ νμέσο γηα 4 ψξεο κε ζπλερή αλάδεπζε.
Καηφπηλ νη θξχζηαιινη απνκαθξχλνληαη κε δηήζεζε ή θηιηξάξηζκα.



Μηα άιιε ηερληθή είλαη απηή θαηά ηελ νπνία ην θξαζί ςχρεηαη ζηαδηαθά θαη γηα λα
αθαηξεζνχλ νη θξχζηαιινη, γίλεηαη πξψηα άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ψζηε λα
μαλαπάξεη ην θξαζί ηελ πγξή ηνπ κνξθή.

4.1Παιαίσζε
Ζ παιαίσζε είλαη ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν ν ρξφλνο ζε ζπλδπαζκφ κε δηάθνξεο
θπζηθνρεκηθέο κεηαβνιέο, βειηηψλεη ηνπο αξσκαηηθνχο θαη γεπζηηθνχο ραξαθηήξεο ηνπ
νίλνπ. Βέβαηα, δελ επηδέρνληαη φινη νη νίλνη παιαίσζε. Σα ιεπθά, ηα ξνδέ θαη ηα ειαθξηά
εξπζξά θξαζηά είλαη θαιχηεξν λα θαηαλαιψλνληαη ζε λεαξή ειηθία αιιηψο νη αξσκαηηθνί
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ραξαθηήξεο ινπινπδηψλ θαη θξνχησλ θαη ε θξεζθάδα ηνπο ράλνληαη. Οη νίλνη πνπ
παιαηψλνπλ είλαη θπξίσο εξπζξνί θαη έλα πνζνζηφ ιεπθψλ νίλσλ πςειήο πνηφηεηαο.
Οη πξνυπνζέζεηο ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε παιαίσζε είλαη ηα ζηαθχιηα λα πξνέξρνληαη
απφ ζπγθεθξηκέλε ακπεινπξγηθή δψλε, απφ ζπγθεθξηκέλεο πνηθηιίεο, κε θαζνξηζκέλε
ζηξεκκαηηθή απφδνζε, λα έρνπλ νηλνπνηεζεί κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θαη απφ ηελ πνζφηεηα
θαη ηελ πνηφηεηα δηάθνξσλ νπζηψλ πνπ πεξηέρνπλ (θπξίσο ηαλλίλεο θαη αλζνθπάλεο).
Υσξίδεηαη ζε δπν θάζεηο:
I.

Ομεηδσηηθή παιαίσζε ή σξίκαζε ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε βαξέιη, κε
παξνπζία νμπγφλνπ ην νπνίν εηζέξρεηαη απφ ηνπο πφξνπο ηνπ μχινπ. Ζ ζηαδηαθή θαη
κηθξή δηάιπζε ηνπ νμπγφλνπ αληηδξά κε ηα ζπζηαηηθά ηνπ θξαζηνχ ζπκβάιινληαο κε
απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ εμέιημή ηνπ. πγθεθξηκέλα νη κεηαβνιέο πνπ παξαηεξνχληαη ζην
θξαζί είλαη:


Μεηαβνιή ηνπ ρξψκαηνο. Σν νμπγφλν παίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζηηο
αληηδξάζεηο αλζνθπαλψλ θαη ηαλληλψλ κε απνηέιεζκα ηα έληνλα θφθθηλα
θξαζηά λα κεηαηξέπνληαη ζε θεξακηδί θαη ηα ιεπθά ζε θίηξηλα –
θερξηκπαξέληα.



Δκπινπηηζκφο ηνπ θξαζηνχ κε ηα γεπζηηθά θαη αξσκαηηθά ζπζηαηηθά πνπ
πξνέξρνληαη απφ ην μχιν ηνπ βαξειηνχ. Οη νπζίεο απηέο (ηαλλίλεο, βαληιιίλε
θ.α.) εληζρχνπλ ην κπνπθέην ηνπ θξαζηνχ θαη βειηηψλνπλ ηε γεχζε ηνπ (ν
νίλνο απφ ζηπθφο γίλεηαη πην καιαθφο).



Μεηψλεηαη ε νμχηεηα εμαηηίαο ηεο εζηεξνπνίεζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη.



Μείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ είηε εμαηηίαο ηεο εμάηκηζεο απφ ηνπο πφξνπο ηνπ
βαξειηνχ είηε εμαηηίαο απνξξφθεζεο. Γη‟ απηφ ην ιφγν ηα βαξέιηα ζα πξέπεη
λα απνγεκίδνληαη.

II.

Αλαγσγηθή παιαίσζε είλαη ε παξακνλή ηνπ νίλνπ ζε θηάιεο ζε αλαεξφβην
πεξηβάιινλ. Σν πψκα ηεο θηάιεο εμαζθαιίδεη ζρεδφλ απφιπηε εξκεηηθφηεηα. Καηά
ηε παιαίσζε ζε θηάιεο παξαηεξνχληαη πνιχ αξγέο αληηδξάζεηο εζηεξνπνίεζεο ηεο
αιθνφιεο κε ηα νξγαληθά νμέα ηνπ νίλνπ. Σν απνηέιεζκα απηψλ ησλ αληηδξάζεσλ
είλαη ε δεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ θαη πνιχπινθσλ αξσκάησλ πνπ παξαπέκπνπλ ζε
μεξνχο θαξπνχο, άλζε, κπαραξηθά θ.α. πνπ απνηεινχλ ην bouquet (κπνπθέην).
Οη θαηάιιειεο ζπλζήθεο παιαίσζεο είλαη ζεξκνθξαζία 12-16°C θαη ζρεηηθή πγξαζία
70-80%.
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4.1.1 Ο ξόινο ηνπ βαξειηνύ ζηελ παιαίσζε
Όπσο είδακε, ε ζπκβνιή ηνπ βαξειηνχ είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ
ρξψκαηνο ησλ θξαζηψλ, ηελ αλάδεημε ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ αξσκάησλ θαη ηεο γεχζεο.
Δπηπιένλ, νη πφξνη ηνπ μχινπ επηηξέπνπλ ηε ζηαδηαθή θη ειεγρφκελε επαθή ηνπ θξαζηνχ κε
ην νμπγφλν.
Σν

θαιχηεξν

δηαδεδνκέλν
ρξεζηκνπνηείηαη

μχιν
γηα

θαη

πην
πνπ
ηελ

θαηαζθεπή ησλ βαξειηψλ είλαη
απηφ ηεο δξπφο. Απφ ηα 200
πεξίπνπ είδε δξπφο πνπ ππάξρνπλ
κφλν δπν ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
ηελ θαηαζθεπή ηνπο. Σα θαιχηεξα
Δηθόλα 6: Γξχηλα βαξέιηα σξίκαλζεο

βαξέιηα είλαη ηα γαιιηθά θαη

αθνινπζνχλ ηα ακεξηθάληθα. Δθηφο απφ δξπ θαηαζθεπάδνληαη θαη βαξέιηα απφ νμηά θαη
θαζηαληά, αλ θαη ε ηειεπηαία δελ ρξεζηκνπνηείηαη πνηέ ζε ιεπθά θξαζηά γηαηί ην μχιν ηεο
κεηαθέξεη ρξσζηηθέο πνπ πεξλνχλ ζην θξαζί. Δπηπιένλ, ηα άιια είδε μχισλ είλαη πνιχ
πνξψδε κε απνηέιεζκα λα επηηξέπνπλ ηελ είζνδν κεγάιεο πνζφηεηαο νμπγφλνπ ζην θξαζί.
Ζ δηαδηθαζία ηνπ θαςίκαηνο πνπ γίλεηαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ βαξειηψλ ζε
ζπλδπαζκφ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ μχινπ δίλνπλ ζην θξαζί έληνλα αξσκαηηθά θαη
γεπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο βαλίιηα, ζνθνιάηα, θαθέ.
Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη θαη ην κέγεζνο ηνπ βαξειηνχ αθνχ φζν κηθξφηεξν είλαη ηφζν
κεγαιχηεξε επηθάλεηα μχινπ έξρεηαη ζε επαθή κε ην θξαζί, απμάλνληαο έηζη ηα
απνηειέζκαηα ηεο παιαίσζεο.
Έλαο αθφκα ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ε ειηθία ηνπ βαξειηνχ. Έλα θαηλνχξην
βαξέιη πξνζδίδεη πνιχ πεξηζζφηεξεο αξσκαηηθέο θαη γεπζηηθέο νπζίεο ζην θξαζί ζε ζρέζε κε
έλα παιηφ. Δπίζεο, ην λέν βαξέιη δελ παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα θαζαξηφηεηαο θαη
ζηεγαλφηεηαο. Ζ κέγηζηε δηάξθεηα δσήο ηνπο είλαη 3-4 ρξφληα, αθνχ κεηά απφ απηφ ην
δηάζηεκα δελ είλαη παξά έλα μχιηλν ζθεχνο.
Λφγσ ηνπ κεγάινπ θφζηνπο ησλ δξχηλσλ βαξειηψλ πνιινί ρξεζηκνπνηνχλ ηα “oak
chips”. Πξφθεηηαη γηα ηξίκκαηα ή μχζκαηα δξπφο ηα νπνία βπζίδνληαη ζην θξαζί γηα κεξηθέο
εβδνκάδεο πξνθεηκέλνπ λα πάξεη ην άξσκα ηεο δξπφο. Αλ θαη νξγαλνιεπηηθά δελ ππάξρεη
δηαθνξά απφ έλα θξαζί πνπ έρεη παιαησζεί ζε δξχηλν βαξέιη, νπζηαζηηθά δελ ην
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αλαβαζκίδνπλ αθνχ δελ πξαγκαηνπνηείηαη ε αξγή θαη ζηαδηαθή νμπγφλσζή ηνπ, πνπ
επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ πφξσλ ηνπ βαξειηνχ.

4.2Δκθηάισζε
Ζ εκθηάισζε πξνζηαηεχεη ην πξντφλ απφ κηθξνβηαθέο κνιχλζεηο θαη απφ ηελ
επίδξαζε ηνπ νμπγφλνπ. Δπίζεο, έρεη ζθνπφ λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηά ηνπ κε ηελ παιαίσζε
εθφζνλ απηή πξαγκαηνπνηεζεί. Πξφθεηηαη γηα κηα κεραληθή θαηεξγαζία ε νπνία
πεξηιακβάλεη:
1) Πιπληηθή κεραλή. Πεξηιακβάλεη απφ απιά πιπληήξηα, εκηαπηφκαηα 1-2 κπνπθαιηψλ
έσο απηφκαηα πιπληήξηα κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο.
2) Γεκηζηηθφ θηαιψλ. Τπάξρνπλ γεκηζηηθά κεραλήκαηα, απιά κε 1-2-3-4 κήθε,
εκηαπηφκαηα θαη απηφκαηα.
3) Σαπσηηθφ θηαιψλ. Τπάξρνπλ ηαπσηηθά κεραλήκαηα ρεηξνθίλεηα ή πνδνθίλεηα,
εκηαπηφκαηα θαη απηφκαηα.
4) Καςπιηέξα ή ζπξξηθλσηηθφ. Δίλαη ην ζεξκνηνχλει, ζην νπνίν πεξλψληαο ε θηάιε κε
ην θαςχιη, ιφγσ ζεξκνθξαζίαο, ζπξξηθλψλεηαη θαη εθαξκφδεη ηέιεηα ζηελ θνξπθή
ηνπ κπνπθαιηνχ, θαιχπηνληαο θαη πξνζηαηεχνληαο ην θειιφ.
5) Δηηθεηέδα. Τπάξρνπλ απιέο εηηθεηέδεο πνπ ηνπνζεηνχλ θφιια ζηηο εηηθέηεο,
απηφκαηεο πνπ ηνπνζεηνχλ 1-2 εηηθέηεο (κπξνζηά θαη πίζσ ή ζην πεξηιαίκην) θαη
εηηθεηέδεο γηα απηνθφιιεηεο εηηθέηεο. Δπίζεο, ππάξρνπλ θαη εκηαπηφκαηεο θαη
ρεηξνθίλεηεο.
6) χζηεκα εγθηβσηηζκνχ.
Ο ρψξνο ηνπ εκθηαισηεξίνπ ζα πξέπεη λα είλαη ρσξηζηά απφ ηηο δεμακελέο δχκσζεο
ζε ζεξκνθξαζία 16-20°C. Ζ δεμακελή ηξνθνδνζίαο πξέπεη λα δηαζέηεη ζχζηεκα θάιπςεο ηνπ
θελνχ ρψξνπ, πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ εκθηάισζε, κε αδξαλέο αέξην, αιιηψο ε
εκθηάισζε πξέπεη λα ηειεηψλεη εληφο 48 σξψλ.

4.2.1 πζθεπαζίεο θξαζηνύ
Ζ εκθηάισζε φπσο είδακε πξνζηαηεχεη ην θξαζί απφ κηθξνβηαθέο κνιχλζεηο θαη απφ
ηελ επίδξαζε ηνπ νμπγφλνπ. Παξαθάησ ζα γίλεη αλάιπζε ησλ πιηθψλ θαη ησλ εηδψλ ησλ
πεξηεθηψλ θαη ησλ πσκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα.
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ΠΔΡΗΔΚΣΔ
1. Γπάιηλε θηάιε: απνηειεί ηελ επηθξαηέζηεξε ζπζθεπαζία ηνπ θξαζηνχ, θαζψο είλαη
ζχκκαρνο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αλάδεημεο ηνπ «κπνπθέηνπ», αθνχ είλαη ε κνλαδηθή
πνπ ελδείθλπηαη γηα ηελ παιαίσζή ηνπ (Σηηάθε, 2013).
Σα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηά ηεο είλαη:
 Δίλαη αδηαπέξαζηε ζηνπο κηθξννξγαληζκνχο.
 Δίλαη απφιπηα ζηεγαλή ζε πγξά θαη αέξηα.
 Γελ πξνζδίδεη νζκέο θαη γεχζεηο ζην θξαζί.
 Γηαζέηεη κεγάιε ρεκηθή αδξάλεηα.
 Δίλαη 100% αλαθπθιψζηκε.
 Γηαζέηεη θαιή κεραληθή θαη ζεξκηθή αληίζηαζε.
Σν ρξψκα ηεο θηάιεο είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηφζν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
θξαζηνχ απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία φζν θαη γηα ηελ εκθάληζή ηνπ. Ζ επηινγή ηνπ ρξψκαηνο
εμαξηάηαη απφ ην ρξψκα ηνπ θξαζηνχ. Γηα ηα εξπζξά θξαζηά είλαη βαζχ πξάζηλν ή θαθέ, γηα
ηα ξνδέ θξαζηά άρξσκν ή θαθέ θαη γηα ηα ιεπθά θξαζηά άρξσκν ή πξάζηλν. Σα θξαζηά πνπ
πξφθεηηαη λα παιαησζνχλ δελ εκθηαιψλνληαη πνηέ ζε άρξσκεο θηάιεο.
Σέινο, ζρεηηθά κε ηνλ φγθν ηεο θηάιεο δελ είλαη επηηξεπηά φια ηα κεγέζε, παξά κφλν
φζα είλαη πνιιαπιάζηα θαη ππνπνιιαπιάζηα ηνπ 0,75L. θαη ηνπ 1L. Ζ κηθξφηεξε θηάιε είλαη
0,187L.
2. Αζθόο. Ζ ρξήζε ηνπ είλαη γλσζηή απφ ηελ αξραηφηεηα θαζψο ζπλήζηδαλ λα θπιάλε
θαη λα κεηαθέξνπλ ην θξαζί είηε ζε πήιηλνπο ακθνξείο είηε ζε αζθνχο απφ δέξκαηα
δψσλ. ήκεξα ε εκθάληζή ηνπ έρεη αλαβαζκηζηεί κε πην ζχγρξνλα πιηθά. Οπζηαζηηθά
πξφθεηηαη γηα κηα δηπιή ζπζθεπαζία, ε νπνία απνηειείηαη εζσηεξηθά απφ έλα πιηθφ
εηδηθφ γηα πγξά ηξφθηκα θη εμσηεξηθά απφ ράξηηλε ζπζθεπαζία δηακνξθσκέλε ζε
θνπηί ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη φιεο νη ελδείμεηο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηε
λνκνζεζία.
Ζ εκθηάισζε ζε αζθφ γίλεηαη κε εηδηθφ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη θαηά ηελ
πιήξσζε αθαηξείηαη πιήξσο ν αέξαο. Βαζηθφ ηνπ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο θάζε
θνξά πνπ παίξλνπκε κηα πνζφηεηα θξαζηνχ, ζπξξηθλψλεηαη θη έηζη δε γεκίδεη ην θελφ
κε αέξα (Σηηάθε, 2013). Δπηπιένλ, δηαζέηεη έλα βξπζάθη ην νπνίν έρεη ηελ ηθαλφηεηα
λα ζθξαγίδεη ηε ζπζθεπαζία.
3. Tetra Pak. Πξφθεηηαη γηα παξαιιαγή ησλ θιαζζηθψλ αζθψλ. Καηαζθεπάδεηαη απφ
ραξηί, πνιπαηζπιέλην

θαη

αινπκίλην. χκθσλα κε
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ηηο πξνδηαγξαθέο

ησλ

θαηαζθεπαζηψλ δηαηεξνχληαη γηα 6 κήλεο κεηά ηελ εκθηάισζε ή 6 εβδνκάδεο κεηά ην
άλνηγκα.
4. Φηάιε PET. Δίλαη κηα ζπζθεπαζία άζξαπζηε, ειαθξηά θαη εχθνιε ζηε κεηαθνξά ηεο.
ηελ εμσηεξηθή ηεο πιεπξά είλαη εληζρπκέλε κε έλα επίζηξσκα, ην νπνίν ηελ
πξνζηαηεχεη απφ ην θσο θαη ην νμπγφλν.
Ζ ρξήζε ηεο αθνξά θξαζηά πνπ πξννξίδνληαη γηα άκεζε θαηαλάισζε. Ζ δηαδηθαζία
ηεο εκθηάισζεο γίλεηαη απφ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπαζία (Σηηάθε, 2013).
ΦΔΛΛΟΗ
1. ΦΤΗΚΟ ΦΔΛΛΟ: Δίλαη ην πξψην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ
πσκαηηζκφ ησλ θηαιψλ θαη ην πην δηαδεδνκέλν έσο ζήκεξα. Παξάγεηαη απφ ηε
θειινθφξν βειαληδηά (Querqus Suber), ή αιιηψο θειιφδελδξν. Σν θειιφδελδξν
θχεηαη ζην δπηηθφ κέξνο ηεο κεζνγεηαθήο ιεθάλεο: Πνξηνγαιία, Ηζπαλία, Νφηηα
Γαιιία, Αιγεξία, Σπλεζία θαη Μαξφθν (Παληαδνπνχινπ, 2007).
Ο θπζηθφο θειιφο είλαη πξντφλ 100% θπζηθφ άξα θαη αλαθπθιψζηκν, ειαθξχ,
εχθακπην, ζηεγαλφ αιιά θαη νηθνινγηθφ αθνχ ε θνπή ηνπ θινηνχ βνεζά ζηελ
καθξνδσία ηνπ δέλδξνπ. Δπηπιένλ, είλαη ην κφλν κε απνδεδεηγκέλα απνηειέζκαηα γηα
φινπο ηνπο νίλνπο θαη ν πιένλ απνδεθηφο απφ ην ζχλνιν ησλ θαηαλαισηψλ.
Παξ‟ φια απηά παξνπζηάδεη θαη αξθεηά κεηνλεθηήκαηα κε ην ζνβαξφηεξν λα είλαη ε
νζκή κνχριαο πνπ πξνζδίδεη ζην θξαζί. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηελ αλάπηπμε
κηθξννξγαληζκψλ κέζα ζην θειιφ. Οη κηθξννξγαληζκνί απηνί είλαη θπξίσο κχθεηεο,
δηάθνξα γέλε δπκψλ θαη βαθηήξηα. Ο κεηαβνιηζκφο ησλ παξαπάλσ ζπζηαηηθψλ έρεη
σο απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή δηάθνξσλ νπζηψλ κε θχξηα ηελ 2,4,6- ηξηρισξναληζφιε
(TCA). Δπίζεο, επεηδή ν θειιφο κπνξεί λα μεξαζεί πνιχ εχθνια θαη λα ράζεη ηελ
ειαζηηθφηεηά ηνπ, ηνπνζεηείηαη ην κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε νξηδφληηα ζέζε
θη έηζη δηαηεξείηαη ε πγξαζία ηνπ.
2. ΣΔΥΝΖΣΑ ΠΧΜΑΣΑ: Πξφθεηηαη γηα κνξθνπνηεκέλα πψκαηα ή πψκαηα
ζπζζσκάησζεο, γλσζηά σο Agglomerated. Καηαζθεπάδνληαη απφ ηξίκκαηα ηνπ
θειινχ πνπ ζπγθνιινχληαη κεηαμχ ηνπο κε εηδηθή θφιια ηξνθίκσλ (Παληαδφπνπινπ,
2007). Ζ δηάκεηξφο ηνπο είλαη κηθξφηεξε απφ ησλ θπζηθψλ θειιψλ, αθνχ δχζθνια
ζπκπηέδνληαη. Ζ πνηφηεηά ηνπο εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ θινηνχ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε σο πξψηε χιε, απφ ην κέγεζνο ησλ ηξηκκάησλ, απφ ηελ ηερληθή πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε θαη απφ ην είδνο ηεο θφιιαο. ε απηή ηελ θαηεγνξία ππάξρνπλ
41

δηάθνξα είδε φπσο πψκαηα απνηεινχκελα απφ πψκα ηχπνπ Agglomerated θαη ζηα
άθξα ηνπ θνιιεκέλνο θπζηθφο θειιφο θαη πψκαηα ζπγθνιιεκέλα απφ δχν πιάθεο
θειιψλ.
Απνηεινχλ κηα πην νηθνλνκηθή ιχζε, είλαη πην ζπλεθηηθά, κνηάδνπλ κε ην θπζηθφ
θειιφ θαη δελ ρξεηάδεηαη επηπιένλ εμνπιηζκφο γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο. Χζηφζν, δελ
κεηψλεηαη ε πνζφηεηα ηεο TCA πνπ πξνζδίδεη ηελ νζκή ηεο κνχριαο ζην θξαζί θαη
πξέπεη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε θηάιε λα ηνπνζεηείηαη ζε νξηδφληηα ζέζε γηα λα
δηαηεξείηαη ε πγξαζία ηνπ θειινχ.
3. ΤΝΘΔΣΗΚΑ

ΠΧΜΑΣΑ:

Παξαζθεπάδνληαη

απφ

πιαζηηθφ.

ηελ

αγνξά

θπθινθνξνχλ δπν είδε. Σν έλα είλαη απφ ζπκπαγέο πιαζηηθφ θαη ην άιιν ζχλζεην ην
νπνίν απνηειείηαη απφ πιαζηηθφ ζε κνξθή αθξνχ επηθαιπκκέλν εμσηεξηθά κε
ζηιηθφλε. Δίλαη πψκαηα αξθεηά ζπλεθηηθά, αλαθπθιψζηκα θαη δελ ππάξρεη θφβνο
θαηαζηξνθήο ηνπο κεηά ην άλνηγκα ηεο θηάιεο, κεηψλεηαη ε εμάηκηζε θαηά έλα
κεγάιν πνζνζηφ θαη ε θηάιε κπνξεί λα δηαηεξείηαη ζε φξζηα ζέζε. Δπηπιένλ, είλαη
νπδέηεξα θαη δελ ππάξρεη θίλδπλνο πξνζβνιήο απφ ηελ TCA. Παξ‟ φια απηά δελ
εμαζθαιίδνπλ εξκεηηθφηεηα σο πξνο ηα αέξηα, πνιιέο θνξέο δεκηνπξγνχληαη ζην
εζσηεξηθφ ηνπο θπζαιίδεο νμπγφλνπ νη νπνίεο κε ηνλ θαηξφ πεξλνχλ ζην εζσηεξηθφ
ηεο θηάιεο θαη δελ έρνπλ ηελ ειαζηηθφηεηα ηνπ θπζηθνχ θειινχ κε απνηέιεζκα λα
παζαίλνπλ βιάβεο νη ηαπσηηθέο κεραλέο. Σέινο, δελ ελδείθλπληαη γηα θξαζηά πνπ
πξννξίδνληαη γηα παιαίσζε.
4. ΒΗΓΧΣΑ ΠΧΜΑΣΑ: Καηαζθεπάδνληαη απφ αινπκίλην. ην εζσηεξηθφ ηνπ πψκαηνο,
ηνπνζεηείηαη κηα κεκβξάλε ε νπνία πξνζθέξεη ζηεγαλφηεηα, γλσζηή σο θιάληδα. Ζ
ρξήζε ηνπ έρεη αξρίζεη λα εμαπιψλεηαη ξαγδαία. Δίλαη έλα πιηθφ ζπλεθηηθφ,
αλαθπθιψζηκν, εχθνιν ζηε ρξήζε, νηθνλνκηθφ θη επαλαρξεζηκνπνηήζηκν. Δπίζεο,
κπνξεί ε θηάιε λα παξακέλεη ζε φξζηα ζέζε. Πξνο ην παξφλ ηνπιάρηζηνλ δελ είλαη
απνδεδεηγκέλε ε ρξήζε ηνπο ζε νίλνπο παιαίσζεο. Σέινο, ην βηδσηφ πψκα δίλεη ζηνλ
θαηαλαισηή κηα θηελή θαη πξφρεηξε εληχπσζε.
5. ΚΔΦΑΛΟΦΟΡΑ ΠΧΜΑΣΑ: Απνηεινχληαη απφ δπν ηκήκαηα, κηα θεθαιή απφ
πιαζηηθφ θαη ην θπξίσο πψκα πνπ κπνξεί λα είλαη θπζηθφο θειιφο, agglomerated,
πιαζηηθφ θ.α. Πξφθεηηαη γηα κηα νηθνλνκηθή ιχζε, πνπ πξνζθέξεη κεγάιε επθνιία
ζην άλνηγκα ηεο θηάιεο. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε νίλνπο πνπ ζα θαηαλαισζνχλ
άκεζα. Σν κεηνλέθηεκά ηεο είλαη πσο δελ κπνξεί λα ζθξαγηζηεί ε θηάιε κεηά ην
άλνηγκα. ε γεληθέο γξακκέο παξνπζηάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά απφ ηα νπνία είλαη
θηηαγκέλν ην πψκα.
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6. ΓΤΑΛΗΝΑ ΠΧΜΑΣΑ: Δίλαη κηα λέα παξνπζία ζην ρψξν ησλ πσκάησλ. Δίλαη
νπδέηεξα, αλαθπθιψζηκα θαη πξνζθέξνπλ εχθνιν άλνηγκα θαη θιείζηκν κε εξκεηηθφ
θιείζηκν. Δπηπιένλ, κπνξνχλ λα θπιάζζνληαη ζε φξζηα ζέζε. Σν κεγάιν ηνπο
κεηνλέθηεκα είλαη πσο ρξεηάδνληαη εηδηθά κεραλήκαηα εκθηάισζεο θαη εηδηθέο
γπάιηλεο θηάιεο νη νπνίεο είλαη θαη πην αθξηβέο.

4.4 Δηηθέηα θξαζηνύ
Ζ εηηθέηα είλαη ην κέζν κε ην νπνίν δίλνληαη ζηνλ θαηαλαισηή φιεο νη απαξαίηεηεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξντφλ. χκθσλα κε ηελ εζληθή θαη ηελ επξσπατθή λνκνζεζία νη
πιεξνθνξίεο απηέο δίλνληαη κε ηε κνξθή ελδείμεσλ θαη ρσξίδνληαη ζε ππνρξεσηηθέο θαη
πξναηξεηηθέο.
A. ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΔ ΔΝΓΔΗΞΔΗ
1. Ολνκαζία θαηεγνξίαο ακπειννηληθνχ πξντφληνο π.ρ. νίλνο, νίλνο ιηθέξ.
2. Ο φγθνο ηεο θηάιεο (πεξηεθηηθφηεηα) π.ρ. 750 mL, 187 mL.
3. Ο αιθννιηθφο ηίηινο π.ρ. 12% vol.
4. Ο φξνο θαη ε νλνκαζία ησλ νίλσλ ΠΟΠ ή ΠΓΔ π.ρ. Πξνζηαηεπφκελε
Ολνκαζία Πξνέιεπζεο Μαπξνδάθλε Παηξψλ.
5. Έλδεημε πξνέιεπζεο π.ρ. παξάγεηαη ζηελ Διιάδα.
6. Έλδεημε ηνπ εκθηαισηή (φλνκα θαη ηαρ. δ/λζε).
7. Έλδεημε ηνπ εηζαγσγέα ζηελ πεξίπησζε ησλ εηζαγφκελσλ νίλσλ.
8. Ζ παξνπζία νξηζκέλσλ αιιεξγηνγφλσλ νπζηψλ π.ρ. SO2, θαδεΐλε, αιβνπκίλε.
Ζ έλδεημή ηνπο πξέπεη λα είλαη γξακκέλε ζηα ειιεληθά.
9. ηελ πεξίπησζε αθξψδνπο νίλνπ, αεξηνχρνπ αθξψδνπο νίλνπ, αθξψδνπο
νίλνπ πνηφηεηαο θαη αθξψδνπο νίλνπ πνηφηεηαο αξσκαηηθνχ ηχπνπ, ε έλδεημε
ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ζάθραξα π.ρ. μεξφο, εκίμεξνο, γιπθφο.
10. Αξηζκφο παξηίδαο.
Οη νίλνη ΠΟΠ θέξνπλ ππνρξεσηηθά ηαηλίεο ειέγρνπ θαη νη νίλνη ΠΓΔ θσδηθφ
εκθηάισζεο.
B. ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΔ ΔΝΓΔΗΞΔΗ
1. Έηνο ζπγθνκηδήο (γηα νίλνπο ΠΟΠ, ΠΓΔ θαη πνηθηιηαθνχο).
2. Σν φλνκα κηαο ή πεξηζζφηεξσλ πνηθηιηψλ ακπέινπ.
3. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα π.ρ. μεξφο, εκίμεξνο, γιπθφο.
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4. Σν θνηλνηηθφ ζχκβνιν πνπ αλαθέξεη ηελ πξνζηαηεπφκελε νλνκαζία
πξνέιεπζεο ή ηελ πξνζηαηεπφκελε γεσγξαθηθή έλδεημε.
5. Δλδείμεηο πνπ αθνξνχλ ζε κεζφδνπο παξαγσγήο π.ρ. δχκσζε ζε βαξέιη,
σξίκαζε ζε βαξέιη.
6. Γηα ηνπο νίλνπο ΠΟΠ ή ΠΓΔ ην φλνκα άιιεο γεσγξαθηθήο ελφηεηαο ε νπνία
είλαη κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε απφ ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία βαζίδεηαη ε
νλνκαζία πξνέιεπζεο ή ε γεσγξαθηθή έλδεημε.
7. Έλδεημε ηεο εθκεηάιιεπζεο π.ρ. Ακπειψλαο, Κηήκα, Μνλαζηήξη.
8. Άιιεο ελδείμεηο π.ρ. ηχπνο θξαζηνχ, ζπζηάζεηο ζηνπο θαηαλαισηέο.
9. Γηα ηνπο νίλνπο ΠΟΠ ή ΠΓΔ ε ρξήζε παξαδνζηαθψλ ελδείμεσλ π.ρ.
RESERVE, GRANDE RESERVE, CAVA.

4.4.1 Δλδείμεηο πνπ ππνδειώλνπλ παιαίσζε
RESERVE (επηιεγκέλνο): ε έλδεημε αλαθέξεηαη κφλν ζε νίλνπο ΠΟΠ. Όηαλ πξφθεηηαη γηα
ιεπθφ θξαζί ζεκαίλεη παιαίσζε γηα έλα ρξφλν εθ ηνπ νπνίνπ ηνπιάρηζηνλ νη έμη κήλεο ζε
βαξέιηα θαη ηξεηο κήλεο ζε θηάιεο. Γηα ηα εξπζξά θξαζηά ζεκαίλεη δηάξθεηα παιαίσζεο δπν
ρξφληα απφ ηα νπνία ν έλαο ρξφλνο ηνπιάρηζηνλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε βαξέιηα θη έμη κήλεο
ζε θηάιεο. Γηα ηελ παιαίσζε ηεο Μαπξνδάθλεο ην ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη ηξία ρξφληα εθ
ησλ νπνίσλ ηα δπν ηνπιάρηζηνλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε βαξέιηα θη έλαο ηνπιάρηζηνλ ρξφλνο
ζε θηάιεο.
GRANDE RESERVE (εηδηθά επηιεγκέλνο): αθνξά κφλν νίλνπο ΠΟΠ. Οη εξπζξνί απηήο ηεο
θαηεγνξίαο έρνπλ παιαησζεί γηα ηέζζεξα ρξφληα απφ ηα νπνία ηνπιάρηζηνλ νη δεθανθηψ
κήλεο ήηαλ ζε βαξέιηα θαη νη δεθανθηψ ζε θηάιεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε παιαίσζε ηεο
Μαπξνδάθλεο δηαξθεί επηά ρξφληα απφ ηα νπνία ηα ηξία ηνπιάρηζηνλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε
βαξέιηα θαη ηξία ζε θηάιεο.
CAVA: αθνξά ηνπο νίλνπο ΠΓΔ. Γηθαίσκα ρξήζεο ηνπ φξνπ έρνπλ ηα ιεπθά θξαζηά πνπ
έρνπλ ππνζηεί παιαίσζε γηα έλα ρξφλν απφ ηνλ νπνίν νη έμη κήλεο ηνπιάρηζηνλ ήηαλ ζε
βαξέιηα θη έμη κήλεο ζε θηάιεο. Όζνλ αθνξά ηνπο εξπζξνχο νίλνπο, ε παιαίσζε ζα πξέπεη λα
θξάηεζε ηξία ρξφληα απφ ηα νπνία ν έλαο ηνπιάρηζηνλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε
βαξέιηα θη έλαο ρξφλνο ζε θηάιεο.
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
ηελ παξνχζα εξγαζία, έγηλε αλάιπζε ηεο παξαγσγήο θαη ηππνπνίεζεο ζην λνκφ
Αραΐαο. πγθεθξηκέλα, είδακε πσο ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ λνκνχ θαιιηεξγείηαη ε πνηθηιία
Ρνδίηεο θη ακέζσο κεηά νη πνηθηιίεο πνπ δίλνπλ ηα θξαζηά ΠΟΠ, δει. Πάηξα, Μαπξνδάθλε
Παηξψλ, Μνζράην Ρίνπ θαη Μνζράην Ρίνπ Παηξψλ.
Δπίζεο, ηα θξαζηά θαηαηάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο, ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή θαη ηελ
επξσπατθή λνκνζεζία, έηζη ψζηε λα γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ θαηαλαισηή πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηελ πνηθηιία, ηελ πεξηνρή πνπ θαιιηεξγήζεθε θαη ηε κέζνδν νηλνπνίεζεο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε.
Όζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία ηεο νηλνπνίεζεο δηαθέξεη γηα ηνλ θάζε ηχπν θξαζηνχ θαη
ρσξίδεηαη ζε εξπζξή, ιεπθή θαη ξνδέ, αλάινγα κε ην παξαγφκελν ρξψκα. Ζ βαζηθή ηνπο
δηαθνξά είλαη ε εθρχιηζε ησλ ρξσζηηθψλ νπζηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηα ζηέκθπια ησλ
ζηαθπιηψλ. Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη απαξαίηεηε γηα ηα εξπζξά θαη ηα ξνδέ (ζχληνκε
εθρχιηζε) θαη δελ ρξεζηκνπνηείηαη θαζφινπ ζηε ιεπθή. Δπίζεο, αθνινπζνχληαη δηαθνξεηηθέο
κέζνδνη ζηελ νηλνπνίεζε ησλ αθξσδψλ θαη ησλ γιπθψλ νίλσλ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα
ηελ παξαζθεπή ηνπο είλαη ε πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη ζάθραξα
αληίζηνηρα.
Δπηπιένλ, ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε επηζπκία ησλ νηλνπαξαγσγψλ γηα
θαιχηεξα θαη πνηνηηθφηεξα πξντφληα έρεη απμήζεη θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ λέσλ ηερληθψλ
νηλνπνίεζεο ζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξα νηλνπνηεία.
Μεηά ηε ιήμε ηεο αιθννιηθήο δχκσζεο θαη πξηλ ηε δηαδηθαζία ηεο εκθηάισζεο είλαη
απαξαίηεην λα γίλνπλ θάπνηεο δηεξγαζίεο ζην θξαζί κε ζθνπφ ηε ζηαζεξνπνίεζε θαη ηε
δηαχγαζή ηνπ.
Ζ δηαδηθαζία ηεο παιαίσζεο, αλ θαη είλαη κηα κέζνδνο πνπ βειηηψλεη ηα
νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θξαζηνχ, δελ εθαξκφδεηαη ζε φια, παξά κφλν ζε απηά
πνπ έρνπλ θαιιηεξγεζεί θαη νηλνπνηεζεί γη‟ απηφ ηνλ ιφγν.
Σν ηειεπηαίν ζηάδην ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε εκθηάισζε. Αλ θαη
ππάξρνπλ δηάθνξα είδε ζπζθεπαζίαο, ε γπάιηλε θηάιε θαη ν θειιφο εμαθνινπζνχλ λα
παξακέλνπλ πξψηα ζηηο πξνηηκήζεηο θαηαλαισηψλ θαη παξαγσγψλ γηαηί ηνπο παξαπέκπνπλ
ζε έλα πνηνηηθφηεξν πξντφλ.
Μεγάιε ζεκαζία γηα ηελ ηππνπνίεζε έρεη θπζηθά θαη ε εηηθέηα ηνπ θξαζηνχ πνπ έρεη
ζθνπφ ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ θαηαλαισηή γηα ην θξαζί πνπ αγνξάδεη.
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