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Πίνακας Περιεχομένων 
Εισαγωγή  
• Προϊόντα Αμπέλου 
• Κατηγορίες Οίνων 
• Χαρακτηριστικά Οινοποιήσιμων Ποικιλιών 
• Κατανομή αμπελοκαλλιέργειας  
• ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ για τις οινοποιήσιμες ποικιλίες 
• ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Περίοδος Ωρίμανσης 
• Αύξηση και Ωρίμανση Ράγας 
• Φάση Ι 
• Φάση ΙΙ 
• Φάση ΙΙΙ 
• Παράγοντες που επηρεάζουν την Ωρίμανση 

Τρυγητός 
Φαινολική Ωρίμανση 
• Μεταβολή ανθοκυανών κατά την πορεία ωρίμανσης των σταφυλιών 
• Εκχυλισματικότητα γιγαρτων 
• Επίτευξη Επιθυμητής Ωρίμανσης  
• Ερωτήσεις  

 
 

 



Λευκή Οινοποίηση 
• Εισαγωγή  
• Προζυμωτική διαύγαση / απολάσπωση  
• Αλκοολική ζύμωση του γλεύκους  
• Χρησιμοποίηση επιλεγμένων καλλιεργειών  ζυμών  
• Ερωτήσεις 

Ερυθρά Οινοποίηση 
• Εισαγωγή  
• Χαρακτηριστικά της ερυθράς οινοποίησης 
• Bασικά στάδια της Ερυθρής οινοποίησης 
• Τύποι ερυθρής ζύμωσης /εκχύλισης  
• Κατεργασίες του σταφυλιού με μηχανικά μέσα 
• Έκραγισμός 
• Έκθλιψη  
• Μέθοδοι εκχύλισης  
• 1. Περιστρεφόμενος οινοποιητής  
• 2. Εμβάπτιση 
• 3. Χρήση αντλίας / Παλίροια 
• 4. Ανακύκλωση μέσω CO2 
• Εκχύλιση φαινολικών συστατικών - ερυθρή οινοποίηση  
• Ερωτήσεις  



1. Εισαγωγή  



Προϊόντα της αμπέλου 

Κυριοτερα προϊόντα  
• Επιτραπέζια σταφύλια 

• Σταφίδες 

• Οινοποιήσιμα σταφύλια - Οίνος 

Δευτερεύοντα προϊόντα  
• Χυμός σταφυλιού 

• Συμπυκνωμένα γλεύκη 

• Ξύδι 
• Γιγαρτέλαιο 

• Τρυγικό οξύ 

• Αλκοόλη (υπολείμματα οινοποίησης) 

• Αμπελόφυλλα 

 



   XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ 
 
 

ΖΩΗΡΟΤΗΤΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 
 • χαμηλή (κυρίως στις ερυθρές) 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 
 • 35-45 μέρες 
 • προσαρμογή στο κλίμα της περιοχής (ώστε να συγκομίζεται περί τα 

μέσα με τέλη Σεπτέμβρη) 
 
ΣΤΑΦΥΛΗ 
 • μικρή - μέτρια (<200g) 
 • πυκνή - μέτρια πυκνή 
 
ΡΑΓΑ 
 • μικρή - μέτρια (1,5-2,5 γρ.) 
 • σημαντική παρουσία φλοιών και γιγάρτων (ξηρό υπόλειμμα μεγάλο: 

12-16%) 
 • σχέση χυμού/ξηρού υπολείμματος χαμηλή (5-7) 
 



   XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ 
 

 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΛΕΥΚΟΥΣ 
  • Σάκχαρα: 11-15 % σε αντίστοιχο οινόπνευμα (180-250 g/L) 
  • Ολική οξύτητα 6-7 g/L • pH 3,0-3,4 
  • Σχέση σάκχαρα:οξέα 40-60 
  • Άζωτο αφομοιώσιμο (ΝΗ4

+): > 100 mg/L 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΓΑΡΤΩΝ 
  • Ανθοκυάνες (ερυθρές): 

 - Υψηλή περιεκτικότητα 200-1500 mg/L 
 - Εκχυλισιμότητα 

  • Τανίνες (ερυθρές): 
 - Υψηλή περιεκτικότητα 1-5  g/L 
  - Μικρή συμμετοχή των γιγάρτων 

  • Αρωματικές ενώσεις 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΙΝΩΝ (1) 
 
 
Ι. Ανάλογα με το χρώμα τους 
1.  Λευκοί (από λευκά ή ερυθρά σταφύλια με άμεση πίεση των σταφυλιών) 
2.  Ερυθροί (από ερυθρά σταφύλια, με συμπαραμονή του γλεύκους με τα 

στέμφυλα) 
3.  Ροζέ ή ερυθρωποί (από ερυθρά σταφύλια με άμεση πίεση ή αφαίμαξη) 
 
ΙΙ. Ανάλογα με την περιεκτικότητα σε σάκχαρα 
1.  Ξηροί (σάκχαρα < 4 g/L) 
2.  Ημίξηροι (4 g/L < σάκχαρα < 18 g/L) 
3.  Ημίγλυκοι (18 g/L < σάκχαρα < 45 g/L) 
4.  Γλυκείς (σάκχαρα > 45 g/L) 

 -Φυσικώς γλυκείς 
 -Γλυκείς φυσικοί 

 
ΙΙΙ. Ανάλογα με την περιεκτικότητα σε CO2 

1.  Ήρεμοι (πίεση < 0,5 bar) 
2.  Ημιαφρώδεις (0,5 bar < πίεση < 2,5 bar) 
3.  Αφρώδεις (2,5 bar < πίεση < 5 bar) 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΙΝΩΝ (2) 
 
 
ΙV. Ανάλογα με τη γεωγραφική τους προέλευση: 
 
1. Οίνοι Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης ΠΟΠ 
 Οι οίνοι ΟΠΑΠ/ΟΠΕ παράγονται από συγκεκριμένες αμπελουργικές 

περιοχές και συγκεκριμένες ποικιλίες και οινοποιούνται στον τόπο 
παραγωγής τους με καθορισμένο τρόπο. Ακολουθούνται καθορισμένες 
αμπελουργικές φροντίδες και ορίζεται ένα μέγιστο στρεμματικής απόδοσης 

 
2.  Οίνοι Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (πρώην Τοπικοί 
     Οίνοι) 
 Επιτραπέζιοι οίνοι με γεωγραφική ένδειξη 
 
3. Λοιποί Επιτραπέζιοι Οίνοι 



Κατανομή οινοποιήσιμων σταφυλιών στην Ελλάδα 



H συνολική έκταση αμπελώνων ανέρχεται στα 1.030.000 στρ. περίπου. 
 
Η συνολική καλλιεργούμενη έκταση οινοποιήσιμων ποικιλιών είναι 644.000 στρ. με 
τάση μείωσης. 
 
Η συνολικά καλλιεργούμενη έκταση επιτραπέζιων ποικιλιών είναι 385.261 στρ.  
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

  2020 2015 Μεταβολή 

(%) 

2020/2015 

2020 2015 Μεταβολή (%) 

2020/2015 

  Αριθμός Εκμεταλλεύσεων Εκτάσεις (σε στρέμματα) 

Σύνολο 

Αμπελώνων (Α 

+ Β) 

193.252 188.873 2,3 1.029.349 1.030.821 -0,1 

Σύνολο 

Οινάμπελων 

(Α) 

166.492 162.330 2,6 644.088 633.262 1,7 

Οίνοι ΠΟΠ 29.988 29.927 0,2 142.030 145.187 -2,2 

Οίνοι ΠΓΕ 108.729 104.995 3,6 406.715 396.712 2,5 

Λοιποί Οίνοι 34.157 33.222 2,8 73.113 68.884 6,1 

Διπλού σκοπού 11.524 11.517 0,1 22.230 22.479 -1,1 

Σύνολο 

Σταφιδάμπελω

ν (Β) 

46.220 46.304 -0,2 385.261 397.559 -3,1 



Η παραγωγή από ελληνικές 
ποικιλίες είναι το 89% έναντι 
11% της παραγωγής από τις 
διεθνείς.  
 
Κυριαρχούν οι λευκές 
οινοποιήσιμες ποικιλίες. 
 

  2020 2015 Μεταβολή (%) 2020/2015 

Ποικιλία  
Αριθμός 

Εκμεταλλεύσεων 

Εκτάσεις(σε 

στρέμματα) 

Αριθμός 

Εκμεταλλεύσεων 

Εκτάσεις(σε 

στρέμματα) 

Αριθμός 

Εκμεταλλεύσεων 
Εκτάσεις(σε 

στρέμματα) 

Σαββατιανό  18.455  103.699  18.138  103.555   1,7 0,1 

Ροδίτης  28.787  90.598  28.436  90.000   1,2 0,7 

Αγιωργίτικο  4.287  31.616  4.179  33.654   2,6 -6,1 

Λιάτικο  15.376  25.816  14.672  26.200   4,8 -1,5 

Μοσχάτο 

Αμβούργου  
8.688  24.395  8.641  23.255   0,5 4,9 

Ξινόμαυρο  6.768  21.794  6.698  21.516   1,0 1,3 

Cabernet 

sauvignon 
5.717  18.453  5.603  19.554   2,0 -5,6 

Ασύρτικο  3.173  21.659  2.656  19.106   19,5 13,4 

Μαυρούδι  9.259  16.359  8.937  16.702   3.6 -2,1 

Μοσχάτο άσπρο  3.994  17.034  4.068  16.326   -1,8 4,3 

Merlot 3.643  15.973  3.211  14.640   13,5 9,1 

Κοτσιφάλι  8.451  12.960  8.326  13.458   1,5 -3,7 

Ρωμέϊκο  6.820  11.406  6.712  11.416   1,6 -0,1 

Φωκιανό  4.556  10.845  4.522  11.126   0,8 -2,5 

Μοσχοφίλερο  2.219  11.821  2.105  11.057   5,4 6,9 

Syrah 2.737  11.563  2.425  10.969   12,9 5,4 

Ραζακί  5.373  9.059  5.626  9.995  -4,5 -9,4 

Μανδηλαριά  4.365  8.960  4.383  9.495  4,7 -5,6 

Μοσχάτο 

Αλεξανδρείας  
2.646  8.877  2.528  8.340  25,3 6,4 

Sauvignon blanc 1.081  9.988  863  7.678  7,6 30,1 

Chardonnay 1.370  7.601  1.273  7.066  -1,1 7,6 

Φιλέρι  3.223  6.538  3.260  6.757  7,7 -3,2 

Αθήρι  1.222  5.815  1.135  5.945  0,2 -2,2 

Βηλάνα  3.740  5.679  3.734  5.887  43,3 -3,5 

Μαλαγουζιά  1040  7.534  726  5.341  1,4 41,1 

Ασπρούδες  3.349  4.937  3.302  5.306  2,4 -7,0 

Μαυροδάφνη  2.347  5.512  2.292  5.101  -0,4 8,1 

Λοιπές Ποικιλίες  50.177  122.533  47.850  108.748  2,6 12,7 

Σύνολο 166.492  644.088  162.330  633.262    1,7 

Ερευνα Αμπελουργικών 
εκμεταλευσεων, έτους 2022, 
http://www.statistics.gr/el/statistics/-
/publication/SPG63: 



Ο ελληνικός αμπελώνας οινοποιήσιμων σταφυλιών καταγράφεται  
 
 το 1961 ως 1.338.000 στρέμματα,  
 
 το 1980 ως 1.013.000 στρ.  
 
 σήμερα ως 644.000 στρ. 

 
 
Ο ελληνικός αμπελώνας οινοποιήσιμων σταφυλιών έχει χάσει το 
ήμισυ της έκτασής του (πάνω από το 1/3 τα τελευταία 35 χρόνια). 



Πήγή: Αποτελέσματα Απογραφής Γεωργίας Κτηνοτροφίας, ΕΛΣΤΑΤ (2021), έτος αναφοράς 2020 

Αποτελέσματα Απογραφής Γεωργίας Κτηνοτροφίας, ΕΛΣΤΑΤ (2021) 



•Το 31% αυτών είναι μικρότερες από 2 στρ. και το 64% αυτών είναι μικρότερες 
από 5 στρ. δηλαδή το 64% δεν είναι βιώσιμες αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις. 

 
•Πάνω από 20 στρ. είναι 11.780 αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις (8% του 
συνόλου) που μας δίνουν περίπου 7.000 αμπελουργούς οινοποιήσιμων 
σταφυλιών ( 100 χιλιάδες αμπελουργούς) 

 
•Πάνω από 50 στρ. έχουν μόλις 750 αμπελουργοί 

 

•Πάνω από τον γαλλικό μέσο όρο που είναι τα 90 στρ. έχουμε μόλις 50 
αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις.  

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ  

για τις οινοποιήσιμες ποικιλίες 



 
 

 
 

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΗΓΕΝΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ 
 διαφορετικότητα/ταυτότητα 
 ποιοτικό οινικό δυναμικό 
 μικρή γνώση! 

 

Οινικός Κλάδος 



Σημαντικότερη Οινοποιήσιμη Ποικιλία ανά 
Περιφέρεια, έτος 2020 (NUTS II) 

Πηγή: http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPG63 

 
Οι οινοποιήσιμες ποικιλίες 
συγκεντρώνονται στο νότιο μισό της 
ελληνικής επικράτειας 



  

Ποικιλία 

Φυτευμέ

νη 

έκταση 

(ha) 

Ποσοστό (%) 

(1)  (2) (3) 

1.  ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ 12.641,11 17,80 

2.  ΡΟΔΙΤΗΣ 9.742,74 13,72 

3.  ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ 3.637,83 5,12 

4.  ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ 2.389,40 3,36 

5.  ΛΙΑΤΙΚΟ 2.112,66 2,98 

6.  CABERNET 
SAUVIGNON 1.743,08 2,45 

7.  ΑΣΥΡΤΙΚΟ 1.704,40 2,40 

άλλες 37.038,92 52,16 

Σύνολο 71.010,14 100,00 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ 

ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Περισσότερες από 200 γηγενείς ποικιλίες 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ 

ΠΟΙΚΙΛΙΑ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣ

ΕΩΝ 

ΕΚΤΑΣΗ                             

σε 

στρέμματα 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ 18.455 103.699 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

ΣOΒΙΝΙΟΝ ΜΠΛΑΝ 216 3.752 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΞIΝΟΜΑΥΡΟ 1.760 7.568 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΞIΝΟΜΑΥΡΟ 4.631 12.814 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΤΕΜΠΙΝΑ 4.989 4.834 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟ 

ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ 

6.493 21.998 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ 8.294 41.035 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟ 2.322 4.887 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΡΟΔΙΤΗΣ 10.608 45.464 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ 3.633 29.666 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ 7.061 55.080 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΣΠΡΟ 2.640 11.784 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΣΥΡΤΙΚΟ 1.539 12.841 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΛΙΑΤΙΚΟ 15.355 25.770 



Οιναμπελα 

Περιφερεια 2020 2015 Μεταβολή (%) 2020/2012 

Συνολο Απο τα οποία Συνολο Απο τα οποία Συνολο Απο τα οποία 

Για την 

παραγωγή 

οίνων ΠΟΠ 

Για την 

παραγωγή 

οίνων ΠΓΕ 

Για την 

παραγωγή 

οίνων ΠΟΠ 

Για την 

παραγωγή 

οίνων ΠΓΕ 

Για την 

παραγωγή 

οίνων ΠΟΠ 

Για την 

παραγωγή 

οίνων ΠΓΕ 

ΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ  644.088  142.030  406.715  633.262  145.187  396.712  1,7  -2,2  2,5 

Ανατολική 

Μακεδονία, Θράκη  
22.274  15.171  21.133  13.886  5,4  9,3       

Κεντρική Μακεδονία  47.352  8.145  27.587  45.839  8.080  27.057  3,3  0,8  2,0 

Δυτική Μακεδονία  26.364  4.674  17.876  24.388  4.656  16.093  8,1  0,4  11,1 

Ήπειρος  8.669  1.414  4.952  7.814  1.377  4.438  10,9  2,7  11,6 

Θεσσαλία  43.382  3.706  27.574  41.215  3.819  26.075  5,3  -3,0  5,7 

Στερεά Ελλάδα  69.576  63.289  68.023  62.023  2,3  2,0       

Ιόνια Νησιά  31.086  3.196  21.944  30.075  3.291  21.462  3,4  -2,9  2,2 

Δυτική Ελλάδα  88.281  19.506  55.057  86.617  19.022  54.321  1,9  2,5  1,4 

Πελοπόννησος  100.087  34.552  53.875  101.317  36.031  53.780  -1,2  -4,1  0,2 

Αττική  62.113  61.178  60.700  59.820  2,3  2,3       

Βόρειο Αιγαίο  27.977  17.745  7.523  29.065  18.651  7.584  -3,7  -4,9  -0,8 

Νότιο Αιγαίο  39.311  23.597  7.850  39.574  23.895  7.755  -0,7  -1,2  1,2 

Κρήτη  77.616  25.495  42.839  77.503  26.366  42.418  0,1  -3,3  1,0 

Εκτάσεις με Οινάμπελα κατά κατηγορία και Περιφέρεια 

Πηγή: Ερευνα Αμπελουργικών εκμεταλευσεων, έτους 2022, http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPG63: 



2. Περίοδος Ωρίμανσης  



ΑΥΞΗΣΗ και ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 
 • 1. Στο πρώτο στάδιο, η ράγα είναι πράσινη από την παρουσία της 

χλωροφύλλης, ενώ η γεύση της έντονα ξινή, λόγω αυξηµένης 
περιεκτικότητας σε οξέα. Αυτή την περίοδο η ράγα είναι µικρή. Τα 
περιεχόµενα οξέα (τα κυριότερα είναι το µηλικό και το τρυγικό) 
ανέρχονται σε 20g/1000g σταφυλιού και τα σάκχαρα απαντούν 
στα ίδια περίπου ποσοστά. 

• 2. Κατά τη δεύτερη περίοδο, η ρόγα αλλάζει χρώµα, αυξάνεται 
σηµαντικά ο όγκος της και γίνεται πιο µαλακή. Οι ερυθρές 
χρωστικές κάνουν την εµφάνισή τους στις ερυθρές ποικιλίες, ενώ 
δηµιουργούνται και οι χρωστικές των λευκών ποικιλιών. Έχουµε 
απότοµη µείωση της οξύτητας και αύξηση της συγκέντρωσης των 
σακχάρων. 

• 3. Στην τρίτη περίοδο, το σταφύλι ωριµάζει στην τελική του µορφή. 
Εδώ παρατηρείται αυξηµένη περιεκτικότητα σε σάκχαρα και 
µειωµένη σε οξέα. Η µέση περιεκτικότητα σε σάκχαρα στο στάδιο 
αυτό είναι 200g/1000g σταφυλιού. Ο λόγος τρυγικού/µηλικού 
γίνεται µεγαλύτερος από τη µονάδα. 
 



• Στις θερµές περιοχές όπου δεν ευνοούνται υψηλές οξύτητες, ο 
τρυγητός επιβάλλεται να γίνεται πρώιµα, δηλαδή πριν φθάσουµε 
στο µέγιστο της περιεκτικότητας των σακχάρων, ενώ αντιθέτως 
στις ψυχρές περιοχές όψιµα, έτσι ώστε να έχουµε µείωση των 
οξέων και αύξηση των σακχάρων στα επιθυµητά επίπεδα. 

•  Η ωρίµανση δεν ορίζεται µόνο από τα περιεχόµενα σάκχαρα και 
οξέα, αλλά ορισµένες φορές καθορίζεται και από τα φαινολικά 
ή/και αρωµατικά συστατικά, που φθάνουν στο µέγιστο σε 
διαφορετικές χρονικές περιόδους, αφού προέρχονται από 
διαφορετικούς µηχανισµούς. 

• Σαν δείκτη ωρίµανσης συνήθως ορίζεται ο λόγος σακχάρων/οξέων  
• Μετά το στάδιο της ωρίµανσης έχουµε το στάδιο της 

υπερωρίµανσης. Ο χυµός συµπυκνώνεται λόγω απώλειας νερού, 
ενώ οι ανταλλαγές συστατικών της ράγας µε το υπόλοιπο φυτό 
είναι ανύπαρκτες. Η υπερωρίµανση είναι δυνατόν να γίνει µε 
φυσικό, τεχνητό ή και βιολογικό τρόπο 

ΑΥΞΗΣΗ και ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 
 



Φάση 1 Φάση 3 Φάση 2 

ΑΥΞΗΣΗ και ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 

Διπλή σιγμοειδής καμπύλη 

(3 φάσεις αύξησης) 



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ 

ΩΡΙΜΑΝΣΗ  ΤΗΣ ΡΑΓΑΣ: 
 

• Ποικιλία 

• Φυσικό Περιβάλλον 

– κλίμα, κυρίως θερμοκρασία (μεσοκλίμα) 

– έδαφος 

• Υδατικό καθεστώς 

• Υποκείμενο 

• Μικροκλίμα (φύλλου και σταφυλιού) 

• Αναλογία φυλ.επιφάνειας και παραγωγής 

• Ισορροπία βλάστησης και παραγωγής (κατανομή προϊόντων φωτοσύνθεσης) 

• Προσβολές από παθογόνα 



3. Τρυγητός  



• Η περίοδος συγκομιδής των σταφυλιών 
ξεκινάει όταν τα σταφύλια αρχίζουν να 
αλλάζουν χρώμα από τα μέσα έως το τέλος 
του καλοκαιριού. 

• Η πραγματική συγκομιδή των σταφυλιών 
συμβαίνει συνήθως μεταξύ Αυγούστου και 
Νοεμβρίου. 

 



Ο ΤΡΥΓΗΤΟΣ 

H ωριμότητα έννοια μεταβλητή ανάλογα με : 

-Επιθυμητό προϊόν 

-Παράγοντες στην πορεία ωρίμανσης 

Καθορισμός του χρόνου τρυγητού απαραίτητος για προγραμματισμό εργασιών στο 

οινοποιείο. 

 

 

2 τρόποι 

Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη ή εκτίμηση ωρίμανσης 

Λεπτομερής παρακολούθηση παραμέτρων  



Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη 

Διάρκεια βλαστικού κύκλου ποικιλίας σε μία περιοχή είναι σχεδόν σταθερή 

Από την άνθηση μπορεί να γίνει πρόβλεψη για τον τρυγητό 

Γενικά 3-4 μήνες πριν μπορούμε να υπολογίσουμε τον τρυγητό 

 

 

Απαραίτητη καταγραφή των διαφόρων φάσεων του βλαστικού κύκλου 

 

Εμπειρικές παρατηρήσεις : 

Ευκολία αποκόλλησης της ράγας  

Χρώμα 

Γεύση, επίγευση 



Λεπτομερής παρακολούθηση παραμέτρων - Έλεγχος πορείας ωρίμανσης  

 

Αρχίζει πρακτικά 1-2 βδομάδες μετά τον περκασμό 

 

 

 

Στόχος :  

Α) ακριβής προσδιορισμός τρυγητού,  

Β) προσδιορισμός τρόπου οινοποίησης, 

 πρωτόκολλα οινοποίησης 



Περιλαμβάνει : 

-Παρακολούθηση μεταβολών του χρώματος των ραγών  

-Εξέλιξη του βάρους 

-Εξέλιξη περιεκτικότητας κυρίων συστατικών 

- Έλεγχος ποιοτικής κατάστασης σταφυλιών  

 

3 φάσεις για την παρακολούθηση της πορείας ωρίμανσης 

Δειγματοληψία,  

Επεξεργασία δειγμάτων,  

Προσδιορισμός χρόνου τρυγητού 



 

Δειγματοληψία 

 

Επηρεάζει άμεσα την ορθότητα των αποτελεσμάτων 

 

Πρέπει το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό 

 

Δείγματα από διάφορα μέρη του φυτού και της σταφυλής 

 



 

Συνήθως δειγματοληψία 2 φορές την εβδομάδα,  

- τις πρωινές ώρες 

-δειγματοληψία ανά σταφυλή,  

- ανά τμήμα σταφυλής ή  

- ανά ράγα 

Μέθοδος 200 ράγες από 200 πρέμνα επιλεγμένα (μαρκαρισμένα) 

 

- Όταν το χωράφι παρουσιάζει ομοιογένεια εύκολα 

- Όταν μη ομοιογένεια χωρίζουμε σε διαφορετικά τμήματα 



Επεξεργασία δειγμάτων στο εργαστήριο 

 

-Ζύγιση 100 ραγών, αυξάνει και σταθεροποιείται στην ωρίμανση. Στην υπερωρίμανση 

μειώνεται 

 

-Γλευκοποίηση, με πιεστήριο 

 

-Σχέση φλοιών / χυμού για τα ερυθρά 

 

-Προσδιορισμός σακχάρων με αραιόμετρο Baume ή διαθλασίμετρο ή πυκνότητα 



Επεξεργασία δειγμάτων στο εργαστήριο 

 

-Προσδιορισμός ογκομετρούμενης οξύτητας / pH, Kαλλίου 

 

Για παραγωγή οίνων ποιότητας επιπλέον μετρήσεις : 

 

Παρακολούθηση τρυγικού, μηλικού 

 

Παρακολούθηση εκχυλισματικότητας ανθοκυανών 

 

Παρακολούθηση συμμετοχής τανινών των γιγάρτων 

 



Προσδιορισμός χρόνου τρυγητού : 

 

Αναλογία σάκχαρα/οξύτητα (δείκτης ωρίμανσης), προσεγγιστική μέθοδος 

 

Σάκχαρα σε g/l γλεύκους οξύτητα σε g/l τρυγικού οξέος  

 

 



4. Φαινολική Ωρίμανση 



1. Περιεκτικότητα φλοιών-γιγάρτων σε ανθοκυάνες(χρώμα) και 

ταννίνες(στυπτικότητα) 

2. Ιδιότητες ταννινών η στυπτικότητα ή/ και πικράδα που ειναι δυνατόν να 

έχει ένας ερυθρός οίνος 

3. Εκχυλισιμότητα φλοιών(ανθοκυανών)-γιγάρτων (ταννίνες) 

Φαινολική Ωρίμανση 







5. ΛΕΥΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΣΗ –ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ  



Η παραγωγή των λευκών κρασιών γίνεται συνήθως από την 
ζύμωση του γλεύκους χωρίς την παρουσία των στεμφύλων. 
Για το λόγο αυτό, η παραλαβή και ο διαχωρισμός του 
γλεύκους από τα στερεά μέρη («στράγγιση» και «πίεση») 
αλλά και η «απολάσπωση», δηλαδή η απομάκρυνση των 
στερεών (“clarification”), προηγούνται της αλκοολικής 
ζύμωσης. Έτσι, οι προζυμωτικές διεργασίες είναι αυτές που 
καθορίζουν το περιεχόμενο του γλεύκους σε ουσίες που 
επηρεάζουν τα οργανοληπτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά 
του λευκού κρασιού. Σε ορισμένες ποικιλίες (π.χ. Chardonnay) 
χρησιμοποιούνται νέες τεχνικές οινοποίησης που επιτρέπουν 
για κάποιες ώρες την επαφή του γλεύκους με τον φλοιό με 
σκοπό τον εμπλουτισμό σε αρωματικά, φαινολικά και άλλα 
συστατικά μια διαδικασία που ονομάζεται προζυμωτική 
εκχύλιση. 

ΛΕΥΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΣΗ 

Εισαγωγή  



  

 

- Έκθλιψη των ραγών 

- Αποβοστρύχωση, προαιρετική 

- Διαχωρισμός από τα στέμφυλα  

- Γέμισμα του πιεστηρίου,  απομάκρυνση έως και 40% του 

συνολικού γλεύκους 

- Προζυμωτική διαύγαση / απολάσπωση  

- Αλκοολική ζύμωση  

 

ΛΕΥΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 



Σταφυλοπιεστήριο χειροκίνητο με καστάνια 



Πιεστήριο πνευματικό  





Ή αλλιώς απομάκρυνση της υποστάθμης, διαδικασία απαραίτητη 

για παραγωγή ποιοτικών οίνων 

Μετά το πιεστήριο στο γλεύκος αιωρούνται στερεά σωματίδια του 

σταφυλιού, σκόνες, χώματα, πηκτινικές ουσίες κ.α. Το ποσοστό 

εξαρτάται από την υγιεινή των σταφυλιών και την ένταση των 

μηχανικών διεργασιών που προηγήθηκαν 

Στόχος της απολάσπωσης είναι η παραλαβή όσον το δυνατόν πιο 

διαυγούς γλεύκους 

 

Προζυμωτική διαύγαση / απολάσπωση  



Πλεονεκτήματα 

Οίνοι πιο αρωματικοί 

Με την απολάσπωση κατακάθονται και υπολλείματα 

φυτοφαρμάκων προσκολημένα στα στερεά σωματίδια, 

αποφυγή δημιουργίας αναγωγικών οσμών 

Αποφυγή μολύνσεων από χορτώδη αρώματα 

Οι λάσπες περιέχουν πρόδρομες ουσίες θειούχων πτητικών 

όπως μεθειονόλη, μεθαν-θειόλη που μυρίζουν πολύ άσχημα 

 

Προζυμωτική διαύγαση / απολάσπωση  



 

Απομακρύνονται οξειδώσιμες ουσίες, μέτρηση Α420 nm και 

δείκτη φαινολών δείχνει αισθητή μείωση μετά την 

απολάσπωση 

 

Στόχος της απολάσπωσης είναι η παραλαβή όσον το δυνατόν πιο 

διαυγούς γλεύκους 

 

Προζυμωτική διαύγαση / απολάσπωση   



Στατική απολάσπωση με προσθήκη θειώδη ανυδρίτη, ψύξη 12-

24 ώρες 

Στατική απολάσπωση με προσθήκη πηκτινολυτικών ενζύμων τα 

οποία καταστρέφουν τις πηκτινικές ουσίες που ενεργούν ως 

προστατευτικά κολλοειδή και εμποδίζουν την καθίζηση 

Τέλος μετάγγιση για αποχωρισμό από την υποστάθμη 

Προζυμωτικη διαυγαση / απολάσπωση  



  

Βασικό ποιοτικό χαρακτηριστικό των λευκών οίνων είναι το άρωμά τους 

 

Απαρτίζεται κυρίως από το άρωμα της πρώτης ύλης (πρωτεύων ή 

ποικιλιακό)  και  από το δευτερογενές άρωμα, που σχηματίζεται κατά 

την αλκοολική ζύμωση 

Επίσης για τριτογενές, άρωμα ωρίμανσης ή παλαίωσης των οίνων 



Πολλές μελέτες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 

 

η θερμοκρασία της ζύμωσης είναι ο πιο βασικός παράγοντας,  

 

που επηρεάζει  το ποιοτικό αυτό χαρακτηριστικό του οίνου – το άρωμα  

  

και ότι οι θερμοκρασίες που επιτρέπουν τη διατήρηση ικανοποιητικού 

αρώματος είναι εκείνες που δεν ξεπερνούν τους 20°C 





Εκτός από τον έλεγχο της θερμοκρασίας της ζύμωσης και την διατηρηση 

της καθόλη την διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης σε θερμοκρασίες < 

20°C 

 

 Η χρήση του κατάλληλου στελέχους ζυμομύκητα αλλά και η 

τροφοδότηση αυτού με τα κατάλληλα θρεπτικά συστατικά, στην 

κατάλληλη χρονική στιγμή παίζει σημαντικότατο ρόλο  

 

 

Αλκοολική ζύμωση του γλεύκους  





 

Γένος ή είδος των ζυμών, αλλά και του στελέχους είναι σημαντικότατο 

για την τυποποίηση της ποιότητας του οίνου. 

Κατά την αλκοολική ζύμωση 

 

-παραγωγή αλκοόλης και CO2,  

 

-παραγωγή δευτερογενών μεταβολιτών πτητικών (ανώτερες 

αλκοόλες, ανώτεροι εστέρες, αλδεϋδες, πτητικά από πρόδρομες 

αρωματικές ενώσεις κ.λ.π.) υπεύθυνα για το δευτερεύον άρωμα 

του οίνου.  

Χρησιμοποίηση επιλεγμένων καλλιεργειών  

ζυμών  



Χρησιμοποίηση 

επιλεγμένων 

καλλιεργειών  

ζυμών   



 

Χρησιμοποίηση 

επιλεγμένων 

καλλιεργειών  

ζυμών  Εμπορική ζύμη 1 

Εμπορική ζύμη 2 

Εμπορική ζύμη 3 

Στυλ Οινου 

Στυλ Οινου 

Στυλ Οινου 

Παραγωγή 
διαφορετικών 

Στυλ Οίνου από 
την ίδια 
Ποικιλια 



6. Ερυθρά Οινοποίηση 



Ερυθρά Οινοποίηση  

Η ερυθρή οινοποίηση προϋποθέτει απαραίτητα την παραμονή του 
γλεύκους με τα στέμφυλα για ένα χρονικό διάστημα ώστε να 
εκχυλιστούν φαινολικά και άλλα συστατικά στο γλεύκος. Επιπλέον, 
λόγω της φύσης της, στην ερυθρή οινοποίηση ο μηχανικός τρύγος 
μπορεί να αποτελέσει ικανοποιητική λύση όταν υπάρχουν οι 
απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι. Απαιτούμενη προζυμωτική 
διαδικασία στην ερυθρή οινοποίηση αποτελεί η αποβοστρύχωση 
ώστε να αποτραπεί εκχύλιση συστατικών του φυτικού μέρους της 
αμπέλου. Τέλος, σε αντίθεση με τη λευκή οινοποίηση, η 
μηλογαλακτική ζύμωση αποτελεί βασική διεργασία των 
περισσότερων ερυθρών οινοποιήσεων. Πέρα από την «κλασσικλή 
μέθοδο ερυθρής οινοποίησης» τα τελευταία χρόνια 
χρησιμοποιούνται και εναλλακτικές μέθοδοι που διαφοροποιούν 
σημαντικά το τελικό προϊόν με πιο σημαντικές την θερμοοινοποίηση 
και την ανθρακική αναεροβίωση. (Κουράκου, 1998, RibérauGayon et 
al., 2006). 

 



Χαρακτηριστικά της ερυθράς οινοποίησης 

Η εκχύλιση είναι το κύριο χαρακτηριστικό της ερυθράς 

οινοποίησης. Συνεπώς τη μεγαλύτερη σπουδαιότητα σ'αυιό το 

είδος οινοποίησης την έχει η ΠΟΙΟΤΗΤΑ του ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ. Το 

ίδιο συμβαίνει με την λευκή οινοποίηση αλλά σε μικρότερο 

βαθμό, είναι η εφαρμοζόμενη τεχνολογία που παίζει 

σημαντικότατο ρόλο 

Εκχύλιση Mηλογαλακτική ζύμωση 



Bασικά στάδια της Ερυθρής 

οινοποίησης 

1. Σπάσιμο, εκραγισμός  

2. Σταφυλλόμαζα στον οινοποητή  

3. Αλκοολική ζύμωση /Εκχύλιση 

4. Πίεση και Στράγγισμα 

5. Ολοκλήρωση αλκοολικής ζύμωσης 

6. Μηλογαλακτικη ζύμωση  



 

Τύποι ερυθρής ζύμωσης /εκχύλισης  

Σταφύλι 

Γλεύκος   Γλεύκος            όλο το σταφύλι  

 

Ροζέ               Χ βόστρυχ+ Με βόστρχ      Aτμόσφαιρα  

Οίνος                        CO2         

Με σπάσιμο/χωρίς σπάσιμο 



Έκραγισμός 

Στην ερυθρή οινοποίηση εφαρμόζεται πάντα εκτός από την 

περίπτωση της οινοποίσης με ανθρακική αναεροβίωση 

 

Κατεργασίες του σταφυλιού με μηχανικά μέσα 

Έχει το πλεονέκτημα να μειώνει κατά 30% περίπου τον όγκο του 

υπό κατεργασία σταφυλοπολτού, με αποτέλεσμα τη μείωση του 

αναγκαίου όγκου δεξαμενών και τη μείωση των στέμφυλων που 

πρέπει να πιέσουμε. 



Καλύτερος χρωματισμός του οίνου.  

Με την έγκαιρη αφαίρεση των βοστρύχων αποφεύγεται η δέσμευση 

των χρωστικών απ'αυτούς, με αποτέλεσμα οι οίνοι να έχουν 

εντονότερο χρώμα 

Στα μοντέρνα εκραγιστήρια/θλιπτήρια έχει αυξηθεί το μήκος του 

κεντρικού άξονα και του διάτρητου τύμπανου ώστε να μειωθεί η 

ταχύτητα περιστροφής για μεγαλύτερο σεβασμό της 

σταφυλλόμαζας.  

Έκραγισμός 



Σπαστήρας – Εκραγιστήρας 
 



Έκθλιψη  

  

Η έκθλιψη της ράγας του σταφυλιού έχει σκοπό να ελευθερώσει 

το χυμό, (σπάσιμο) ο οποίος ταυτόχρονα αερίζεται ελαφρά και 

αναμιγνύεται με τις ζύμες που βρίσκονται στην επιφάνεια του 

σταφυλιού.  

 

Ο σταφυλοπολτός μεταφέρεται στη δεξαμενή ζυμώσεως / 

οινοποιητη με τη βοήθεια αντλίας σταφυλοπολτου 



Έκθλιψη  

- Ταυτόχρονα γίνεται προσθήκη θειώδη ανυδρίτη κατά ομοιογενή 

τρόπο 

- Η έκθλιψη πρέπει να γίνεται χωρίς βιαιότητα. Η σάρκα ανάλογα 

με τη βιαιότητα της έκθλιψης μπορεί να μείνει σχεδόν ανέπαφη ή 

να ελευθερώσει το μεγαλύτερο μέρος του χυμού που περικλείει.  

 

-Βίαιη έκθλιψη μπορεί να προκαλέσει την απότομη έναρξη της 

αλκοολικής ζύμωσης, αποτέλεσμα της πλήρης ανάμειξης των 

ζυμών με ταυτόχρονο αερισμό τους 

  



Ζύμωση ολόκληρων ραγών  

Ράγες επιπλέουν σε 

γλεύκος/αιθανόλη  

-Πιο ήπια ζύμωση  

- Διατηρούνται καλύτερα τα 

αρώματα του φρούτου Γλεύκος 

Έκθλιψη 



Μέθοδοι εκχύλισης  

• Περιστροφικός οινοποιητής 

• Εμβάπτιση 

• Χρήση αντλίας 

• Mε την χρήση του φυσικού CO2 



1. Περιστρεφόμενος οινοποιητής  

Περιστροφική Δεξαμενή ζύμωσης αποτελεί μια καινοτόμοτ εχνολογία για τους οινοποιούς.Το 
οριζοντίου τύπου και περιστροφικού τύπου βοηθάει στην  ανάμειξη και και συμπαραμονή των 
στεμφύλων με το γλεύκος, ώστε η εκχύλιση των  τανίνών  και ανθοκυανων να είναι η μέγιστη. 





2. Εμβάπτιση 

•Παραλλαγή της μεθόδου είναι οι οινοποιητές 

με μόνιμη εμβάπτιση. Παραγωγή οίνων με 

πλούσιο άρωμα 



2. Εμβάπτιση 



2. Εμβάπτιση 



3. Χρήση αντλίας / Παλίροια 

Η διαδικασία άντλησης χυμού εν ζυμώσει από 

τον πυθμένα της δεξαμενής προς το καπέλο 

από φλοιούς και γίγαρτα που σχηματίζεται 

κατά την ζύμωση 

Μπορεί να προσδόση στους παραγόμενους 

οίνους πιο φρουτώδη αρώματα και γεύσεις 



Παλίρροια 

Καπέλο 

Οίνος 
Racking valve 

Σωλήνας 

Περιστρεφόμενος 

σωλήνας 

Αντλία 





Παλίρροια 



4. Ανακύκλωση μέσω CO2 
 Παραγωγή οίνων με μεγάλη απαλότητα 

οφειλόμενη στην μείωση της ολικής 
οξύτητας και στον περιορισμό της 
εκχύλισης των ταννινών.  

 Η μέθοδος αυτή ενδείκνυται να 
εφαρμοστεί σε περιοχές που λόγω των 
κλιματολογικών συνθηκών, του εδάφους 
και ποικιλίας της αμπέλου, οι παραγόμενοι 
οίνοι είναι τραχείς και όξινοι.  

 Το άρωμα αυτό ενδείκνυται για την 
παραγωγή οίνων πρώιμης κατανάλωσης, 
δηλαδή οίνων που δεν υποβάλλονται σε 
παλαίωση.  

 Δεν παλαιώνονται με αποτέλεσμα 
οικονομία αποθήκευσης.  

 Κατά την κλασσική ερυθρή οινοποίηση, 
μετά την αλκοολική ζύμωση, η 
μηλογαλακτική δεν ακολουθεί αμέσως ενώ 
στην μέθοδο αυτή εκδηλώνεται ταχύτατα 
και συνεπώς η διάθεση του οίνου στην 
αγορά γίνεται πολύ πιο γρήγορα. 



 

 

Η διάρκεια παραμονής των στεμφύλων με το γλεύκος βασικός 

παράγοντας, που επηρεάζει την εκχύλιση των διαφόρων 

συστατικών του σταφυλιού.  

 

Ανάλογα, επομένως, με τον επιθυμητό βαθμό εκχύλισης 

ρυθμίζεται και ο χρόνος συνύπαρξης στεμφύλων και γλεύκους ή 

οίνου.  

Διάρκεια εκχύλισης  (διάρκεια συμπαραμονής στεμφύλων 

και γλεύκους)  



Διάρκεια εκχύλισης  (διάρκεια συμπαραμονής στεμφύλων 

και γλεύκους)  

Με σημείο αναφοράς το τέλος της αλκοολική ς ζύμωσης,  

ο διαχωρισμός γλεύκους και στεμφύλων θα μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί στις εξής τρεις περιόδους : 

 

- Πριν από το τέλος της αλκοολικής ζύμωσης, όταν ακόμη 

υπάρχουν αρκετά ζάχαρα αζύμωτα  

 

 

  



Διάρκεια εκχύλισης  (διάρκεια συμπαραμονής στεμφύλων 

και γλεύκους)  
 

 .  

-Αμέσως μετά το τέλος της ζύμωσης, όταν δεν υπάρχουν πλέον 

άξιες λόγου ποσότητες ζαχάρων 

 

- Τέλος, αρκετές ημέρες μετά το τέλος της αλκοολικής ζύμωσης, 

επιμηκύνοντας έτσι την περίοδο εκχύλισης των συστατικών της 

σταφυλής 

 



Ανθοκυάνες 
Τανίνες 

Εκχύλιση φαινολικών συστατικών - ερυθρή οινοποίηση  



Εκχύλιση 
 

φαινολικών  
συστατικών 

Θερμοκρ
ασία 

Θειώδης  
ανυδρίτη

ς 

Χρήση  
ενζύμων 

Χρόνος  

Ποιότητα  
πρώτης 

ύλης 

Είδος  
δεξαμενή

ς 

Είδος 
ζύμης 

Αριθμός  
διαβροχ

ών 

Αναλογία  
γλεύκους 
στεμφύλ

ων 

Αιθυλική  
αλκοόλη 

Βαθμός  
ωριμότητ

ας 

Παράγοντες που επηρεάζουν την εκχύλιση των 

φαινολικών συστατικών 

Εκχύλιση φαινολικών συστατικών - ερυθρή οινοποίηση  



Διαχωρισμός οίνου και στεμφύλων  
 

 

Η ενέργεια αυτή περιλαμβάνει δύο φάσεις :  

  

Η πρώτη συνίσταται στην απομάκρυνση της ελεύθερης υγρής 

φάσης (γλεύκος-οίνος) από τη δεξαμενή ζύμωσης, με ελεύθερη 

ροή, και στη μεταφορά της σε άλλη δεξαμενή 

 

Εκεί θα παραμείνει για την ολοκλήρωση της ζύμωσης και τη 

διατήρησή της. Η φάση αυτή καλείται πρώτη μετάγγιση ή 

"τράβηγμα του οίνου", ενώ το προϊόν που παραλαμβάνεται 

ονομάζεται οίνος εκροής 





Η δεύτερη φάση συνίσταται στην απομάκρυνση της υγρής φάσης 

από τα στέμφυλα, όχι όμως με απλή εκροή αλλά με πίεση των 

στεμφύλων που έχουν μεταφερθεί στο πιεστήριο 

 

Το προϊόν που παραλαμβάνεται με τη διαδικασία αυτή καλείται 

οίνος πίεσης (νίn de presse) 

Διαχωρισμός οίνου και στεμφύλων  



Ευχαριστώ !!!! 


