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Οίνος ως τρόφιμο 

Αναπόσπαστο συστατικό της διατροφής των ανθρώπων

- Ευφραντικές ιδιότητες

-σημαντικό κομμάτι της μεσογειακής διατροφής

Πολλές ερευνητικές εργασίες έχουν δείξει ότι ένα ποτήρι οίνου ημερησίως
και δη ερυθρού κάνει καλό στην ανθρώπινη υγεία



Οίνος ως τρόφιμο 

Ο οίνος περιέχει αντιοξειδωτικές ουσίες όπως τα φλαβανοειδή απαραίτητα

για τον οργανισμό

Αποδίδονται στον οίνο ιδιότητες όπως

της μείωσης της αρτηριακής πίεσης,

της βελτίωσης της λειτουργίας της καρδιάς,

της προστασίας των νευρώνων του εγκεφάλου,

της προστασία από τον καρκίνο



Οίνος ως τρόφιμο 

Η πιο γνωστή και η πλέον ερευνηθείς ουσία του οίνου είναι  η ρεσβερατρόλη  

στην οποία αποδίδονται 

αντικαρκινικές, 

αντιφλεγμονώδεις 

αντιοξειδωτικές ιδιότητες

Προστατευτικές σε σχέση με τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ 



Οίνος ως τρόφιμο 

Όμως πρέπει να απαντηθούν 3 ερωτήματα  : 

1) Πως μεταβολίζεται η ρεσβερατρόλη μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό 

ώστε να ‘εκμεταλλευτούμε’ όλες αυτές τις ιδιότητες

2) Πόσα ποτήρια πρέπει να πιούμε για να ‘δεχτούμε’ ποσότητα ικανή να 

μας προστατεύει

3) Χρειάζεται και η αλκοόλη ή χαπάκια ρεσβερατρόλης είναι αρκετά?  



Οίνος ως Οίνος  

Ο οίνος όμως πάνω από όλα είναι

κουλτούρα, τρόπος ζωής , απόλαυση 

Είναι ίσως το προϊόν στο οποίο η διαμόρφωση της τελικής ποιότητας είναι 

δύσκολο να  προβλεφτεί και να μοντελοποιηθεί, εν αντιθέσει με άλλα 

προϊόντα, μιας και οι παράμετροι που επιδρούν στην διαμόρφωση της 

τελικής ποιότητας είναι πάρα πολλοί



Οίνος ως Οίνος  

Προϊόν άρρηκτα συνδεδεμένο με την πρωτογενή παραγωγή 

-περιοχή προέλευσης των σταφυλιών και 

-ποικιλίες που δίνουν το σταφύλι 

επηρεάζουν άμεσα το τελικό προϊόν

Σε άλλα προϊόντα είναι η εφαρμοζόμενη τεχνολογία που θα διαμορφώσει 

τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες του τελικού προϊόντος



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΟΙΝΟΥ 

ΕΥΚΟΛΗ !!!
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΣΕ ΑΛΚΟΟΛΗ …

ΔΥΣΚΟΛΗ; ΟΤΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΟΙΝΟ!!!

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ‘ΑΝΑΓΝΩΣΗ’ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ ΏΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΤΟ 
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΡΟΙΟΝ



ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ

‘ΑΝΑΓΝΩΣΗ’ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ
ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΖΥΜΩΣΗ/ ΕΚΧΥΛΙΣΗ
ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
‘ΩΡΙΜΑΝΣΗ’ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ 



Παρακολούθηση ωρίμανσης
ΛΕΥΚΑ
Εξέλιξη σακχάρων, ολικής οξύτητας, αρωματικά

ΕΡΥΘΡΑ
Εξέλιξη σακχάρων, ολικής οξύτητας, αρωματικά, 
ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ

Συσχέτιση της πολυφαινολικής ωρίμανσης και του χρόνου τρυγητού
Συσχέτιση της πολυφαινολικής ωρίμανσης και του τρόπου οινοποίησης

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΟΙΝΟΥ 

1.‘ΑΝΑΓΝΩΣΗ’ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ’ 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΑΝΝΙΝΩΝ (ΦΛΟΙΩΝ-ΓΙΓΑΡΤΩΝ) ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΦΛΟΙΩΝ
ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΓΙΓΑΡΤΩΝ

Οι ταννίνες των φλοιών αυξάνουν κατά την πορεία ωρίμανσης, ενώ οι ταννίνες των γιγάρτων
μειώνονται

ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ



Ολικές ανθοκυάνες αυξάνονται αρχικά και στην συνέχεια μειώνονται

Εκυλιζόμενες ανθοκυάνες αυξάνονται

Συντελεστής εκχυλισματικότητας μειώνεται κατά την πορεία ωρίμανσης, τάση των ραγών να
εκχυλίζουν στο γλεύκος περισσότερες ανθοκυάνες από τα χυμοτόπιά τους



ΟΞΕΑ, ΤΡΥΓΙΚΟ, ΜΗΛΙΚΟ

ΑΥΞΗΣΗ, ΜΕΙΩΣΗ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ pH και την περιεκτικότητα Καλίου.

Επηρεάζει τα αρώματα και το χρώμα των οίνων αποφασιστικά

ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Δείγμα pH Κάλιο Δείκτης 
Ιονισμού

Ολικές 
Ανθο-
κυάνες

Ένταση 
Χρώματος

105 3,96 1,61 17 424 6,6

108 3,48 0,91 37 391 11,7

112 3,92 1,47 14 492 6,7



ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

ΑΦΟΜΟΙΩΣΙΜΟ ΑΖΩΤΟ

Απαραίτητο για την αλκοολική ζύμωση

Προσθήκη

Αν λιγοστό δημιουργία αναγωγικών οσμών, διακοπή

Αν πολύ γρήγορη ζύμωση, παραγωγή ανώτερων αλκοολών, οσμη βερνικιού

ΠΡΟΣΟΧΗ στις δόσεις που προσθέτουμε



ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ

Οργανοληπτικη εξέταση σταφυλιών !!!



2. ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΖΥΜΩΣΗ / ΕΚΧΥΛΙΣΗ 

ΛΕΥΚΟΙ ΟΙΝΟΙ

Βασικό ποιοτικό χαρακτηριστικό των λευκών οίνων είναι το άρωμά τους

- άρωμα της πρώτης ύλης και

- δευτερογενές άρωμα, σχηματισμός κατά την αλκοολική ζύμωση

- θερμοκρασία της ζύμωσης

- χρήση κατάλληλου στελέχους ζυμομύκητα





Θερμοκρασία Ζύμωσης



Χρήση επιλεγμένων καλλιεργειών ζυμών

Γένος ή είδος των ζυμών, αλλά και του στελέχους είναι σημαντικότατο για την
ποιότητας του οίνου

Κατά την αλκοολική ζύμωση

-παραγωγή αλκοόλης και CO2,

-παραγωγή δευτερογεννών πτητικών (ανώτερες αλκοόλες, ανώτεροι εστέρες,
αλδεϋδες, πτητικά από πρόδρομες αρωματικές ενώσεις κ.λ.π.) υπευθύνων για το
άρωμα του οίνου



Ρόλος των στελεχών ζυμών

Μεγάλη σημασία παίζει η επιλογή του στελέχους ζυμομύκητα που θα 

πραγματοποιήσει την αλκοολική ζύμωση

1ος Στόχος : γρήγορη επίτευξη της αλκοολικής ζύμωσης 

2ος Στόχος : παραγωγή σε σημαντικές συγκεντρώσεις των χαρακτηριστικών 
αρωματικών συστατικών της ποικιλίας δηλ. την έκφραση του ποικιλιακού 
αρώματος. 







Ερυθρή οινοποίηση

φαινολικά συστατικά, τοποθετημένα σε διαφορετικά σημεία στο σταφύλι

εμφανίζουν διαφορετικό βαθμό διαλυτότητας και διάχυσης μεταξύ τους,

σε σχέση με την υδάτινη και αλκοολική φάση και

σε σχέση με την θερμοκρασία και το χημικό περιβάλλον του μούστου.

Μη φλαβανοειδή συστατικά σταφυλιού

Ανθοκυάνες

Πολυσακχαρίτες

Αζωτούχες ενώσεις

Φλαβονόλες-3,

Προκυανιδίνες

ταννίνες

Σταφύλι

Νερό

Γρήγορη 
Εκχύλιση

Αλκοόλη

Αργή

Εκχύλιση

Γλεύκος

Κυτταρικό τοίχωμα

Εκχύλιση

• Διάχυση

• Διάλυση



Βαθμός 
ωριμότητας

Αιθυλική 
αλκοόλη

Αναλογία 
γλεύκους

στεμφύλων

Αριθμός 
διαβροχών

Είδος ζύμης Είδος 
δεξαμενής

Ποιότητα 
πρώτης

ύλης

Χρόνος 

Χρήση 
ενζύμων

Θειώδης 
ανυδρίτης

Θερμοκρασία

Εκχύλιση
φαινολικών 
συστατικών

Παράγοντες που επηρεάζουν την εκχύλιση των φαινολικών συστατικών



Μετρήσεις κατά την εκχύλιση των φαινολικών συστατικών
Διαχείριση ερυθρής Οινοποίησης

PH

Ολική οξύτητα

Βαθμοί Be

Κλασσικές αναλύσεις
πορείας ζύμωσης

Σύνθεση χρώματος

Απόχρωση

Ένταση χρώματος

Χρωματικά χαρακτηριστικά

Δείκτη Ipvpp

Ολικές ανθοκυάνες

Δείκτη φαινολικών ουσιών

Αναλύσεις φαινολικών συστατικών

Αναλύσεις ελέγχου αλκοολικής ζύμωσης και εκχύλισης

Πότε θα επέμβουμε ώστε να σταματήσουμε την εκχύλιση από 
τους φλοιούς και τα γίγαρτα ?
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ΔΦΟ ΕΝΤΑΣΗ ΑΝΘΟΚΥΑΝΕΣ

Διαχείριση ερυθρής Οινοποίησης



Πώς πρέπει να χειριστούμε το προϊόν που
δημιουργήσαμε μέχρι την στιγμή που θα φθάσει
στον καταναλωτή ;

Ένας νέος οίνος μπορεί να παλαιωθεί και πώς;

Πότε θα σταματήσουμε την παλαίωση;

Σε τι ενέργειες πρέπει να προβούμε κατά την 
παλαίωση;

Απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα μπορούν 
να δοθούν με:

Α)Γευσιγνωστική δοκιμή

Β) Με μετρήσεις πολυφαινολικών δεικτών των
οίνων (αναλύσεις παλαίωσης).

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΟΙΝΩΝ 



Πολυφαινολικοί δείκτες

Δείκτης Τιμές Πληροφορίες

Ιονισμού – πολυμερισμού 
Ανθοκυανών

10 – 30 % (νέους)
80 – 90% (παλαιωμένους)

Βαθμό ιονισμού ανθοκυανών και
Χημική ηλικία οίνου

Αιθανόλης 2 – 30 % Δείκτης λιπαρότητας και όγκου 
δομής

Ζελατίνης 40 – 50 % (σωματώδεις λεπτοί 
οίνοι)

Βαθμό στυφάδας των οίνων

Υδροχλωρικού οξέος 4 – 40 % Δείκτης ικανότητας παλαίωσης

Με τις αναλύσεις παλαίωσης, αποκτώνται στοιχεία για την 

λιπαρότητα του κρασιού, 

την στυφάδα,

την σταθερότητα του χρώματος κ.α.. 

Έτσι καθορίζουμε τον χρόνο παλαίωσης καθώς και τυχόν επεμβάσεις 

(προσθήκη ταννινών, μικροοξυγόνωση, απολάσπωση, επιπλέον battonage κ.λ.π.).



Συμπεράσματα

Η Δημιουργία ενός ποιοτικού οίνου είναι ‘εύκολη’ υπόθεση αρκεί να ξέρουμε τι θέλουμε να 
δημιουργήσουμε, γιατί, και φυσικά το πώς

Αποκτώντας γνώση και εφαρμόζοντας κάποιους κανόνες μπορούμε να πετύχουμε πολύ καλά 
αποτελέσματα

Η ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση θα επιτευχθεί από την βελτίωση της πρώτης ύλης 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

ykotseridis@aua.gr


