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Ravago Chemicals Hellas SA 
Neratziotissis 115 Maroussi 15124, 
Athens, Greece
+30 2144008521
wine@ravagochemicals.com
www.ravagochemicals.com/grCHEMICALS

Επιτρέψτε μας να συμβάλλουμε 
στη δημιουργία του καλύτερου 
κρασιού σας.

Επιλέξτε από τη νέα γκάμα 
Ταννινών  και Μανοπρωτεϊνών 
που σχεδιαστηκαν με βάση τις 
σύγχρονες τάσεις οινοποίησης 
και σας δίνουν την ευκαιρία 
να βελτιώσετε το χρώμα, το 
άρωμα τη γεύση και και την 
πολυπλοκότητα.

Φτάστε σε υψηλότερα 
επίπεδα με Ταννίνες και 
Μανοπρωτεϊνες της  
σειράς Pinnacle.

Αποκαλύψτε 
την ποιότητα

Η νέα σειρά:
• Pinnacle Structure Tan
• Pinnacle HT Tan
• Pinnacle Natura Tan

• Pinnacle Seed Tan
• Pinnacle Ferm MP

Δείτε περισσότερα στο: 
pinnaclewineingredients.com
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Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε.
Ανθούσα Αττικής, ΤΚ 153 49  

τηλ. 210 66 66 612-3
ΒΙ.ΠΕ.Θ., Σίνδος, Θεσσαλονίκη 

τηλ. 2310 796 940-3, 2310 798 595

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιoύνται με 
ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις 
πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, 
καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. 
ΑΑΔΑ: 60884 / 28-08-2019

www.syngenta.gr
Ακολουθήστε μας:   @syngentahellas

Στοχευμένη μικροβιακή δράση για μια  
ολοκληρωμένη και υπεύθυνη φυτοπροστασία
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O Όµιλος AEB είναι παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή εξοπλισµού για την επεξεργασία και τον καθαρισµό 
στους τοµείς του οίνου, των τροφίµων και των ποτών. Χάρη σε μια ολοκληρωμένη πρόταση, είναι σε θέση 
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AEB Exclusive Dealer

SPINDAL ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
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Η εταιρεία SPINDAL ΕΛΛΑΣ, ως εξειδικευμένη στο χώρο της παραγωγικής διαδικασίας των Οίνων και των Aποσταγμάτων 
τα τελευταία 25 χρόνια στην Ελλάδα, είναι σε θέση να εξυπηρετήσει οποιαδήποτε ανάγκη των Oινοποιείων με πλήρη 
γκάμα πρωτοπόρων Οινολογικών προϊόντων και μηχανολογικού εξοπλισμού του Ομίλου ΑΕΒ. Η νέα πρόταση της εταιρείας 
αφορά το μηχανολογικό εξοπλισμό των Oινοποιείων για τρυγική σταθεροποίηση, μετρητές, δοσομετρητές, εξοπλισμό 
επίπλευσης, συστήματα παρακολούθησης της ζύμωσης, μηχανήματα υγιεινής και καθαρισμού καθώς και λίπανσης των 
γραμμών εμφιάλωσης. Η σειρά ολοκληρώνεται με μεμβράνες, Housing και συστήματα μικροδιήθησης του οίκου Δανίας 
Danmil-ΑΕΒ Group.
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Τ ο προηγούμενο editorial φιλοξενούσε μία 
σύντομη αναφορά στην ιστορία του περιοδικού, με 

αφορμή τα 30 χρόνια που συμπληρώθηκαν από την 
πρώτη του κυκλοφορία. Σε μία στιγμή αναπόλησης αυτών 
των ετών – όσων πρόλαβα τουλάχιστον – πέρασαν από 
το μυαλό μου όλες οι αλλαγές που έχει βιώσει ο ελληνικός 
οινικός κλάδος μέσα στο ίδιο διάστημα. Και δεν ήταν λίγες.

Η πιο ελπιδοφόρα και πιο εμφανής δεν είναι άλλη από 
την αύξηση του αριθμού των οινοποιητικών μονάδων, που 
με τη σειρά της τροφοδότησε και τροφοδοτεί την αγορά με 
μεγαλύτερη ποσότητα εμφιαλωμένου κρασιού και η οποία 
χάρη στην αναπτυγμένη πλέον τεχνογνωσία της αμπε-
λοκαλλιέργειας και της οινοπαραγωγής χαρίζει στο αγο-
ραστικό κοινό πραγματικά μία τεράστια γκάμα ετικετών, 
γεύσεων, χρωμάτων, τύπων και τιμών.

Φυσικά, όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να είχαν επιτευχθεί 
εάν δεν είχε δημιουργηθεί παράλληλα και το κατάλληλο 
υπόστρωμα, δηλ. το οινόφιλο κοινό που δύναται να κατα-
ναλώσει την αυξημένη παραγωγή. Σταθμός υπήρξαν τα 
πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης 2009 - 2019 όπου η 
ανάγκη για οικονομικότερες λύσεις στη διασκέδαση, έφερε 
στις “αγκάλες” του κρασιού πολλούς θαμώνες της νυχτε-
ρινής ζωής. Και τους κράτησε εκεί. Ακόμα θυμάμαι πόσο 
ευχάριστα πρωτόγνωρο ήταν να βλέπω ποτήρια κρασιού 
στους πάγκους των bars έναντι των συνήθη εισαγόμε-
νων σκληρών αλκοολούχων ποτών... “Παιδιά” αυτής της 
τάσης δεν ήταν άλλα από τα wine bars που εξαπλώθηκαν 
με ταχύτατο ρυθμό πρώτα στην Αττική και μετέπειτα στην 
υπόλοιπη χώρα.

Σε αυτό σημείο θα είναι παράλειψη εκ μέρους μου να 
μην αναφέρω ότι η εξάπλωση του ελληνικού οίνου σήμερα 
οφείλεται και στη σπουδαία προωθητική δουλειά που γίνε-
ται τα τελευταία χρόνια τόσο μέσα από τα ίδια τα οινοποιεία 
όσο και από τις ενώσεις τους.

Τελευταίος, αλλά εξίσου σημαντικός είναι ο πολλαπλα-
σιασμός των επαγγελματικών σχολών και σεμιναρίων που 
αφορούν την παραγωγή κρασιού και την απόλαυση της 

κατανάλωσής του, εξοπλίζοντας σήμερα τις επιχειρήσεις και 
τα καταστήματα με ουκ ολίγους εξειδικευμένους επαγγελ-
ματίες, ενθουσιώδεις και ετοιμοπόλεμους να παρασύρουν 
σε οινικές διαδρομές ακόμα περισσότερους καταναλωτές.

Εν κατακλείδι, μέσα σε 30 χρόνια το ελληνικό κρασί 
στο σύνολό του άνθισε και συνεχίζει να αναπτύσσεται 
υπερπηδώντας τα εμπόδια (οικονομικά, Ε.Φ.Κ., υγειονο-
μικά, ενεργειακά). Μπορεί να μην συμβαίνει όσο γρήγορα 
θα θέλαμε ή όσο σταθερά θα χρειαζόμασταν, όμως κάθε 
“οικοδόμημα” χρειάζεται γερά θεμέλια και τα γερά θεμέλια 
όπως και η Ρώμη δεν χτίζονται σε μία μέρα.

Τι μας περιμένει άραγε στο μέλλον; Αν ποντάριζα 
σε κάτι σίγουρα θα έβαζα όλα μου τα λεφτά στην υιοθέτηση 
πράσινων πρακτικών με τελικό στόχο τη μηδενική περιβα-
ντολλογική επιβάρυνση. Η ευαισθητοποίηση έχει ξεκινήσει 
μέσω του βιγκανισμού και δεν θα αργήσει η ώρα που θα 
προχωρήσει από το προϊόν (βιολογικό κρασί) στη συσκευ-
ασία του (π.χ. ανακυκλώσιμα υλικά) και από εκεί στον 
ευρύτερο τρόπο διαχείρισης της παραγωγικής διαδικασίας 
του οινοποιείου (δηλ. μείωση ενεργειακού αποτυπώματος).





Επαγγελματικό επιστημονικό περιοδικό για το κρασί, το 
αμπέλι και τα ελληνικά αλκοολούχα ποτά. Kυκλοφορεί 
δωρεάν 3 φορές τον χρόνο και διανέμεται έντυπα στις 
επιχειρήσεις των ανωτέρω κλάδων και διαδικτυακά 
στους επαγγελματίες του χώρου μέσω της ιστοσελίδας 

www.oinologia.gr.

ΕΚΔΟΣΗ:
Αγγελική - Μαρία Βέκιου, τηλ. 2843.400217 

Βιντσέντζου Κορνάρου 17, τ.κ. 72300,
Σητεία Λασιθίου - Κρήτη

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Γιώργος Βέκιος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Παναγιώτης Μπακόλας

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Δημήτρης Καραχάλιος

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΤΕΥΧΟΥΣ:
Ευτυχία Βλάχου, Στεφανία Χριστοφή, Ιωάννης 

Ρούσσης, Σταματίνα Καλλίθρακα 
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Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή ή 
η μετάδοση με οποιοδήποτε οπτικοακουστικό μέσο 
όλου ή μέρους του περιοδικού χωρίς την άδεια του 
εκδότη. • Τα δεδομένα που διατηρεί το περιοδικό 
δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, παρά μόνο σε 
ανώτατες εισαγγελικές ή αστυνομικές αρχές αν και 
εφόσον ζητηθούν με επίσημο και νόμιμο τρόπο. • 
Τα άρθρα που φιλοξενούνται στο παρόν τεύχος 
εκφράζουν κατ’ αποκλειστικότητα τις απόψεις του / 
των συγγραφέα / συγγραφέων τους και ενδεχομένως 
να μην συγκλίνουν με εκείνες των υπόλοιπων 
μελών που απαρτίζουν την ομάδα του περιοδικού.
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ΤΙΤΛΟΣ:
Browning Development and 
Antioxidant Compounds in White 
Wines after Selenium, Iron, and 
Peroxide Addition
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:
Η παρούσα εργασία έχει 
δημοσιευτεί στο επιστημονικό 
περιοδικό «Applied Sciences»
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
mdpi.com/2076-3417/12/8/3834
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
11 Απριλίου 2022
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ FE (II), H2O2 ΚΆΙ SE

Το πρόβλημα της οξείδωσης στους λευκούς οίνους ξεκινά από τα διάφορα 
στάδια της οινοποίησης ενώ το πρόβλημα παραμένει και στα μετέπειτα 

στάδια της εμφιάλωσης και αποθήκευσής τους μέσα στη φιάλη (Ricci et al., 
2017). Οι αντιδράσεις οξείδωσης λαμβάνουν χώρα από τη στιγμή που έρθει 
ο οίνος σε επαφή με το οξυγόνο, δίνοντας έτσι το έναυσμα για την εκκίνηση 
μιας αλυσιδωτής και σύνθετης αναγωγικής πορείας αντιδράσεων με δυσμενείς 
συνέπειες στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του κρασιού υπονομεύοντας την 
συνολική του ποιότητα και εμπορευσιμότητα.

Αρχικά, οι οξειδωτικές αλλοιώσεις αφορούν τη μείωση των ενώσεων που συνθέ-
τουν το ποικιλιακό άρωμα του οίνου, κυρίως των τερπενικών ενώσεων και των 
εστέρων του, έχοντας ως αποτέλεσμα την απώλεια των φρέσκων αρωμάτων 
φρούτων ενώ παράλληλα εμφανίζονται δυσάρεστες οσμές οξείδωσης στο τελικό 
προϊόν (Silva Ferreira et al., 2003). Ως κύριο υπόστρωμα οξείδωσης χρησι-
μοποιούνται οι φαινολικές ενώσεις. Η οξείδωση των ορθο-διυδροξυφαινολικών 
ενώσεων έχει ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό των ορθο-κινονών, οι οποίες 
συμμετέχουν στις αντιδράσεις πολυμερισμού και στη δημιουργία των προϊόντων 
καφέ χρώματος (Pati et al., 2020). Τα προϊόντα οξείδωσης λόγω του πυρηνό-
φιλου κέντρου τους μπορούν να πολυμερίζονται με άλλες ενώσεις γι’αυτό και 
θεωρούνται σημαντικοί παράγοντες μεταβολής του χρώματος και ανάπτυξης του 
οξειδωτικού καφετιάσματος (Li et al., 2008). Η ανάπτυξη της οξειδωτικής αμαύ-
ρωσης περιορίζεται με την προσθήκη αντιοξειδωτικών, όπως ο θειώδης ανυ-
δρίτης, το ασκορβικό οξύ, η γλουταθειόνη (Ugliano et al., 2011) και το σελήνιο 
(Witkowska et al., 2006; Battin et al., 2009; Assuncao et al., 2015; Fontanella et 
al., 2017; Talbi et al., 2018).

Για τη μέτρηση της ικανότητας δημιουργίας του οξειδωτικού καφετιάσματος 
στους λευκούς οίνους χρησιμοποιείται η μέθοδος των Singleton και Kramling 
(Singleton & Kramling, 1976), η οποία τροποποιήθηκε από τους Gonzales 
Cartagena et al. (1994) και τους Sioumis et al. (2006). 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη του ρυθμού ανάπτυξης του οξει-
δωτικού καφετιάσματος σε λευκό οίνο ποικιλίας Ασύρτικο με την προσθήκη Fe2+ 
και H2O2 σε δυο θερμοκρασίες 35 και 50οC με τη χρήση του τεστ επιταχυνόμενης 
οξείδωσης. Το δείγμα οίνου που χρησιμοποιήθηκε προέρχονταν από αμπελώ-
νες στην περιοχή της Αττικής. Ταυτόχρονα, στο λευκό οίνο πραγματοποιήθηκε 
μελέτη της μεταβολής της πολυφαινολικής του σύστασης ενώ η προσθήκη Se 
στον οίνο και η διερεύνηση της αντιοξειδωτικής του δράσης ήταν ένα πολύ ενδι-
αφέρον ερευνητικό ερώτημα που δεν είχε μελετηθεί έως τώρα. 

Για τον σκοπό αυτό στον λευκό οίνο πραγματοποιήθηκαν οι προσθήκες του Fe2+ 
και του H2O2 σε δυο διαφορετικές συγκεντρώσεις, μια μέγιστη και μια ελάχιστη 
(Voltea et al., 2022). Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε η προσθήκη Se (στοιχει-
ακό Se) σε δύο συγκεντρώσεις αλλά και σε συνδυασμό με την προσθήκη Fe2+ 
και H2O2 (ΠΊΝΑΚΑΣ 1). Οι τιμές των προστιθέμενων συγκεντρώσεων καθώς και 
οι ονομασίες με τους κωδικούς των δειγμάτων απεικονίζονται στον ΠΙΝΆΚΆ 1. 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η μέτρηση της απορρόφησης στα 420 nm σε 
όλα τα δείγματα για το διάστημα των 12 ημερών σε κάθε τεστ επιταχυνόμε-
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νης οξείδωσης για τις θερμοκρασίες των 35 και 50οC. Η μελέτη 
επικεντρώθηκε στην επίδραση που φέρουν οι οξειδωτικές και 
οι αντιοξειδωτικές ουσίες στον ρυθμό αμαύρωσης του λευκού 
οίνου, ο οποίος προσεγγίστηκε από κινητική σκοπιά. Επίσης, 
αξιολογήθηκαν οι αλλαγές που υφίστανται οι συγκεντρώσεις 
των ουσιών και οι αναλυτικές παράμετροι που εμπλέκονται στην 
οξείδωση του οίνου, όπως είναι: η περιεκτικότητα σε ολικό και 
ελεύθερο SO2, η αντιοξειδωτική ικανότητα, οι ολικές ελεύθερες 
σουλφυδρυλομάδες (-SH), η ολική περιεκτικότητα σε φαινολικά 
συστατικά αλλά και η ολική συγκέντρωση των φλαβανολών 
και των υδροξυκινναμωμικών οξέων. Επίσης, με τη χρήση της 
Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Πίεσης (HPLC) μελετήθηκε η 
μεταβολή μεμονωμένων φαινολικών ενώσεων.

Μέθοδοι

Για την αξιολόγηση της ικανότητας ανάπτυξης του καφετιάσμα-
τος και για τον υπολογισμό του δείκτη καστάνωσης (Α420nm) ως 
μέθοδος ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε μια παραλλαγή (Sioumis et 
al., 2006) της μεθόδου των Singleton και Kramling (Singleton & 
Kramling, 1976). Η μέτρηση του ολικού και ελεύθερου θειώδους 
ανυδρίτη (SO2) έγινε σύμφωνα με τις μεθόδους του International 
Organization of Vine and Wine (OIV, 2020). Επίσης, για  τη 
μέτρηση της αντιοξειδωτικής ικανότητας χρησιμοποιήθηκε η τη 
μέθοδος DPPH με βάση το πρωτόκολλο των Arnous et al. (2001) 
ενώ η μέτρηση της περιεκτικότητας ολικών ελεύθερων σουλφυ-
δρυλομάδων (-SH) πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο Ellman’s 
σύμφωνα το πρωτόκολλο των Kontogeorgos & Roussis (2014). 
Ακόμη, για τον υπολογισμό και την αξιολόγηση της συγκέντρωσης 
των ολικών φαινολικών συστατικών χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 
Folin - Ciocalteu σύμφωνα με το πρωτόκολλο της έρευνας των 
Kallithraka et al. (2015). Επιπλέον, για τη μέτρηση της συγκέ-
ντρωσης των ολικών φλαβανολών χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 
της p-διμεθυλαμινοκιναμαλδεΰδης (DMACA) ενώ για τον προσ-
διορισμό των υδροξυκινναμωμικών οξέων χρησιμοποιήθηκε η 
μέτρηση της απορρόφησης στα 320 nm, βάσει του πρωτοκόλλου 
των Roussis et al. (2008). Τέλος, μεμονωμένα φαινολικά συστα-
τικά προσδιορίστηκαν με τη μέθοδο της HPLC την 12η ημέρα 

Κωδικός δείγματος Fe(II) (mM) H2O2 (mM) Se (mg/L)
Μάρτυρας (Μ) - - -
Fe(II), H2O2 min (Fe min) 0.025 0.157 -
Fe(II), H2O2 max (Fe max) 0.10 0.63 -
Se min - - 1.5
Se max - - 3.0
Fe(II), H2O2 min (Fe min) 0.025 0.157 1.5
Fe(II), H2O2 max (Fe max) 0.10 0.63 3.0

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Δείγματα οίνου που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη

δειγματοληψίας σε κάθε ένα τεστ επιταχυνόμενης οξείδωσης 
στους 35 και 50οC. Η χρωματογραφική ανάλυση πραγματοποιή-
θηκε σύμφωνα με την μέθοδο των Kyraleou et al. (2015).

Σε κάθε τεστ επιταχυνόμενης οξείδωσης στις θερμοκρασίες των 
35 και 50οC και για όλες τις περιπτώσεις οι μέθοδοι ανάλυσης 
εκτελέστηκαν εις τριπλούν και οι τιμές υπολογίστηκαν κατά μέσο 
όρο. Επίσης, υπολογίστηκε η τυπική απόκλιση (S.D.). Τα δεδο-
μένα υποβλήθηκαν σε ανάλυση διασποράς (ANOVA) χρησιμοποι-
ώντας το πρόγραμμα Statistica V.7 (Statsoft Inc., Tulsa, USA). Για 
την εύρεση των δειγμάτων που διαφέρουν στατιστικά σημαντικά 
χρησιμοποιήθηκε το Tukey’s HSD test με επίπεδο σημαντικότη-
τας p < 0,05. Στα διαγράμματα των ΕΙΚΟΝΩΝ 1-3 τα δείγματα 
με διαφορετικούς εκθέτες (a, b, c κ.τ.λ.) παρουσιάζουν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι με την αύξηση της θερμοκρα-
σίας επιταχύνονται οι αντιδράσεις οξείδωσης ενώ παράλληλα 
ο ρυθμός ανάπτυξης του οξειδωτικού καφετιάσματος σημείωσε 
εκθετική αύξηση. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι οι κινητικές 
των αντιδράσεων οξείδωσης έχουν άμεση εξάρτηση από τη θερ-
μοκρασία (Boulton et al., 2013; Scrimgeour et al., 2015). Γι’αυτό 
και στους 50οC η αύξηση του δείκτη καστάνωσης (Α420nm) 
ήταν μεγαλύτερη σε όλα τα δείγματα, σε σύκγριση με το πεί-
ραμα οξείδωσης στους 35οC. Ακόμη, όσο υψηλότερες ήταν οι 
συγκεντρώσεις των προστιθέμενων οξειδωτικών ουσιών στον 
οίνο, δηλαδή του Fe2+ και του H2O2, τόσο υψηλότερες παρουσι-
άστηκαν οι τιμές του δείκτη καστάνωσης και σε λιγότερο χρόνο.

Επίσης, η παρούσα μελέτη ήταν η πρώτη που διερεύνησε την 
προσθήκη και την αντιοξειδωτική δράση του Se στον οίνο κατά 
τη διάρκεια της επιταχυνόμενης οξείδωσης. Με βάση τα αποτε-
λέσματα συμπεραίνεται ότι η προσθήκη Se, ανεξαρτήτως των 
συγκεντρώσεων όπου προστέθηκαν, συνέβαλε στην διατήρηση 
του χρώματος του λευκού οίνου ενώ κατάφερε να διατηρήσει 
την συνολική συγκέντρωση του SO2 στο πείραμα επιταχυνό-
μενης οξείδωσης στη θερμοκρασία των 35οC. Αντιθέτως στις 
υψηλότερες θερμοκρασίες, όπως αυτή του πειράματος επιτα-
χυνόμενης οξείδωσης των 50οC, δεν παρατηρήθηκαν παρόμοια 
αποτελέσματα καθώς η αντιοξειδωτική δράση του Se ίσως περι-
ορίστηκε λόγω της υψηλότερης θερμοκρασίας (ΕΊΚΌΝΑ 1).  

Όσον αφορά τις συγκεντρώσεις των ολικών φαινολικών συστα-
τικών και των φλαβανολών, αυτές  παρουσίασαν μείωση μετά 
την προσθήκη του Fe2+ και του H2O2 ιδιαιτέρως στις μέγιστες 

συγκεντρώσεις τους (ΕΊΚΌΝΑ 2). Αυτή η παρα-
τήρηση επιβεβαιώνεται και από τους Sioumis et 
al. (2006). Συγκεκριμένα, όσο υψηλότερη ήταν η 
θερμοκρασία και η συγκέντρωση του οξειδωτι-
κού που προστέθηκε στον οίνο, τόσο μεγαλύτερη 
ήταν η μείωση των συγκεντρώσεων των ολικών 
πολυφαινολών και των φλαβανολών. Αντιθέτως, 
η συγκέντρωση των υδροξυκινναμωμικών οξέων 
παρουσίασε ελαφρά αύξηση, γεγονός που ίσως 
οφείλεται στην αύξηση της συγκέντρωσης του 
καφεϊκού οξέος στον οίνο λόγω υδρολύσεων. 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ 
ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΟΙΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ FE (II), H2O2 ΚΑΙ SE





ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ 16

a)a

M    Fe.min Fe.max Se.min Se.max All.min All.max

b)ad a
ccd

b b

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

G
lu

ta
th

io
ne

 (m
g/

L)

G
lu

ta
th

io
ne

 (m
g/

L)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

M    Fe.min Fe.max Se.min Se.max All.min All.max

a a a

b bbb

5 ΕΙΚΟΝΑ 3: Συγκέντρωση ολικών ελεύθερων σουλφυδρυλομάδων στα δείγματα εκφρασμένη ως γλουταθειόνη mg/L για το διάστημα των 12 ημερών κάθε πειράματος 
οξείδωσης στους 35 και 50 οC.  (Τα δείγματα με διαφορετικό εκθέτη παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε επίπεδο σημαντικότητας p < 0.05)

5 ΕΙΚΟΝΑ 2: Συγκέντρωση φλαβανολών εκφρασμένη ως (+)-κατεχίνη mg/L για 
το διάστημα των 12 ημερών κάθε πειράματος οξείδωσης στους 35 και 50 οC. (Τα 
δείγματα με διαφορετικό εκθέτη παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε 
επίπεδο σημαντικότητας p < 0.05)

5 ΕΙΚΟΝΑ 1: Συγκέντρωση ολικού (SO2 total) και ελεύθερου (SO2 free) θειώδους 
ανυδρίτη στα δείγματα (mg/L) για το διάστημα των 12 ημερών κάθε πειράματος 
οξείδωσης στους 35 και 50οC (Τα δείγματα με διαφορετικό εκθέτη παρουσιάζουν 
στατιστικά σημαντικές διαφορές σε επίπεδο σημαντικότητας p < 0.05)

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ 
ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΟΙΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ FE (II), H2O2 ΚΑΙ SE
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Οι συγκεντρώσεις των ολικών ελεύθερων σουλφυδρυλο-
μάδων (-SH) παρουσίασαν σημαντική μείωση και στις δύο 
θερμοκρασίες που μελετήθηκαν (ΕΊΚΌΝΑ 3). Τη μεγα-
λύτερη μείωση στο χρόνο εμφάνισαν τα δείγματα με τις 
προσθήκες Fe2+ και H2O2, ιδιαιτέρως στις μέγιστες συγκε-
ντρώσεις τους. Ωστόσο, στα δείγματα με την προσθήκη 
του Se η μείωση των συγκεντρώσεων των ομάδων -SH 
ήταν παρόμοια με αυτή που υπέστη το δείγμα του Μάρ-
τυρα (Μ) (ΕΊΚΌΝΑ 3).

Επιπλέον, και στα δυο πειράματα επιταχυνόμενης οξείδω-
σης παρουσιάστηκε μείωση της αντιοξειδωτικής ικανότη-
τας με το χρόνο σε όλα τα δείγματα. Τη μεγαλύτερη μείωση 
εμφάνισαν τα δείγματα με τις προσθήκες Fe2+ και H2O2, 
ιδιαιτέρως στις μέγιστες συγκεντρώσεις τους και στη υψη-
λότερη θερμοκρασία που μελετήθηκε (50οC).

Όσον αφορά τις συγκεντρώσεις των μεμονωμένων φαι-
νολικών συστατικών, παρατηρήθηκε μια ελαφρά αύξηση 
στη συγκέντρωση των υδροξυκινναμωμικών οξέων με την 
αύξηση της θερμοκρασίας ενώ οι συγκεντρώσεις των τρυ-
γικών εστέρων τους παρουσίασαν μικρή μείωση. Η παρα-
τήρηση αυτή επιβεβαιώνεται και από τους Kallithraka et al. 
(2009). Τα υδροξυκινναμωμικά οξέα που ταυτοποιήθηκαν 
ήταν: το καφταρικό, κουταρικό, φερταρικό, καφεϊκό, φερου-
λικό και π-κουμαρικό οξύ. Το καφταρικό οξύ ήταν αυτό που 
ανιχνεύθηκε στις υψηλότερες συγκεντρώσεις στο οίνο και 
η συγκέντρωσή στα δείγματα με την προσθήκη του οξειδω-
τικού παρουσίασε μείωση και στις δυο θερμοκρασίες. Στο 
πείραμα ταχείας οξείδωσης στους 35οC, η συγκέντρωση 
του καφεϊκού οξέος εμφάνισε σημαντική αύξηση υπό την 
παρουσία του οξειδωτικού στη χαμηλότερη συγκέντρωση 
(ΠΊΝΑΚΑΣ 2). Γεγονός που επιβεβαιώνει την υδρόλυση 
του καφταρικού οξέος κατά την θέρμανση (Pati et al., 
2020; Sartor et al., 2019).

Η συγκέντρωση του γαλλικού οξέος παρουσίασε σημα-
ντική μείωση στα δείγματα όπου είχε προστεθεί ο Fe2+ και 
το H2O2 ακόμα και στη μελέτη των 35οC. Επίσης, στα δείγ-
ματα με τις προσθήκες Se παρουσιάστηκαν παρόμοιες 
μεταβολές με αυτή του δείγματος του Μάρτυρα, ως προς 
τις συγκεντρώσεις των μεμονωμένων υδροξυκινναμωμι-
κών και βεζνοϊκών οξέων που ταυτοποιήθηκαν. 

Όσον αφορά την συγκέντρωση της (+)-κατεχίνης, αυτή 
δεν επηρεάστηκε σημαντικά, ενώ η περιεκτικότητα της 
(-)-επικατεχίνης παρουσίασε μείωση ιδιαιτέρως στα δείγ-
ματα όπου είχε προστεθεί ο Fe2+ και H2O2  στις μέγιστες 
συγκεντρώσεις (ΠΊΝΑΚΑΣ 2). Ακόμη, η συγκέντρωση του 
γαλλικού εστέρα της επιγαλλοκατεχίνης (EGCG) μειώθηκε 
με την ανάπτυξη της αμαύρωσης, κυρίως στα δείγματα με 
την προσθήκη του οξειδωτικού στη μέγιστη συγκέντρωση, 
πιθανώς λόγω του μεγαλύτερου αριθμού -OH που βρίσκο-
νται σε όρθο θέση στον Β-δακτύλιο της ένωσης. Παρ’όλα 
αυτά, οι συγκεντρώσεις και των τριών φλαβανολών παρου-
σίασαν παρόμοια μείωση με την αύξηση της θερμοκρασίας.

Ωστόσο στα δείγματα με την προσθήκη του Se, οι συγκε-
ντρώσεις των τριών φλαβανολών δεν παρουσίασαν στατι-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Συγκεντρώσεις (+)-κατεχίνης, (-)-επικατεχίνης, γαλλικού εστέρα της επιγαλλοκατεχίνης, καφταρικού και καφεϊκού 
οξέος την 12η ημέρα των πειραμάτων οξείδωσης στους 35 και 50 οC. (Τα δείγματα με διαφορετικό εκθέτη παρουσιάζουν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές σε επίπεδο σημαντικότητας p < 0.05)

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ 
ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΟΙΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ FE (II), H2O2 ΚΑΙ SE

στικά σημαντικές διαφορές σε σχέση με το δείγμα του Μάρτυρα 
(ΠΊΝΑΚΑΣ 2). Αντιθέτως, στα δείγματα όπου είχε προστεθεί το 
Se σε συνδυασμό με τον Fe2+ και το H2O2 παρουσιάστηκε μείωση 
της περιεκτικότητά τους (ΠΊΝΑΚΑΣ 2). Οι Talbi et al. (2018) ανέ-
φεραν ότι το Se, ανάλογα με τη συγκέντρωση, συμβάλλει στην 
οξείδωση των θειολών και των υπολειμμάτων της κυστεΐνης με 
αποτέλεσμα τη μείωση της γλουταθειόνης παράγοντας ρίζες 
ROS και προάγοντας έτσι την οξείδωση. Συνεπώς, φαίνεται πως 
το Se επάγει τις τροποποιήσεις των πρωτεϊνών, ενισχύοντας έτσι 
την οξείδωση και των υπόλοιπων συστατικών του οίνου. 

Συμπεράσματα

Η προσθήκη των οξειδωτικών ουσιών επιτάχυναν τις αντιδρά-
σεις οξειδοαναγωγής και συνεπώς την ανάπτυξη της αμαύρωσης 
έως 4.6 με 6 φορές περισσότερο, ανάλογα με τη θερμοκρασία 
και τις συγκεντρώσεις των οξειδωτικών που προστέθηκαν στον 

οίνο. Έτσι, η μέτρηση της ευαισθησίας των λευκών οίνων ως 
προς την ανάπτυξη του οξειδωτικού καφετιάσματος μπορεί να 
προσδιοριστεί ταχύτερα, συγκριτικά με την κλασική μέθοδο 
(τεστ) της επιταχυνόμενης αμαύρωσης που χρησιμοποιείται 
σήμερα και έχει διάρκεια 12 ημερών.

Παράλληλα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η προσθήκη του Se 
προστάτευσε το χρώμα του οίνου από την οξείδωση ενώ μόνο 
για την θερμοκρασία των 35οC διατήρησε την περιεκτικότητα 
του ολικού SO2.

Επίσης, η ολική περιεκτικότητα των φλαβανολών παρουσίασε 
σημαντική μείωση, ενώ οι συγκεντρώσεις των υδροξυκιναμμω-
μικών οξέων εμφάνισαν μια ελαφριά αύξηση κατά την δημιουρ-
γία του οξειδωτικού καφετιάσματος των πειραμάτων οξείδωσης. 
Συνεπώς, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η ανάπτυξη του 
καφέ χρώματος στον οίνο συνδέεται άμεσα με την περιεκτι-
κότητα σε φλαβανόλες. Η παρατήρηση αυτή έρχεται σε συμ-
φωνία και με άλλους ερευνητές (Kallithraka et al., 2009; Ma & 
Waterhouse, 2018; Cucciniello et al., 2021; Milat et al., 2019; 
Bührle et al., 2017). Ακόμη, τόσο η συγκέντρωση των ολικών 
φαινολικών συστατικών, όσο και η αντιοξειδωτική ικανότητα μει-
ώθηκαν, ιδιαιτέρως στα δείγματα με την προσθήκη των οξειδω-
τικών ουσιών. Παράλληλα, σημαντική μείωση παρουσίασαν και 
οι συγκεντρώσεις των ομάδων -SH, κυρίως στα δείγματα με τις 

προσθήκες Fe2+ και H2O2 στις 
μέγιστες συγκεντρώσεις τους, 
ενώ ταυτόχρονα αποδείχθηκε 
και η ευαισθησία τους στην 
οξείδωση με την αύξηση της 
θερμοκρασίας. Ωστόσο, η 
μεταβολής της περιεκτικότητα 
των ομάδων -SH στα δείγ-
ματα με τις προσθήκες Se 
ήταν παρόμοια με αυτής του 
Μάρτυρα. 

Επιπλέον, στα δείγματα όπου 
είχε προστεθεί το Se σε συν-
δυασμό με τον Fe2+ και το 
H2O2 φαίνεται πως η δράση 
του οξειδωτικού υπερίσχυσε 
αυτής του Se. Τέλος, μείωση 
εμφάνισαν και άλλα μεμονω-
μένα φαινολικά συστατικά, με 
εξαίρεση το καφεϊκό οξύ και 
την (+)-κατεχίνη στο πείραμα 
ταχείας οξείδωσης των 35οC,  
υποδεικνύοντας έτσι ότι η 
προσθήκη του Se δεν ήταν 
επαρκής για να προστατέψει 
από την οξείδωση τα φαινο-
λικά συστατικά. Αντιθέτως, 
σε ορισμένες περιπτώσεις 
βρέθηκε να ενισχύει την οξεί-
δωσή τους. ▪

Δείγματα

Φλαβανόλες Υδροξυκινναμωμικά οξέα

(+)-κατεχίνη (-)-επικατεχίνη
Γαλλικός 

εστέρας της 
επιγαλλοκατεχίνης

καφταρικό οξύ καφεϊκό οξύ

Θερμοκρασία 35 οC

Μ 7.34 ab ±0.01 2.56 a ± 0.01 1.34 ab ± 0.06 62.26 ab ± 0.10 2.62 a ± 0.01

Fe min 8.42 a ±0.45 2.25 a ± 0.12 1.26 ab ± 0.04 60.43 b ± 1.10 3.05 b ± 0.13

Fe max 7.87 a ±0.27 1.90 ab ± 0.02 0.91 b ± 0.01 51.78 c ± 0.96 2.64 a ± 0.06

Se min 8.84 a ±0.42 2.12 a ± 0.02 1.41 a ± 0.01 63.18 ab ± 2.67 2.82 a ± 0.01

Se max 7.80 a ±0.58 2.17 a ± 0.10 1.39 a ± 0.03 66.17 a ± 4.51 2.96 ab ±  0.02

All min 8.58 a ±0.00 1.81 ab ± 0.02 1.30 a ± 0.03 64.92 ab ± 4.08 3.19 b ± 0.26

All max 5.29 b± 0.01 1.69 b ± 0.06 0.88 b ± 0.02 52.03 c ± 1.52 2.90 ab ± 0.16

Θερμοκρασία 50 οC

M 7.81 a ±0.16 1.96 a ± 0.01 1.24 a ± 0.01 64.48 a ± 1.23 2.57 ab ± 0.01

Fe min 5.30 b ±0.37 1.81 ab ± 0.07 1.38 a ± 0.01 63.97 a ± 1.42 2.58 ab ± 0.02

Fe max 5.27 b ±0.16 1.36 b ± 0.03 0.71 b ± 0.02 46.46 b ± 0.31 2.37 b ± 0.08

Se min 7.02 a ±0.58 1.56 ab ± 0.05 1.34 a ± 0.01 64.74 a ±1.59 2.51 ab ± 0.03

Se max 6.88 ab ±0.02 1.56 ab ± 0.01 1.29 a ± 0.00 64.16 a ± 1.44 2.63 a ± 0.04

All min 4.39 c ±0.03 1.34 b ±0.01 1.28 a ± 0.03 44.95 b ± 0.15 2.28 b ± 0.03

All max 3.59 c ±0.08 1.37 b ±0.10 0.80 b ± 0.02 37.85 c ± 0.28 2.71 a ± 0.03
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ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΆΞΥ ΤΩΝ ΓΆΛΆΚΤΙΚΩΝ
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ΖΥΜΩΣΗΣ ΚΆΙ ΤΟΥ ΧΡΩΜΆΤΟΣ ΤΟΥ ΚΡΆΣΙΟΥ

Ο ρισμένα φαινολικά οξέα μπορούν είτε να παρεμποδίσουν είτε να υποβοηθή-
σουν την αύξηση των Oenococcus oeni και άλλων γαλακτικών βακτηρίων 

μέσα στο κρασί. Έχει παρατηρηθεί μια πιθανή επίδραση της μεταβολικής δραστη-
ριότητας ορισμένων γαλακτικών βακτηρίων επί του χρώματος του κρασιού. Αυτό 
το άρθρο συνοψίζει ορισμένες από τις σχέσεις μεταξύ των γαλακτικών βακτηρίων, 
της μηλογαλακτικής ζύμωσης και των φαινολικών ενώσεων. Αυτές οι σχέσεις είναι 
σημαντικές τόσο για την επιλογή των γαλακτικών βακτηρίων ώστε να δημιουργη-
θούν αρχικές καλλιέργειες (cultures starter) όσο και για κάποιες οινοποιητικές εγκα-
ταστάσεις, λόγω της επίδρασής τους επί του χρώματος του κρασιού.

Γιατί να επιτρέψουμε την μηλογαλακτική ζύμωση στο κρασί;

Η μηλογαλακτική ζύμωση είναι κάτι περισσότερο από την αποκαρβοξυλίωση του 
L-μηλικού οξέος σε L-γαλακτικό οξύ. Σε πάρα πολλά ερυθρά και λευκά κρασιά, 
καθώς επίσης και στα κρασιά βάσης των αφρωδών, η μηλογαλακτική ζύμωση είναι 
μία επιθυμητή βιολογική διεργασία, γιατί επιτρέπει:

1. την ελάττωση της οξύτητας του κρασιού, ιδιαίτερα των ερυθρών 
που προέρχονται από δροσερά κλίματα ή στα λευκά κρασιά που 
έχουν υψηλή οξύτητα,

2. τη βελτίωση της οργανοληπτικής ποιότητας του κρασιού χάρη στην 
παραγωγή δευτερογενών μεταβολιτών,

3. την αύξηση της μικροβιολογικής σταθερότητας

Εκτός των άλλων, τα γαλακτικά βακτήρια των μηλογαλακτικών ζυμώσεων επιδρούν 
επί του χρώματος και της στυπτικότητας του ερυθρού κρασιού, αν και η πλειονότητα 
αυτών των απόψεων, στηρίζεται μάλλον στην εμπειρία των παραγωγών παρά σε 
επιστημονικές αποδείξεις.

Φαινολικά συστατικά αναστολείς της μηλογαλακτικής ζύμωσης

Εκτός από το διοξείδιο του θείου (που προστίθεται στην διάρκεια της οινοποίησης), 
το pH και την περιεκτικότητα σε αλκοόλη, ορισμένα φαινολικά συστατικά του κρα-
σιού έχουν υποδειχθεί ως αναστολείς της εξέλιξης της μηλογαλακτικής ζύμωσης. 
Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει ότι, ορισμένα φαινολικά οξέα και πολυφαινόλες 

Σύσταση κρασιού

Ποικιλία σταφυλιού

Εμβολιασμός σε δεξαμενή

Εμβολιασμός σε βαρέλι

Συνθήκες εγκλιματισμού

Δραστηριότητα της γλυκοζιδάσης

Στέλεχος του Γαλακτικού βακτηρίου
Oenococcus - Lactobasllus

ή τα δύο

Τροφοδοσία εμβολιασμού
Αρχή - μέση - τέλος
αλκοολικής ζύμωσης

ΕΙΚΟΝΑ 1: Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη κατά τον εμβολιασμό με γαλακτικά 
βακτήρια για μια επιτυχημένη μηλογαλακτική ζύμωση
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Pinot noir Merlot
FML(-) FML(+) FML(-) FML(+)

Δείκτης ολικών πολυφαινολών - h h -
Ολικές ανθοκυάνες (mg/L) - h h -
Ένταση χρώματος nc h hh h

ΕΙΚΟΝΑ 2: Κατανάλωση του μηλικού οξέος. Επίπτωση σε ορισμένες παραμέτρους 
καθοριστικές για το χρώμα. FML(+): η μηλογαλακτική ζύμωση πραγματοποιήθηκε ∙ 
FML(-): η μηλογαλακτική ζύμωση δεν πραγματοποιήθηκε ∙ nc: αβέβαιη επίπτωση ∙ 
OeATCC: Oenococcus oeni ATCC 27310 ∙ Oe19: Oenococcus oeni UNQOe19 ∙ LbATCC: 
Lactobacillus plantarum ATCC 14917 ∙ Lp11: Lactobacillus plantarum UNQLp11

OeATCC Oe19 LpATCC Lp11

Merlot
Lp11 MLF(+)
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(πολυμερή των φαινολικών ενώσεων), δρώντας είτε μεμονωμένα 
είτε συνδυαστικά με άλλα συστατικά, αναστέλλουν την εξέλιξη της 
μηλογαλακτικής ζύμωσης. Σήμερα είναι αποδεκτό ότι ορισμένες 
ενώσεις μπορούν να αναστείλουν την ανάπτυξη των γαλακτικών 
βακτηρίων, ενώ άλλες μπορούν να την ενεργοποιήσουν, σε σχέση 
με την συγκέντρωσή τους. Για παράδειγμα, μεταξύ των υδροξυβεν-
ζοϊκών οξέων, έχει παρατηρηθεί ότι το γαλλικό οξύ δρούσε θετικά 
στην αύξηση των κυττάρων του Oenococcus oeni (Leuconostoc 
oenos IB8413) και διήγειρε την μηλογαλακτική ζύμωση σε συγκέ-
ντρωση 100 mg/L. Καμιά αναστολή δεν διαπιστώθηκε για συγκέ-

ντρωση μικρότερη από 1000 mg/L ως προς το στέλεχος CECT 
4100 του Oenococcus oeni αν και άλλοι συγγραφείς διαπίστωσαν 
ότι το γαλλικό οξύ, σε συγκεντρώσεις 100, 200 και 500 mg/L, προ-
καλεί μια ελαφριά αναστολή του στελέχους Oenococcus oeni VF. 

Κατά την μελέτη των υδροξυκινναμωμικών οξέων, διαπιστώθηκε 
ότι 1000 mg/L  των οξέων  καφεϊκό, φερουλικό και π-κουμαρικό, 
ανέστειλαν την αύξηση και την απόδοση της μηλογαλακτικής 
ζύμωσης του στελέχους CECT 4100 (Oenococcus oeni), ενώ 25 ή 
100 mg/L δεν είχαν επίπτωση στην αύξηση του πληθυσμού, εκτός 
από την δόση των 100 mg/L του π-κουμαρικού. Τα ίδια αυτά οξέα 
ανέστειλαν την αύξηση του στελέχους Oenococcus oeni VF για 
συγκεντρώσεις 100, 200 και 500 mg/L. Άλλες συγκρίσεις μεταξύ 
ενώσεων αυτού του τύπου και της σχέσης τους με την μηλογαλα-
κτική ζύμωση, όπως για παράδειγμα η επίδραση των κατεχινών, 
των ελεύθερων ανθοκυανών και των τανινών επί της ζωτικότητας 
των διαφόρων ειδών και στελεχών των γαλακτικών βακτηρίων, 
παρουσιάστηκαν σε πρόσφατη μελέτη.

Επίδραση της μηλογαλακτικής ζύμωσης επί του 
χρώματος του κρασιού

Εν γένει, θεωρούμε ότι η μηλογαλακτική ζύμωση μειώνει το χρώμα 
του κρασιού, αν και κάποια αποτελέσματα αποδεικνύουν το αντί-
θετο. Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε κρασιά της ποικιλίας 
Chancellor έδειξε ότι η Χ3 μηλογαλακτική καλλιέργεια βελτίωνε την 
ένταση του χρώματος και την ερυθρότητα του κρασιού. 

Κατά την μελέτη της μηλογαλακτικής ζύμωσης σε ένα κρασί ποικι-
λίας Cabernet Sauvignon, διαφορετικά βακτηριακά στελέχη σχετί-
στηκαν με διαφορετική περιεκτικότητα πολυμερισμένων χρωστικών 
και ολικών ανθοκυανών, υποδηλώνοντας ότι η μεταβολική δραστη-
ριότητα κάθε στελέχους επηρεάζει τη σύνθεση του χρώματος σύμ-
φωνα με την φύση του κρασιού. Περισσότερες πληροφορίες για την 
σχέση μεταξύ της μηλογαλακτικής ζύμωσης και του χρώματος μπο-
ρούν να αναζητηθούν σε πρόσφατη μελέτη. 

Η ερευνητική ομάδα, πραγματοποίησε τελευταία ένα πείραμα χρη-
σιμοποιώντας δύο στελέχη Oenococcus oeni (O. oeni ATCC 27310 
και UNQOe19), δύο στελέχη Lactobacillus plantarum (Lb. plantarum 
ATCC 14917 και UNQLp11), και οίνο από δύο ποικιλίες της Vitis 
Vinifera L.: Pinot noir και Merlot. Οι στόχοι του πειράματος ήταν 
να εκτιμηθεί η συμπεριφορά των διαφόρων στελεχών γαλακτικών 
βακτηρίων που χρησιμοποιήθηκαν και οι ενδεχόμενες αλλαγές του 
χρώματος που θα προέκυπταν μετά την μηλογαλακτική ζύμωση. 
Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι η επιβίωση των βακτηρίων και η 
αποκαρβοξυλίωση του L- μηλικού οξέος διαφοροποιούνται ανάλογα 
με το στέλεχος του μηλογαλακτικού βακτηρίου που χρησιμοποιή-

θηκε και της ποικιλίας σταφυλιού. Επί πλέον παρατηρή-
θηκε ότι το βακτήριο Oenococcus oeni μπορεί να επιβιώσει 
στη μάζα του κρασιού ακόμα και αν το L-μηλικό οξύ δεν 
έχει καταναλωθεί.

Σε ότι αφορά τα χρωματικά χαρακτηριστικά, βρέθηκαν 
ορισμένες σχέσεις μεταξύ της μηλογαλακτικής ζύμωσης 
και των παραμέτρων που συνδέονται με το χρώμα στο 
Pinot noir, όχι όμως και στο Merlot, κάτι που συμφωνεί 
με την πρόταση ορισμένων ερευνητών όπως αναφέρθηκε 
πιο πάνω, ότι δηλαδή οι αλλαγές του χρώματος μπορεί 
να οφείλονται στο στέλεχος του γαλακτικού βακτηρίου και 
στην συμπεριφορά του απέναντι σε ορισμένες ποικιλίες, 

OeATCC Oe19 LpATCC Lp11

Pinot noir
OeATCC MLF (+)
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που εξαρτάται από την τεχνολογική διαδικασία που χρησιμοποιή-
θηκε στο αμπέλι ή στο οινοποιείο.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες θα μπορούσαν να βελτιωθούν στο μέτρο 
που αποκτούμε περισσότερες γνώσεις για τις σχέσεις μεταξύ 
του μεταβολισμού των γαλακτικών βακτηρίων και των φαινολι-
κών ενώσεων που υπάρχουν στο σταφύλι. Στην πραγματικότητα, 
μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι ορισμένα στελέχη είναι καλύτερα 
προσαρμοσμένα στα λευκά κρασιά, ενώ κάποια άλλα φαίνεται να 
«ταιριάζουν» περισσότερο στα ερυθρά κρασιά. Θα ήταν λοιπόν ενδι-
αφέρον να γνωρίζουμε αν ορισμένα στελέχη γαλακτικών βακτηρίων 
προσαρμόζονται καλύτερα σε κάποιες ποικιλίες της Vitis vinifera L. 
Για παράδειγμα, ποικιλίες με βραχύ βλαστικό κύκλο, όπως είναι το 
Pinot noir, ή ποικιλίες με μεγάλο βλαστικό κύκλο και με υψηλή περιε-
κτικότητα σε φαινολικές ενώσεις, όπως είναι το Cabernet Sauvignon.

Τα τελευταία αυτά χρόνια, μια καινούργια στρατηγική είδε το φως 
πάνω στην μελέτη της επίδρασης της μηλογαλακτικής ζύμωσης 
επί του χρώματος και του αρώματος του κρασιού, χρησιμοποιώ-
ντας ολόκληρη την ύλη και όχι μόνο μοντέλα ή καλλιέργειες. Απο-
δείχθηκε ότι οι αλλαγές που προκύπτουν μετά την μηλογαλακτική 
ζύμωση εξαρτώνται εν μέρει από τον περιέκτη όπου λαμβάνει 
χώρα η μηλογαλακτική ζύμωση, όπως ανοξείδωτες δεξαμενές ή 
βαρέλια. Η μικρο-οξυγόνωση που πραγματοποιείται στα βαρέλια 
ευνοεί τις αντιδράσεις πολυμερισμού μεταξύ των ανθοκυανών. 
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, παράγεται ακεταλδεΰδη, που δρα 
ως σύνδεσμος για τον σχηματισμό πολυμερών ενώσεων. Προκύ-
πτει ως εκ τούτου μια σταθεροποίηση του χρώματος και μια ελάτ-

τωση της στυπτικότητας. Θα ήταν ενδιαφέρον να αναλύσουμε αυτό 
που συμβαίνει όταν η μηλογαλακτική ζύμωση πραγματοποιείται σε 
διάφορους περιέκτες, για παράδειγμα σε τσιμεντένιες δεξαμενές 
σχήματος αυγού ή σε βαρέλια χωρητικότητας πλέον των 225 L.

Συμπέρασμα

Περιγράφηκαν εν συντομία ορισμένες διασυνδέσεις που υπάρχουν 
μεταξύ των γαλακτικών βακτηρίων, της μηλογαλακτικής ζύμωσης 
και του χρώματος του κρασιού. Διαπιστώθηκε ότι η δράση ανα-
στολής ή τόνωσης κάποιων φαινολικών οξέων, εξαρτάται από 
την συγκέντρωσή τους και το γαλακτικό βακτηριακό στέλεχος που 
χρησιμοποιήθηκε. Ορισμένα αποτελέσματα έδειξαν επίσης ότι το 
χρώμα διαφοροποιείται ανάλογα με το βακτηριακό στέλεχος και 
την ποικιλία της Vitis vinifera L. από την οποία έχει παραχθεί το 
κρασί. Οι συνθήκες οινοποίησης και η ωριμότητα των σταφυλιών 
πιθανόν συνδέονται με την συμπεριφορά των γαλακτικών βακτη-
ρίων. Η μελέτη της σχέσης μεταξύ των φαινολικών ενώσεων και 
των γαλακτικών βακτηρίων σε πραγματικές συνθήκες είναι μία 
πρόκληση. Γενικά, οι περισσότερες μελέτες πραγματοποιήθηκαν 
μέσα σε περιβάλλον καλλιέργειας (πειραματικά, εργαστηριακά) και 
με καθορισμένες ποσότητες των ενώσεων που μελετήθηκαν. Μια 
καλύτερη γνώση του μεταβολισμού των γαλακτικών βακτηρίων σε 
σχέση με τις φαινολικές ενώσεις θα μπορούσε να βοηθήσει τα οινο-
ποιεία να προσδιορίσουν την κατάλληλη στιγμή για τον εμβολιασμό 
με γαλακτικά βακτήρια και να χρησιμοποιήσουν εμπορικά σκευά-
σματα έναρξης της μηλογαλακτικής ζύμωσης, επιλεγμένα από αυτό 
το ίδιο terroir. ▪

Ελαφρύ toasting
Εξαιρετική δομή
Ισορροπία
Ενίσχυση του αρώματος

Από 225L ως 600L

« Η καλύτερη επιλογή για την ζύμωση και την ωρίμανση των λευκών οίνων »

NEW

Μετά την επιτυχία των « Fruity » and «Spicy»,
η Nadalie παρουσίαζει το
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ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΙΝΟΙ

ΠΟΣΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ;
ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ;

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ολοένα και αυξανόμενη τάση από την 
πλευρά των καταναλωτών στην επιλογή τροφίμων που παρασκευάζονται με 

τρόπους φιλικούς προς το περιβάλλον και όσο το δυνατόν περισσότερες φυσικές 
πρώτες ύλες. Οι παράγοντες αυτοί καθιστούν τα “φυσικά” προϊόντα ποιοτικότερα 
και γευστικότερα στην αντίληψη πολλών καταναλωτών σε σχέση με τα συμβατικά. 
Ωστόσο στην αγορά τροφίμων και ποτών δεν υφίσταται ένας σαφής, διεθνώς ανα-
γνωρισμένος ορισμός για την έννοια του “φυσικού” προϊόντος και κατ’ επέκταση ένα 
αντίστοιχο “σήμα” πιστοποίησης που θα διακρίνει τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Ο χώρος των κρασιών δεν θα μπορούσε να μείνει έξω από αυτήν την τάση. Πράγ-
ματι πολλοί οινόφιλοι, ειδικά οι πιο συνειδητοποιημένοι και υπεύθυνοι καταναλωτές, 
επιθυμούν περισσότερο κρασιά με την ελάχιστη δυνατή κατεργασία και τη χαμηλό-
τερη χρήση συντηρητικών, όπως δείχνουν πρόσφατες έρευνες. Στην ίδια γραμμή 
φαίνεται να κινούνται αρκετές επαγγελματικές ενώσεις παραγωγών σε Ιταλία και 
Ισπανία, ενώ και πολλοί οινοκριτικοί δείχνουν ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για 
τα φυσικά κρασιά. Ωστόσο, δεν υπάρχουν σαφείς προδιαγραφές που να ξεχωρί-
ζουν τους φυσικούς οίνους από τους συμβατικούς, την ώρα που από τις διεθνείς 
οργανώσεις οίνου κυκλοφορούν πολλοί ορισμοί και κριτήρια σχετικά με το τι είναι 
φυσικό κρασί με αποτέλεσμα να δημιουργούν σύγχυση ακόμα και στους ίδιους τους 
παραγωγούς των συγκεκριμένων προϊόντων.

Στην Ευρώπη μόνο η Γαλλία μέχρι στιγμής έχει προχωρήσει στη δημιουργία ειδι-
κού νομικού πλαισίου για τους όρους και τις προδιαγραφές παραγωγής φυσικών 
κρασιών (Vin Méthode Nature), προκαλώντας ωστόσο αντιδράσεις από άλλους 
ευρωπαίους εταίρους για πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού, έναντι της δικής τους 
αμπελοοινικής παραγωγής. Από τη μεριά των καταναλωτών υπάρχει γενικότερα 
άγνοια για το τι είναι φυσικό κρασί. Για μεγάλη μερίδα του αγοραστικού κοινού, το 
κρασί θεωρείται από μόνο του ως ένα φυσικό προϊόν, καθώς υπάρχει η εντύπωση 
ότι το μόνο που περιέχει είναι το αποτέλεσμα της ζύμωσης του χυμού των σταφυ-
λιών, χωρίς να είναι γνωστά τα υλικά συντήρησης, διαύγασης κ.α. Αυτό οφείλεται εν 
μέρει και στο γεγονός, ότι το κρασί εξαιρείται από την υποχρεωτική αναγραφή των 
συστατικών που περιέχει, εκτός από εκείνα που ενδέχεται να προκαλέσουν αλλερ-
γικές αντιδράσεις στον καταναλωτή, όπως θειώδη, προϊόντα αυγού, ψαριών κ.α. 
Παρόλα αυτά, σύμφωνα με νεότερες μελέτες, οι ευρωπαίοι καταναλωτές δείχνουν 
σημαντικό ενδιαφέρον για τα πρόσθετα τροφίμων και τα υπολείμματά τους (EFSA 
2019), κάτι που θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για τη θέσπιση 
ενιαίου κοινοτικού νομοθετικού πλαισίου για τους φυσικούς οίνους.

Σε παλαιότερες έρευνες οι καταναλωτές δείχνουν μια τάση να συγχέουν τους φυσι-
κούς οίνους με τους βιολογικούς και τους βιοδυναμικούς ή να συνδέουν το χαρα-
κτήρα “natural” με την παρουσία ειδικού σήματος (τύπου “eco”) στην ετικέτα. Υπό 
αυτό το πρίσμα θα ήταν χρήσιμο να γίνει μία σε βάθος έρευνα σχετικά με το πώς 
αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές το θέμα των “φυσικών οίνων” ώστε αφενός να 
αποσαφηνιστεί το θολό τοπίο και αφετέρου να βοηθηθούν οι επαγγελματίες του 
χώρου προκειμένου να προχωρήσουν σε πιο στοχευμένες πολιτικές προώθησης 
των προϊόντων τους. Ακόμα, μια τέτοια διακρατική έρευνα θα μπορούσε να συμβάλ-
λει στη διευκόλυνση των κρατικών αρχών πάνω στη δημιουργία ενός νομοθετικού 
πλαισίου που θα καλύπτει τις ανάγκες παραγωγών και καταναλωτών. 

ΤΙΤΛΟΣ:
Why consumers drink natural 
wine? Consumer perception and 
information about natural wine
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ:
• Riccardo Vecchio
• Eva Parga-Dans
• Pablo Alonso González
• Azzurra Annunziata
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:
agrifoodecon.springeropen.com/
articles/10.1186/s40100-021-00197-1
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
5 Οκτώβριος 2021
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Άμεσα αποτελέσματα,  
τη στιγμή που τα χρειάζεστε!

 Αξιόπιστοι εργαστηριακοί αναλυτές

 Εκτεταμένη εμπειρία και τεχνογνωσία

 Υπεύθυνη τεχνική υποστήριξη

SPECTRALYZER WINE
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παραμετρική ανάλυση σε μούστο, 
κρασί & αποστάγματα
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Ο πιο έγκυρος και εύκολος τρόπος 

ελέγχου της σταθεροποίησης Καλίου 
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ΚΙΤ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Νέας γενιάς, μεγάλης σταθερότητας 

σύμφωνα με τον OIV.
Νέο ΚΙΤ για υπολογισμό 

συγκέντρωσης Μπεντονίτη!
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πιστοποιημένα αποτελέσματα 

κατά τον OIV

MADE IN 
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Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει τα κίνητρα των 
φίλων του κρασιού ως προς την κατανάλωση φυσικών οίνων και 
συγκεκριμένα να ρίξει φως σε δύο ερωτήματα:

1) Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την 
αντίληψη του καταναλωτή για τους φυσικούς οίνους;

2) Σε τι βαθμό η υπάρχουσα πληροφόρηση και 
οι ψυχογραφικές και κοινωνικές/δημογραφικές 
παράμετροι, επηρεάζουν την κατανάλωση φυσικών 
οίνων από τους καταναλωτές;

Προς τούτο, διεξήχθη έρευνα στην Ιταλία και την Ισπανία, που 
σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Αμπέλου και Οίνου (2020) 
είναι οι δύο βασικές χώρες παραγωγής και κατανάλωσης.

Το ενδιαφέρον των καταναλωτών για το
χαρακτήρα “natural”

Την ώρα που τα φυσικά κρασιά αποκτούν όλο και περισσότερους 
φίλους, λίγοι μελετητές έχουν ασχοληθεί ενδελεχώς με το θέμα. 
Παρόλα αυτά, υπάρχουν μελέτες που εμμέσως έχουν προσεγγίσει 
το θέμα της “φυσικότητας των οίνων”, ως παράγοντα που επηρε-
άζει την υγεία και τη βιωσιμότητα γύρω από το κρασί. Για παρά-
δειγμα έχει δειχθεί ότι η παρουσία ισχυρισμών όπως, “σταφύλια 

φυσικής καλλιέργειας” (naturally farmed grapes) στην οπίσθια ετι-
κέτα της φιάλης, ή η εφαρμογή τεχνικών παραγωγής που σχετίζο-
νται με μεγαλύτερη συγκέντρωση του οίνου σε ωφέλιμα συστατικά 
για την υγεία (π.χ. ρεσβερατρόλη) ενθαρρύνουν τον καταναλωτή 
να αγοράσει το προϊόν. Παρομοίως, σε άλλη έρευνα, υπογραμμί-
ζεται ότι η επιλογή φυσικών οίνων αντανακλά κατά κάποιο τρόπο 
έναν υγιεινότερο τρόπο ζωής από τη μεριά του καταναλωτή και 
την πρόθεσή του να διαθέσει ένα μεγαλύτερο ποσό χρημάτων για 
κρασί χωρίς θειώδη. 

Σε ότι αφορά την αντίληψη του καταναλωτή για τα φυσικά κρασιά 
και την πρόθεσή του να πληρώσει για αυτά, μελέτες έχουν δείξει 
ότι στην Ιταλία ειδικά οι νεαρότεροι καταναλωτές προτίθενται 
να πληρώσουν το κάτι παραπάνω για έναν φυσικό οίνο, καθώς 
παρουσιάζονται περισσότερο ευαισθητοποιημένοι πάνω σε περι-
βαλλοντικά θέματα. Καθοριστική σημασία ως προς αυτό, έχει η 
επισήμανση συστατικών και η οργανοληπτική περιγραφή στην 
ετικέτα. Στις έρευνες τονίζεται, επίσης, ότι η πρόθεση του κατανα-
λωτή να πληρώσει για έναν φυσικό οίνο εξαρτάται από την προ-
σέγγισή στο κεφάλαιο υγιεινά προϊόντα, χωρίς πρόσθετα.

Σε άλλες έρευνες, βρέθηκε ότι το ενδιαφέρον των Ιταλών κατανα-
λωτών για τα φυσικά κρασιά επηρεάζεται περισσότερο από την 
προσοχή που δείχνουν σε θέματα ευζωίας, περιβάλλοντος, σε 
μεθόδους βιολογικής παραγωγής, χαμηλής συγκέντρωσης θειω-
δών και λιγότερο στα βασικά χαρακτηριστικά του οίνου, όπως 
χρώμα, ποικιλία, αλκοολικός βαθμός κ.α., ενώ ούτε οι ενδείξεις 
ΠΟΠ/ΠΓΕ έπαιξαν κάποιο ρόλο στη μεγαλύτερη προτίμηση για 
φυσικούς οίνους. Επιπλέον, η μελέτη των Staub et al. (2020) σε 
Αυστραλία και Ελβετία, έδειξε ότι άτομα με μεγαλύτερο βαθμό ενα-
σχόλησης με το κρασί, θεωρούσαν το θέμα φυσικότητας των οίνων 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Ο πίνακας δείχνει συνοπτικά όλες τις βασικές πληροφορίες της μελέτης

Μεταβλητή Μέτρηση / εύρος (από - μέχρι) Πηγές

Κοινωνικά / Δημογραφικά στοιχεία Γένος 
Ηλικία
Εκπαίδευση

1= άντρας, 0 = γυναίκα
Ηλικίας: 18 – 70
1 = δημοτικό, 4 = πανεπιστήμιο/master

Συχνότητα κατανάλωσης οίνου 1=τουλάχιστον 1 φορά το μήνα
5=κάθε μέρα

Amato et al. (2017); Annunziata 
et al. (2016)

Άριθμός ποτηριών ανά περίσταση Συνεχές, μεταξύ 1 – 6
Ενασχόληση με το κρασί 4 πιθανές απαντήσεις 1 = διαφωνώ ισχυρά

5 = συμφωνώ ισχυρά
Adapted from Lockshin et al. 
(2001); Chrysochou et al. (2012)

Προσοχή στην επισήμανση ετικέτας Εμπρόσθια
Οπίσθια

1 = ποτέ δεν την προσέχω
5 = πάντα την προσέχω

Mueller et al. (2010); Pomarici 
et al. (2018)

Ενδιαφέρον για φυσικά προϊόντα 6 πιθανές απαντήσεις 1 = διαφωνώ ισχυρά 
5 = συμφωνώ ισχυρά

Adapted from Roininen et al. 
(1999)

Βαθμός πληροφόρησης για Φυσικούς οίνους
Βιοδυναμικούς οίνους
Βιολογικούς οίνους

1 = λίγο ενημερωμένος
5 = πολύ ενημερωμένος

Άντίληψη γνωρισμάτων φυσικού οίνου 7 πιθανές απαντήσεις 1 = διαφωνώ ισχυρά
5 = συμφωνώ ισχυρά

Adapted from Roman et al. 
(2017)

Κατανάλωση φυσικού οίνου 1=ναι
0=όχι

Συχνότητα κατανάλωσης φυσικού οίνου 1 = τουλάχιστον 1 φορά το μήνα
5 = κάθε μέρα

Galati et al. (2019); Migliore et 
al. (2020)

Κίνητρα κατανάλωσης φυσικού οίνου 8 πιθανές απαντήσεις 1 = καθόλου σημαντικό 
5 = πολύ σημαντικό

ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΙΝΟΙ: ΠΟΣΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΈΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ; ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ 
ΈΠΙΛΈΓΟΥΝ;
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πιο σημαντικό απ’ ότι τα άτομα με χαμηλότερο βαθμό ενασχόλη-
σης, ενώ στους Ελβετούς καταναλωτές η φυσικότητα του οίνου 
ήταν ο δεύτερος πιο σημαντικός παράγοντας για την επιλογή 
κρασιού, πάνω από την τιμή και την ποικιλία. 

Λόγω του μικρού μεγέθους των δεδομένων πάνω στο θέμα των 
φυσικών οίνων, απαιτείται περεταίρω έρευνα ώστε να αποσα-
φηνιστούν η αντίληψη και οι γνώσεις που έχουν οι καταναλωτές.

Σχεδιασμός και δείγμα-στόχος του ερωτηματολογίου

Η συγκεκριμένη έρευνα διεξήχθη μεταξύ των μηνών Σεπτεμβρίου 
και Νοεμβρίου του 2020 στην Ιταλία και την Ισπανία. Σε 1.028 
συμμετέχοντες (501 Ιταλοί και 527 Ισπανοί) ηλικίας μεταξύ 18-70 
χρονών που καταναλώνουν κρασί τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
διανεμήθηκε διαδικτυακά ερωτηματολόγιο χωρισμένο σε 5 τμήματα:

● Συνήθειες κατανάλωσης οίνου
● Ενδιαφέρον για φυσικά προϊόντα
● Αντίληψη και πληροφόρηση σχετικά με το φυσικό 

κρασί
● Κίνητρα και συνήθειες σχετικά με την κατανάλωση 

φυσικού κρασιού
● Κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά

Σε προηγούμενες μελέτες είχε φανεί ότι οι καταναλωτές είχαν την 
τάση να μπερδεύουν το φυσικό με το βιολογικό και βιοδυναμικό 
κρασί. Για να αποφευχθεί λοιπόν αυτή η σύγχυση, στους συμμε-
τέχοντες παρουσιάστηκαν 3 φωτογραφίες εμπρόσθιας και οπί-
σθιας ετικέτας, που σχετίζονται με αυτούς τους 3 τύπους κρασιού 
πριν απαντήσουν στο βασικό πυρήνα των ερωτήσεων. 

Περιγραφή του δείγματος

Το 54% των Ιταλών ερωτηθέντων ήταν άνδρες και ο μέσος όρος 
ηλικίας ήταν τα 37,5 έτη. Περισσότερο από το 50% ήταν απόφοιτοι 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ή κατείχαν μεταπτυχιακό δίπλωμα. 
Το δείγμα με τους Ισπανούς ερωτηθέντες αποτελούνταν από άνδρες 
70%, με μέσο όρο ηλικίας τα 44,85% έτη, ενώ το 79% ήταν πανεπι-
στημιακής εκπαίδευσης ή κάτοχοι μεταπτυχιακού. Σε ότι αφορά τις 
συνήθειες κατανάλωσης κρασιού το 36,7% των Ιταλών καταναλώ-
νει κρασί αρκετές φορές την εβδομάδα ή μία φορά την εβδομάδα 
(12,8%), πίνοντας 2 ποτήρια σε κάθε περίσταση. Σχετικά με το 
βαθμό ενασχόλησης με το κρασί, οι Ιταλοί συμφωνούν περισσότερο 
με τη φράση «Δεν χρειάζομαι ειδική περίσταση για να πιω κρασί» 
(M = 3,66), καθώς και με τις φράσεις «Mου αρέσει να προσφέρω 
το κρασί ως δώρο» (M = 3,59) και «Έχω δυνατό ενδιαφέρον για το 
κρασί» (M = 3,55). Επίσης για την προσοχή επί της ετικέτας κατά τη 
διάρκεια αγορών, οι ερωτηθέντες τείνουν να προσέχουν περισσό-
τερο την οπίσθια ετικέτα παρά την μπροστινή. 

Στο δείγμα με τους Ισπανούς ερωτηθέντες, το 23% πίνουν κρασί 
κάθε μέρα και το 44,2% κάποιες μέρες της εβδομάδας (κατά μέσο 
όρο 2,5 ποτήρια περίπου ανά περίσταση). Ασχολούνται πολύ με 
το κρασί, καθώς συμφωνούν ισχυρά με τις φράσεις «Έχω ισχυρό 
ενδιαφέρον για το κρασί» (M = 4,73) και «Επιλέγω τα κρασιά που 
αγοράζω πολύ προσεκτικά» (M = 4,23). Επίσης υποστηρίζουν ότι 
διαβάζουν προσεκτικά τις πληροφορίες στις ετικέτες των κρασιών, 
τόσο τη μπροστινή όσο και την πίσω (Μ = 4,2).

Ενδιαφέρον για φυσικά προϊόντα

Στους Ιταλούς ερωτηθέντες, οι απαντήσεις με το μεγαλύτερο σκορ 
ήταν «Προσπαθώ να τρώω τρόφιμα που δεν περιέχουν πρόσθετα» 
(M = 3,33) και «Θα ήθελα να τρώω μόνο λαχανικά βιολογικής καλλιέρ-
γειας» (M = 2,95). Ωστόσο οι μέσες τιμές για τις δύο αυτές προτάσεις 
ήταν μεγαλύτερες για τους Ισπανούς (3,74 και 3,44 αντίστοιχα). Οι 
Ιταλοί έδωσαν στη φράση «Τρόφιμα βιολογικής καλλιέργειας δεν είναι 
καλύτερα για την υγεία μου από τα συμβατικά» τις λιγότερες απαντή-
σεις, ενώ στην Ισπανία το χαμηλότερο σκορ πήρε η πρόταση «Δεν με 
νοιάζει για τα πρόσθετα στην καθημερινή μου διατροφή» (M = 1,83).

Πληροφόρηση και αντίληψη για τους φυσικούς οίνους

Για να γίνει περισσότερο κατανοητό το επίπεδο γνώσης που έχουν οι 
συμμετέχοντες για τα φυσικά κρασιά ζητήθηκε να πουν τι γνωρίζουν 
για αυτά καθώς και για τους βιολογικούς και βιοδυναμικούς οίνους. Οι 
Ιταλοί καταναλωτές δεν θεωρούν ότι γνωρίζουν αρκετά για αυτά τα είδη 
κρασιών. Ωστόσο θεωρούν ότι γνωρίζουν περισσότερα για το βιολο-
γικό κρασί (M = 2,96) σε σχέση με το φυσικό (M = 2,88), ενώ το βιο-
δυναμικό είναι ο λιγότερο γνωστός τύπος κρασιού. Αντίθετα οι Ισπανοί 
καταναλωτές θεωρούν ότι είναι σχετικά ενημερωμένοι με το βιολογικό 
(M = 3,87) καθώς και με το φυσικό κρασί (M = 3,65).

Προκειμένου να εξεταστεί η αντίληψη των ερωτηθέντων για το φυσικό 
κρασί, δόθηκαν 7 προτάσεις προκειμένου να δείξουν το βαθμό στον 
οποίο συμφωνούν με την ιδέα του φυσικού οίνου. Όπως φαίνεται στον 
παρακάτω ΠΙΝΆΚΆ 3 οι Ιταλοί καταναλωτές αντιλαμβάνονται τον 
φυσικό οίνο κυρίως ως ένα περιβαλλοντικά φυσικό προϊόν (M = 3,46) 
που δεν περιέχει πρόσθετα (M = 3,42) και παράγεται “χειροποίητα” (M 
= 3,26). Οι Ισπανοί ερωτηθέντες αντιλαμβάνονται κυρίως τον φυσικό 
οίνο σαν ένα προϊόν που δεν περιέχει πρόσθετα (M = 4,24), παράγεται 
χωρίς θειώδη (M = 4,11) κι είναι επίσης βιολογικό (M = 3,60).

ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΙΝΟΙ: ΠΟΣΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΈΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ; ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ 
ΈΠΙΛΈΓΟΥΝ;

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Ενδιαφέρον για φυσικά προϊόντα, μέσες τιμές (S.D.) 
Στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας σε **p ≤ 0.05; 
***p ≤ 0.01, σύμφωνα με τη μέθοδο ANOVA μονής κατεύθυνσης.

Ιταλία
(n = 501)

Ισπανία
(n = 527)

Προσπαθώ να τρώω τροφές χωρίς 
πρόσθετα***

3,33 (1,34) 3,74 (1,28)

Δεν με νοιάζει για τα πρόσθετα 
στην καθημερινή μου διατροφή***

2,36 (1,36) 1,83 (1,14)

Δεν τρώω επεξεργασμένες τροφές 
γιατί δεν ξέρω τι περιέχουν

2,68 (1,22) 2,98 (1,28)

Θα ήθελα να τρώω μόνο λαχανικά 
βιολογικής καλλιέργειας***

2,95 (1,38) 3,44 (1,42)

Τρόφιμα τεχνητώς αρωματισμένα 
είναι βλαβερά για την υγεία μου**

2,21 (1,21) 2,03 (1,29)

Τρόφιμα βιολογικής καλλιέργειας 
δεν είναι καλύτερα για την υγεία 
από τα συμβατικά***

1,94 (1,07) 2,30 (1,38)

Συνολικό μέσο σκορ 2,93 (1,66) 2,66 (1,80)
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Αγορά φυσικού οίνου και καταναλωτική συμπεριφορά

Και στις δύο χώρες το ποσοστό καταναλωτών που δηλώνουν ότι 
πίνουν φυσικό οίνο είναι αρκετά μεγάλο - 69% στην Ιταλία και 78% 
στην Ισπανία - με τους Ιταλούς ωστόσο να δηλώνουν μεγαλύτερη 
συχνότητα κατανάλωσης. Σε ότι αφορά τους λόγους για τους οποί-
ους καταναλώνουν φυσικό οίνο στην Ιταλία η υγιεινή είναι ο βασικός 
λόγος (M = 3,60), ο χαρακτήρας του “χειροποίητου” (M = 3,53) και της 
βιωσιμότητας (Μ = 3,33). Στην Ισπανία ο χαρακτήρας του “χειροποί-
ητου” είναι ο βασικός λόγος για την κατανάλωση φυσικού οίνου (M = 
3,65), με την καλύτερη συντήρηση να ακολουθεί (Μ = 3,49).

Κίνητρα κατανάλωσης φυσικού κρασιού

Προκειμένου να ερευνήσουμε τα κίνητρα που επηρεάζουν τη συχνό-
τητα κατανάλωσης φυσικού οίνου, πραγματοποιήθηκαν δύο λογι-
στικές αναλύσεις της σχέσης μεταξύ εξαρτημένων και ανεξάρτητων 
μεταβλητών που αφορούσαν μόνο άτομα από τις δύο αυτές χώρες 
τα οποία ανέφεραν ότι πίνουν φυσικό κρασί (344 στη Ιταλία και 411 
στην Ισπανία). Η συχνότητα της κατανάλωσης είναι η εξαρτώμενη 
μεταβλητή των μοντέλων, ενώ οι επεξηγηματικές μεταβλητές είναι:

● δημογραφικές (γένος και ηλικία)
● μεταβλητές που σχετίζονται με την καταναλωτική 

συμπεριφορά ως προς τον οίνο (συχνότητα και 
συμμετοχή)

● προσοχή ως προς τις πληροφορίες της ετικέτας 
(μπροστά και πίσω)

● πληροφορίες που δίνονται εθελοντικά για το φυσικό και 
το βιολογικό κρασί

● κίνητρα για την κατανάλωση φυσικού οίνου

Σε ότι αφορά την επίδραση μεταβλητών που σχετίζονται 
με συνήθειες με το κρασί, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η 
συχνότητα κατανάλωσης κρασιού παίζει σημαντικό ρόλο για 
τη συχνότητα κατανάλωσης φυσικού οίνου, τόσο στην Ιταλία 
όσο και στην Ισπανία. Οι ερωτηθέντες όσο πιο συχνά κατανα-
λώνουν κρασί, τόσο πιο συχνά τείνουν να πίνουν και φυσικό 
κρασί. Αντίθετα, υπολογίζοντας το επίπεδο της ενασχόλησης 
με το κρασί βλέπουμε ότι και στις δύο χώρες το υψηλότερο 
επίπεδο ενασχόλησης οδηγεί σε μικρότερη συχνότητα κατα-
νάλωσης φυσικού κρασιού. Αυτό δείχνει ότι οι καταναλωτές 
που θεωρούν ότι ενδιαφέρονται περισσότερο για το κρασί 
καταναλώνουν φυσικό κρασί λιγότερο συχνά. 

Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα ότι τόσο στην 
Ιταλία όσο και στην Ισπανία ο βαθμός προσοχής στην μπρο-
στινή ετικέτα επηρεάζει αρνητικά τη συχνότητα κατανάλωσης 
φυσικού οίνου. Με άλλα λόγια, όσο περισσότεροι καταναλω-
τές προσέχουν την εμπρόσθια ετικέτα, τόσο μικρότερη είναι η 
συχνότητα κατανάλωσης φυσικού οίνου. Παρόλα αυτά, στην 
Ισπανία ο έλεγχος της οπίσθιας ετικέτας επηρεάζει θετικά την 
κατανάλωση φυσικού κρασιού. Αυτό οφείλεται πιθανότατα 
στο γεγονός ότι η πίσω ετικέτα αναφέρει περισσότερα πράγ-
ματα που σχετίζονται με τη φυσικότητα του προϊόντος. 

Επίσης, κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη είναι ότι το ενδια-
φέρον για φυσικά προϊόντα αποτελεί σημαντικό κίνητρο για 
την κατανάλωση φυσικού κρασιού και για τις δύο χώρες. 
Δηλαδή μεγαλύτερο ενδιαφέρον για φυσικά προϊόντα, μεγα-
λύτερη κατανάλωση φυσικού οίνου. Στην Ιταλία, όσοι θεω-
ρούν ότι γνωρίζουν περί βιολογικού οίνου, καταναλώνουν 
λιγότερο φυσικό οίνο.

Ακόμα, στην Ιταλία οι λόγοι που συνδέονται με τη διατηρη-
σιμότητα των φυσικών κρασιών συμβάλλουν θετικά στην 
κατανάλωση. Στην Ισπανία η συχνότητα της κατανάλωσης 
επηρεάζεται θετικά τόσο από τα κίνητρα διατηρησιμότητας 
όσο και από τα κίνητρα που συνδέονται με την απόλαυση. 
Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία και το φύλο 
επηρεάζουν επίσης τη συχνότητα κατανάλωσης των φυσι-
κών οίνων στην Ιταλία. Συγκεκριμένα, οι νεότεροι κατανα-
λωτές πίνουν φυσικό οίνο πιο συχνά, όπως και οι άνδρες 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΙΝΟΙ: ΠΟΣΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΈΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ; ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ 
ΈΠΙΛΈΓΟΥΝ;

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Πληροφόρηση και αντίληψη για τον φυσικό οίνο, μέσες τιμές (S.D.)
Στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας σε επίπεδο ***p ≤ 0.01 
σύμφωνα με τη ανάλυση ANOVA μονής κατεύθυνσης.

Ιταλία
(n = 501)

Ισπανία
(n = 527)

Πληροφόρηση για 
(μέση τιμή)…

Φυσικός οίνος***
Βιοδυναμικός οίνος***
Βιολογικός οίνος***

2,88 (1,33)
2,45 (1,39)
2,96 (1,33)

3,65 (1,30)
3,54 (1,39)
3,87 (1,16)

Άντιλήψεις για τον 
φυσικό οίνο

Είναι περιβαλλοντικά φιλικός 3,46 (1,23) 3,88 (1,17)
Δεν περιέχει πρόσθετα θειώδη 2,98 (1,35) 4,11 (1,15)
Ο φυσικός οίνος είναι 
βιολογικός

2,87 (1,30) 3,60 (1,28)

Δεν περιέχει πρόσθετα 3,42 (1,26) 4,24 (1,08)
Παράγεται τοπικά 2,74 (1,32) 2,97 (1,45)
Είναι χειροποίητος 3,26 (1,29) 3,78 (1,30)
Είναι κρασί που παράγεται 
από τους παππούδες μας

2,71 (1,33) 3,31 (1,39)

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Συχνότητα κατανάλωσης φυσικού οίνου και κίνητρα κατανάλωσης

Ιταλία 
(n = 344)

Ισπανία
(n = 411)

Συχνότητα 
κατανάλωσης 
φυσικού οίνου 
(%)

Τουλ. 1 φορά/χρόνο
Τουλ. 1 φορά/μήνα
Τουλ. 1 φορά/εβδομάδα
2-3 φορές/εβδομάδα
Καθημερινά

21,5
32,3
22,7
15,7
7,8

35,3
33,1
14,8
11,2
5,6

Κίνητρα 
κατανάλωσης 
φυσικού οίνου 
(μέση τιμή)

Είναι πιο υγιεινός 3,60 (1,20) 3,43 (1,43)
Δεν προκαλεί εύκολα μέθη 2,13 (1,16) 1,94 (1,24)
Προκαλεί λιγότερο 
πονοκέφαλο (hangover)

2,34 (1,29) 2,48 (1,43)

Είναι περισσότερο μοδάτο 2,41 (1,39) 2,23 (1,37)
Πίνεται πιο εύκολα 2,13 (1,17) 2,23 (1,36)
Έχει καλύτερη γεύση 3,00 (1,29) 2,41 (1,35)
Διατηρείται καλύτερα 3,33 (1,24) 3,49 (1,38)
Είναι χειροποίητος 3,53 (1,21) 3,65 (1,25)



σε σύγκριση με τις γυναίκες. Από την άλλη μεριά, οι δημογραφικοί 
παράγοντες δεν φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά τη συχνότητα 
κατανάλωσης φυσικού κρασιού στην Ισπανία.

Τα συνολικά αποτελέσματα δείχνουν το μεγάλο ενδιαφέρον που 
υπάρχει σε Ιταλία και Ισπανία για τα φυσικά κρασιά. Διαφορές 
υπάρχουν βασικά ως προς τα κίνητρα με τα οποία καταναλώνουν 
οι Ιταλοί και οι Ισπανοί. Οι Ιταλοί καταναλώνουν φυσικό κρασί πιο 
συχνά από τους Ισπανούς παρόλο που οι τελευταίοι φαίνεται ότι 
γνωρίζουν περισσότερα για αυτό. Η ύπαρξη σχετικής νομοθεσίας 
για τους βιολογικούς οίνους φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο 
στην μεγαλύτερη δημοφιλία των βιολογικών οίνων έναντι των 
φυσικών και στις δύο χώρες.

Σε ότι αφορά, το πώς αντιλαμβάνονται το φυσικό οίνο σε Ιταλία και 
Ισπανία, η έρευνα δείχνει ότι οι Ιταλοί θεωρούν το φυσικό κρασί ως 
περιβαλλοντικά φιλικό και χωρίς πρόσθετα, ενώ οι Ισπανοί το αντι-
λαμβάνονται βασικά ως κρασί χωρίς θειώδη. Επίσης η έρευνα δεί-
χνει και διαφορετικά κίνητρα σε ότι έχει να κάνει με την κατανάλωση 
φυσικού οίνου. Στην Ιταλία το φυσικό κρασί σχετίζεται με θέματα 
βιωσιμότητας, κάτι που δείχνει ότι ο συγκεκριμένος παράγοντας 
αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα. Στην Ισπανία ο κόσμος 
καταναλώνει το φυσικό κρασί τόσο από ενδιαφέρον για το θέμα βιω-
σιμότητας όσο και για απόλαυση, αλλά επίσης θεωρεί ευρέως την 
κατανάλωσή του συνυφασμένη με θέματα lifestyle και κοινωνικές/
πολιτισμικές πτυχές, ενώ θεωρείται κι ως μια ηδονιστική εμπειρία.

Αυτό που είναι βέβαιο και για τις δύο χώρες, είναι ότι η θετική προ-

σέγγιση των καταναλωτών για τους φυσικούς οίνους αυξάνει στα-
διακά και τη συχνότητα κατανάλωσής τους, κάτι που δείχνει ότι το 
αυξανόμενο ενδιαφέρον για μια υγιεινότερη διατροφή, επηρεάζει 
και τις επιλογές των καταναλωτών σε ότι έχει να κάνει με το κρασί. 
Επίσης και για τις δύο χώρες, μεγαλύτερη κατανάλωση οίνου, 
σημαίνει και μεγαλύτερη κατανάλωση φυσικού κρασιού.

Συμπεράσματα

Η διατροφή με έμφαση τις φυσικές τροφές αποκτά όλο και μεγα-
λύτερη προτεραιότητα στη διατροφική συμπεριφορά των ανθρώ-
πων. Ο χώρος του κρασιού φαίνεται σταδιακά να μπαίνει επίσης 
σε αυτή τη “ζώνη”. 

Τα δύσκολα σημεία της έρευνας ήταν ότι τα δεδομένα συλλέχθηκαν 
από ένα δείγμα επιλεγμένων δοκιμαστών κρασιού, ενώ η συγκε-
κριμένη μελέτη όπως και πολλές άλλες παρόμοιες μελέτες, βασί-
στηκε στη συμπεριφορά που δείχνει ο κάθε καταναλωτής, ο οποίος 
πιθανότατα επηρεάζεται και από κοινωνικές προκαταλήψεις, σχε-
τικά με το τι είναι περισσότερο αποδεκτό από τον περισσότερο 
κόσμο. Επίσης, η έλλειψη καθαρού και σαφούς ορισμού για το τι 
είναι φυσικός οίνος αφήνει τους καταναλωτές να το ερμηνεύουν με 
διαφορετικό τρόπο, οδηγώντας έτσι σε ασταθείς μετρήσεις μεταξύ 
των ερωτηθέντων. Η αναγνώριση των φυσικών οίνων από τη Γαλ-
λική νομοθεσία ενδεχομένως να φέρει εξελίξεις και σε άλλες χώρες. 
Περισσότερη έρευνα επί του θέματος θα έριχνε φως πάνω στο 
κεφάλαιο φυσικοί οίνοι, δίνοντας περισσότερες πληροφορίες για τις 
προοπτικές που υπάρχουν στη συγκεκριμένη κατηγορία. ▪
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Η χρήση του ασκού στην συσκευασία-διακίνηση του κρασιού, απαιτεί την προ-
σαρμογή και σωστή εφαρμογή των κανόνων που την διέπουν. Αν και έχει 

μπει για τα καλά στην παραγωγή, ίσως μερικές λεπτομέρειες, σημαντικές όμως, 
να μας διαφεύγουν. Αν όχι, ίσως καλό είναι τις ξαναθυμηθούμε.

Η συσκευασία του κρασιού μέσα σε ασκό, εξασφαλίζει ότι αυτό δεν θα έρθει σε 
επαφή με τον αέρα (οξυγόνο), λόγω της συρρίκνωσης του ασκού και έτσι το κρασί 
θα διατηρήσει τα αισθητηριακά του χαρακτηριστικά. Αυτή η ιδιότητα, δεν πρέπει 
να μας δημιουργεί την αίσθηση, ότι ο ασκός είναι μια συσκευασία για την δια-
τήρηση του περιεχομένου για μεγάλα διαστήματα. Προτείνεται ο χρόνος να μην 
ξεπερνάει τους 9 ή 12 μήνες, και αυτό ανάλογα με τον τύπο του κρασιού. Αλλά 
ακόμα και αυτοί οι χρόνοι μπορεί να αποδειχθούν μη ρεαλιστικοί, αν δεν τηρηθούν 
οι κανόνες που διέπουν αυτή την συσκευασία.

Διαλέγουμε το κατάλληλο κρασί

Δεν είναι όλα τα κρασιά ικανά να διατηρήσουν τον χαρακτήρα που έχουν τη 
στιγμή της συσκευασίας. Για την καλύτερη και με επιτυχία μακρόχρονη συσκευ-
ασία θα πρέπει:

1. να έχουν ένα χαμηλό pH
2. να έχουν υψηλό αλκοολικό τίτλο
3. η αρχική διαλυμένη ποσότητα οξυγόνου να είναι χαμηλή

Η επαφή με τον αέρα είναι μια σημαντική παράμετρος στην διάρκεια της παραγω-
γής του κρασιού, από το στάδιο της συλλογής των σταφυλιών μέχρι και την εμφι-
άλωση. Η προστασία του σε κάθε στάδιο προβλέπει τη μικρότερη δυνατή επαφή 
και όπως είναι γνωστό, στην αποθήκευση σε ημιπλήρης δεξαμενές τα αδρανή 
αέρια έχουν τον πρώτο λόγο. Οι ασκοί δεν είναι τόσο αδιαπέραστοι από τον αέρα 
όσο και το γυαλί. Έτσι κατά το στάδιο της πλήρωσης των ασκών, το διαλυμένο 
οξυγόνο θα πρέπει να είναι σε χαμηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με τον INRA, για κάθε 1 mg/L διαλυμένου οξυγόνου η διάρκεια συντή-
ρησης συντομεύεται κατά ένα μήνα. Ο ΠΙΝΆΚΆΣ 1, παρουσιάζει την πτώση του 
διοξειδίου του θείου (ολικό και ελεύθερο) στην διάρκεια 9 μηνών.

Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι τα ερυθρά κρασιά, λόγω των φαινολικών που περιέ-
χουν, παρουσιάζουν καλύτερη αντοχή από τα λευκά και τα ερυθρωπά.

Αφού έχουμε καταλήξει στο κρασί που θα συσκευάσουμε, πρέπει να γνωρί-
ζουμε ότι:

1. όσο πιο χαμηλή είναι η θερμοκρασία του, τόσο μεγαλύτερες και 
σε μικρότερο χρόνο, θα είναι οι ποσότητες του O2 που θα διαλυθούν. 
Η άνοδος της θερμοκρασίας κατά 5οC, αυξάνει την διαλυτότητα του 
οξυγόνου σε ποσοστό 10%,

2. είναι πρωταρχικός στόχος να ελέγξουμε τις φλάντζες στις αντλίες, τις 
συνδέσεις των σωλήνων απ’ όπου μπορεί να εισέρχεται αέρας και το 
μήκος τους να είναι περιορισμένο,

3. να μην συνδέονται σωληνώσεις διαφορετικών διαμέτρων,

4. θα πρέπει να αποκλείσουμε την ανακίνηση του κρασιού, όντας σε 
επαφή με τον αέρα, διότι η κίνηση διευκολύνει την διάλυση. Από το μπεκ 

ΠΗΓΗ:
www.laco-laboratoire.com/article/
quelques-recommandations-pour-
mettre-vos-vins-en-bag-in-box-bib
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της γεμιστικής το κρασί θα πρέπει να ρέει με ήρεμη ροή και να 
μην δημιουργεί στροβιλισμό, 

5. οι δεξαμενές και οι σωληνώσεις μεταφοράς του κρασιού, θα 
πρέπει να έχουν πληρωθεί με κάποιο αδρανές αέριο. Αν αυτό 
δεν είναι εύκολο, απομακρύνουμε τις πρώτες ποσότητες κρασιού 
που θα φτάσουν στην γεμιστική, και έχουν έρθει σε επαφή με τον 
αέρα των σωληνώσεων. Εμφιαλώνουμε τις επόμενες ποσότητες,

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Μεταβολή της περιεκτικότητας SO2 στην διάρκεια 9 μηνών. Στοιχεία από μελέτη του INRA 
(2004). Η συνολική μείωση του ελεύθερου SO2 είναι 36 mg/L.

EIKONA 1: Ο ασκός γεμάτος, η πλευρά του κώνου που περιέχει αέρα δεν 
πρέπει να ξεπερνά τα 5 cm.

6. οι δόσεις του περιεχομένου SO2 πρέπει να είναι 
αυξημένες κυρίως στα ευαίσθητα κρασιά (υψηλό pH, 
αζύμωτα σάκχαρα), σε σύγκριση με την εμφιάλωση σε 
γυάλινη φιάλη, γιατί η απώλεια του προστατευτικού 
διοξειδίου του θείου είναι γρηγορότερη στον ασκό,

7. αν υπάρχει εξοπλισμός για την παροχή N2 διοχετεύεται 
στον ασκό για να απομακρυνθεί ο αέρας από το 
εσωτερικό του,

8. πρέπει να περιορίσουμε την περιεκτικότητα σε 
CO2 σε δόσεις κάτω από τα 800 mg/L. Σε υψηλότερες 
περιεκτικότητες, αν η εξωτερική θερμοκρασία 
περιβάλλοντος αυξηθεί (π.χ. καλοκαίρι) υπάρχει 
κίνδυνος διόγκωσης του ασκού, ελλειμματικός 
όγκος κάτω από τις προδιαγραφές και συνεπώς 
θα δημιουργηθεί μεγαλύτερος κενός χώρος με 
συντομότερη την οξείδωση. Η απομάκρυνση της 
περίσσειας του CO2 μπορεί να γίνει με διοχέτευση Ν2 
στην δεξαμενή πριν την εμφιάλωση και πάντως όταν το 
κρασί έχει θερμοκρασία μεγαλύτερη των 12οC. Κάτω 
από αυτή την θερμοκρασία δεν υπάρχει αποτέλεσμα.

Πριν την γεμιστική πρέπει να παρεμβάλλεται φίλτρο ώστε το κρασί 
να είναι διαυγές αλλά και φτωχό σε μικροοργανισμούς. Εάν υπάρ-
χουν υπολειμματικά σάκχαρα το φιλτράρισμα πρέπει να είναι απο-
στειρωτικό.

Ο χειρισμός του ασκού και η τοποθέτηση αυτού στο χαρτοκιβώτιο 
πρέπει να γίνεται με προσοχή, καθώς είναι εύκολο να διαρραγεί 
και να δημιουργήσει προβλήματα με διαρροή του περιεχομένου 
σε όλη την αλυσίδα (αποθήκευση, διακίνηση). Οι ρυθμίσεις των 
μηχανών συσκευασίας θα πρέπει, επίσης, να είναι οι καλύτερες 
δυνατές με σεβασμό στις οδηγίες του κατασκευαστή. Η βάση της 
γεμιστικής που δέχεται τον ασκό πρέπει να είναι οριζόντια και 
επίπεδη, αλλιώς η πλήρωση δεν θα είναι καλή. 

Για να βεβαιωθούμε ότι έχει συντελεστεί σωστά η πλήρωση των 
ασκών, ένας απλός τρόπος είναι να μετρήσουμε την πλευρά του 

κώνου (γωνία) που σχηματίζεται από την 
επιφάνεια του κρασιού μέχρι την ραφή 
του πλαστικού σάκου. Δεν πρέπει να είναι 
μεγαλύτερη από 5 cm (ΕΊΚΌΝΑ 1). 

Θα πρέπει να αποφεύγεται η τριβή του 
ασκού με το εσωτερικό του χαρτοκιβω-
τίου που ενδεχομένως θα δημιουργήσει 
ρωγμές. Αυτό σημαίνει ότι ο ασκός πρέπει 
να πληρωθεί σύμφωνα με τον ονομα-
στικό όγκο (μικρότερος όγκος επιτρέπει 
την κίνηση-τριβή του ασκού). Προσοχή 
πρέπει να δοθεί στο υλικό κατασκευής 
του χαρτοκιβωτίου (εσωτερική επιφάνεια) 
ώστε να μην τραυματίζει τον ασκό. Ο 
όγκος του χαρτοκιβωτίου πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένος στον όγκο του ασκού 
και ελαφρά πιο υψηλός (π.χ. + 0,5 L για 
έναν ασκό των 3 L). Με αυτό τον τρόπο ο 
ασκός θα είναι σταθερός μέσα στο προ-
στατευτικό χαρτοκιβώτιο. ▪

Η ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ
ΑΣΚΟΥ
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ΕΦΆΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ
ΆΝΆΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΆΣ
ΣΤΟΝ ΆΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟ ΤΟΜΕΆ

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (φωτοβολταϊκά, ηλιοθερμική ενέργεια, υδροη-
λεκτρική ενέργεια, χρήση βιομάζας, συστήματα παραγωγής βιοαερίου (Friendly 

power, 2020) κ.α.) αποτελούν ένα ξεχωριστό κομμάτι έρευνας. Οι μελέτες στον 
αμπελοοινικό τομέα επικεντρώνονται κυρίως στην ενεργειακή απόδοση τους, στο 
κόστος και στο ποσοστό μείωσης των εκπομπών CO2. Η χρήση τους, ιδιαίτερα την 
περίοδο που διανύουμε με την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, γίνεται ολοένα 
και πιο σημαντική ανεβάζοντας συνεχώς το μερίδιο τους έναντι των συμβατικών 
μορφών (ΕΊΚΌΝΕΣ 1 & 2).

ΕΙΚΟΝΑ 1: Η κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή στις ΗΠΑ για το 2020. 
Ένας μικρός αριθμός πηγών που δεν περιλαμβάνονται στα παραπάνω, είναι οι καθαρές εισαγωγές 
ηλεκτρικής ενέργειας και ο οπτάνθρακας (κόκ). Το άθροισμα των επιμέρους ποσοστών μπορεί να μην 
είναι ίσο με 100% λόγω στρογγυλοποίησης. ΠΗΓΗ: U.S. Energy Information Administration, Monthly 
Energy Review, Πίνακας 1.3, Απρίλιος 2021, προκαταρκτικά δεδομένα.

ΕΙΚΟΝΑ 2: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που παράγουν ηλεκτρισμό στην Ε.Ε.
% του συνόλου, 2020 [ ec.europa.eu/eurostat ]

* Τα δεδομένα δεν 
αθροίζονται στο 100% 

λόγω στρογγυλοποίησης
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

33%

Βιομάζα  4,9%
Ανανεώσιμες 
Θέρμανση, ηλεκτρισμός, μεταφορές

Υδροηλεκτρική  2,8%
Ανανεώσιμες 
Ηλεκτρισμός

Άιολική  3,2%
Ανανεώσιμες 
Ηλεκτρισμός

Ηλιακή  1,3%
Ανανεώσιμες 
Ηλεκτρισμός

Γεωθερμία  0,2%
Ανανεώσιμες 
Θέρμανση, ηλεκτρισμός

Πετρελαιοειδή  34,7%
Μη ανανεώσιμες 
Μεταφορές, βιομηχανία, ηλεκτρισμός

Φυσικό αέριο  33,9%
Μη ανανεώσιμες 
Θέρμανση, βιομηχανία, ηλεκτρισμός, 
μεταφορές

Άνθρακας  9,9%
Μη ανανεώσιμες 
Ηλεκτρισμός, βιομηχανία

Πυρηνικά (από ουράνιο)       8,9%
Μη ανανεώσιμες 
Ηλεκτρισμός

ΆΙΟΛΙΚΗ
36%

ΣΤΕΡΕΆ 
ΒΙΟΚΆΥΣΙΜΆ

8%

ΗΛΙΆΚΗ
14%

ΆΛΛΕΣ
8%



Το ποσοστό διείσδυσης των ΑΠΕ σε κάθε περιοχή του πλα-
νήτη εξαρτάται από τις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες 
της περιοχής (ηλιοφάνεια, ύπαρξη κινούμενων επιφανεια-
κών, υδάτων, ύπαρξη γεωθερμικών κοιτασμάτων, ύπαρξη 
ισχυρών ανέμων, κ.α.). Εξαρτάται όμως σε μεγάλο βαθμό και 
από το εκάστοτε κρατικό ποσοστό επιδότησης. Ιδίως όσον 
αφορά μεσαίους και μικρούς καταναλωτές ενέργειας όπως 
τα οινοποιεία.

Ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας σε 
οινοποιεία

Ένας από τους δημοφιλέστερους εναλλακτικούς τρόπους 
παραγωγής ενέργειας στα οινοποιεία είναι με χρήση βιο-
μάζας. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία αυτής της 
τεχνολογίας είναι ότι χρησιμοποιεί σαν πρώτη ύλη για την 
παραγωγή ενέργειας τα υπολείμματα της παραγωγικής 
διαδικασίας στον αμπελώνα και το οινοποιείο (στέμφυλα, 
υπολείμματα κλαδεμάτων, οινολάσπες, ακόμα και οίνο που 
δεν έχει διατεθεί) (Giuseppe Corona, 2010). Όλα τα προ-
αναφερθέντα, υποχρεούμαστε να τα διαχειριστούμε ως 
απόβλητα με το ανάλογο κόστος. Στην περίπτωση της ενερ-
γειακής αξιοποίησης τους, το κόστος ελαχιστοποιείται μόνο 
στη συγκέντρωση και τη μεταφορά τους (Giuseppe Corona, 
2010). Η τεχνολογία που προκρίνεται συνήθως για την 
ανάκτηση ενέργειας από γεωργικά απόβλητα είναι η αναε-
ρόβια χώνευση, μια διεργασία απλή στο σχεδιασμό και τη 
λειτουργία, που απαιτεί ήπιες συνθήκες λειτουργίας (35⁰C, 
ατμοσφαιρική πίεση, ουδέτερο pH) παράγωντας βιοαέριο, 
πλούσιο σε μεθάνιο (ΕΊΚΌΝΑ 3) (Nikolaidou Eleutheria et 
al., 2016). Μια τέτοια μονάδα ενέργειας μπορεί να παράγει 
εκτός από ηλεκτρική και θερμική ενέργεια. Τα πλεονεκτήματα  
αυτής της μεθόδου είναι (Diego Begalli et al., 2009):

i.   Η παραγωγή βιολογικού μεθανίου και χούμου.
ii.  Η συνολική ανάκτηση του CO2.
iii. Η εξάλειψη της περιβαλλοντικής ρύπανσης με τη 

σταθεροποίηση των οργανικών ουσιών.
iv.  Η ανάκτηση νερού στη βιομάζα.
v.   Η χρήση της θερμικής ενέργειας στο οινοποιείο, 

η οποία συνήθως αποτελεί πρόβλημα στις 
εγκαταστάσεις παραγωγής βιομάζας.

vi.  Η μεγάλη περιεκτικότητα του βιοαερίου σε 
μεθάνιο.

Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι αρκετά διαδεδομένη. Σε οινο-
ποιείο στην αμπελουργική ζώνη της Valpolicella στην Ιταλία 
που διαχειρίζεται αμπελώνα 700 στρεμμάτων η εργαστηρι-
ακή εκτίμηση της παραγωγής ενέργειας με αξιοποίηση των 
υπολειμμάτων βιομάζας υπολογίζεται περίπου στα 300 kWh/
tn υπολειμμάτων πίεσης. Η συγκεκριμένη εκτίμηση μπορεί να 
είναι αρκετά μετριοπαθής, με μια μεγαλύτερη μονάδα παρα-
γωγής να μπορεί να την υπερβεί. Η αναμενόμενη ηλεκτρική 
και θερμική παραγωγή ενέργειας για 798 tn/έτος υπολειμμά-
των υπολογίζεται σε 239.400kWh/έτος και 311.220kWh/έτος 
αντίστοιχα (Diego Begalli et al., 2009). Αν συνυπολογιστεί ότι 
η παραγωγή ενέργειας μεγιστοποιείται κατά τη διάρκεια του 
τρύγου και την περίοδο που τον ακολουθεί, αλλά και τις απαι-
τήσεις ενέργειας κατά την αποθήκευση, ο βέλτιστος σχεδια-
σμός της μονάδας παραγωγής είναι της τάξης των 55kWh. 
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Ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι οι ενεργειακές ανάγκες για 
τη διατήρηση των θερμοκρασιών σε σταθερό επίπεδο αλλά και οι 
θερμικές ανάγκες για ζεστό νερό και θέρμανση μπορούν να προ-
έλθουν από το βιοαέριο που έχει εξαχθεί από τα υπολείμματα του 
τρύγου. Περίπου το 70% των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια και 
το 100% των θερμικών αναγκών την κρίσιμη περίοδο Σεπτεμβρί-
ου-Μαρτίου μπορούν να καλυφθούν από μια μονάδα διαχείρισης 
της βιομάζας. Όσο αφορά το επενδυτικό κόστος η περίοδος από-
σβεσης εκτιμάται στα 2,5 έτη (Diego Begalli et al., 2009). Φυσικά 
το χρονικό διάστημα που εκτιμάται η απόσβεση του αρχικού κεφα-
λαίου όπως έχει προαναφερθεί ποικίλει ανά χώρα, αφού σε αυτό 
έχουν ενσωματωθεί και οι κρατικές επιδοτήσεις. 

Σε μια αντίστοιχη εφαρμογή της τεχνολογίας σε συνεταιρισμό 
παραγωγών της Σικελίας (Cantine Settesoli), η δημιουργία μονά-
δας δυναμικότητας 1MW και τροφοδότησης της με 8000 τόνους 
στέμφυλων και 12000 τόνους από υπολείμματα κλαδεμάτων κάθε 
χρόνο, μπορεί να παράγει 7.192.289 Kw και να υπερκαλύψει 
τις ετήσιες ανάγκες που κυμαίνονται στα 5.800.000 kW ετησίως 
(Giuseppe Corona, 2010). Η μέση απόδοση βιοαερίου υπολογί-
ζεται στα 0,50m3/kg COD με περιεκτικότητα σε μεθάνιο 72%. Άρα, 
ένα οινοποιείο που δέχεται 1000tn σταφυλιών ανά έτος έχει δυνα-
τότητα παραγωγής βιοαερίου της τάξης των 13750 m3 βιοαερίου 
≈ 9625m3 CH4 (λαμβάνοντας υπόψη την περιεκτικότητα σε μεθά-
νιο 70%) αντικαθιστώντας την κατανάλωση περίπου 9500 λίτρων 
πετρελαίου ντίζελ (Nikolaidou Eleutheria et al., 2016). Το κόστος 
της γεννήτριας βιοαερίου και του αναερόβιου αντιδραστήρα, χωρίς 
να συμπεριλαμβάνονται οι δεξαμενές αποθήκευσης των υγρών 
αποβλήτων (που διαθέτει σχεδόν κάθε οινοποιείο), υπολογίζεται 
στα 50.000 € με αντίστοιχη περίοδο απόσβεσης τα 6-7 χρόνια. 

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή μιας μονάδας βιοαερίου δεν είναι 
απαραίτητο να είναι τέτοιου μεγέθους που να καλύπτει εξ ολοκλή-
ρου τις ενεργειακές ανάγκες του οινοποιείου, μειώνοντας έτσι το 
αρχικό κεφάλαιο επένδυσης. Το οινοποιείο Viña San Pedro στη 
Χιλή, επέλεξε μια μονάδα παραγωγής βιοαερίου που να καλύ-
πτει μέρος (1MWh-60%) της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που 
απαιτείται για τη λειτουργία του οινοποιείου αφήνοντας περιθώρια 
έρευνας για την παραγωγή της υπόλοιπης ποσότητας ενέργειας 
με χρήση άλλων τεχνολογιών (VSTP.winegroup, 2016).

Η κλασική τεχνολογία της αναερόβιας χώνευσης επιδέχεται αρκε-
τές βελτιώσεις που μπορούν να αυξήσουν την απόδοση της. Μια 
από αυτές είναι η εφαρμογή διαφόρων τεχνικών εκχύλισης όπως η 
υδατική εκχύλιση στέμφυλων για την παραλαβή υγρών αποβλήτων 
υψηλότερου οργανικού φορτίου (Nikolaidou Eleutheria et al., 2016). 
Ένα άλλο σύστημα αναερόβιας χώνευσης που συνδυάζει τη διαχεί-
ριση των αποβλήτων και την παραγωγή ενέργειας με χρήση δύο 
αντιδραστήρων εφαρμόζεται σε οινοποιείο στην πολιτεία Queretaro 
του Μεξικού. Ο κυριότερος σκοπός του διαχωρισμού σε δυο στάδια 
είναι να δημιουργήσει τις βέλτιστες συνθήκες ανάπτυξης για κάθε 
ομάδα μικροοργανισμών που διεξάγει καθένα από τα στάδια. Η 
τελική συγκέντρωση μεθανίου με αυτή τη μέθοδο κυμαίνεται από 
64-95% (Germán Buitrón et al., 2019). Τέλος, ένας συνδυασμός δια-
χείρισης αποβλήτων και ενεργειακής αξιοποίησης αυτών μπορεί να 
γίνει με χρήση μικροφυκών. Τα βιοκαύσιμα τρίτης γενιάς παράγο-
νται από βιομάζα μικροφυκών με ανασταλτικό παράγοντα το υψηλό 
κόστος της καλλιέργειας συγκριτικά με τα συμβατικά βιοκαύσιμα. Με 
συγκαλλιέργεια των Arthrospira platensis και Chlorella vulgari, των 
πιο κοινών μικροφυκών, σε υγρά απόβλητα οινοποιείων μπορεί να 
μειωθεί το οργανικό φορτίο των αποβλήτων, η χρήση γλυκού νερού 
και να παραχθεί βιομάζα χαμηλού κόστους που προορίζεται για 
παραγωγή βιοκαυσίμων (Elena Spennati et al., 2020).

Μια από τις πλέον ελκυστικές προτάσεις που μπορούν να μειώσουν 
το κόστος και να αυξήσουν την παραγόμενη ποσότητα ενέργειας 
είναι η δημιουργία μιας μονάδας παραγωγής βιοαερίου σε μια αμπε-
λοοινική περιοχή, που να τροφοδοτείται από ένα δίκτυο οινοποιείων. 
Με αυτόν τον τρόπο μπορούν τα οινοποιεία ανεξάρτητα με το μέγε-
θος τους να απαλλαγούν από ένα μεγάλο μέρος της υποχρέωσης 

επεξεργασίας των αποβλήτων 
με τα ανάλογα οικονομικά οφέλη 
για τα ίδια, αλλά και περιβαλλο-
ντικά για ολόκληρη την περιοχή. 
Ακόμα η δυνατότητα επένδυσης 
σε μια και μόνο μονάδα παρα-
γωγής ενέργειας μπορεί να 
δημιουργήσει καλύτερες επεν-
δυτικές ευκαιρίες σε τεχνολογία 
και έρευνα για συμβατότητα και 
με άλλες πρωτοπόρες τεχνολο-
γίες που μπορούν να πολλα-
πλασιάσουν τα οφέλη.

Παραγωγή ενέργειας με 
χρήση φωτοβολταϊκών 
συστημάτων

Η ενέργεια από τα φωτοβολ-
ταϊκά (Φ/Β) χρησιμοποιείται 
ευρέως στον αγροτικό τομέα 

ΕΙΚΟΝΑ 3: Σχηματική απεικόνιση της παραγωγής και της χρησιμοποίησης του βιοαερίου (Matevz Zupancic et al., 2022)
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ΕΙΚΟΝΑ 4: 
Διάγραμμα ενός ΦΒ συστήματος συνδεδεμένου στο δίκτυο και οι διαφορές μεταξύ ιδιοκατανάλωσης και ενεργειακού συμψηφισμού

Παραγωγή

Ιδιοκατανάλωση

Κατανάλωση
Αμφίδρομος

μετρητής

Ενεργειακός
συμψηφισμός

Ηλεκτρικό δίκτυο

για διάφορες δραστηριότητες όπως η άντληση νερού και η παρα-
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας (Daniel Gómez-Lorente et al., 2017). 
Μια έρευνα έδειξε ότι όσο αφορά την αξιοποίηση της ηλιακής 
ενέργειας στον οινοποιητικό τομέα η Γερμανία προηγείται με 45% 
και ακολουθούν η Ιταλία με 25% και η Γαλλία με 11% (Claudio 
Alimonti, 2021). Η ισχύς των φωτοβολταϊκών πάνελ που πρόκειται 
να εγκατασταθούν εξαρτάται από τη σταθερή κατανάλωση κατά τη 
διάρκεια της ημέρας.  Δεν υπάρχει άμεση αντιστοιχία μεταξύ του 
μεγέθους του οινοποιείου και του βέλτιστου μεγέθους της φωτο-
βολταϊκής του εγκατάστασης. Τρεις παράγοντες είναι αυτοί που 
επηρεάζουν την κερδοφορία μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης 
σε ένα οινοποιείο που συνδέεται στο δίκτυο για ιδιοκατανάλωση 
(Alicia Perdigones et al., 2021):

1. Η ηλιακή ακτινοβολία της περιοχής
2. Το κόστος της εγκατάστασης των ΦΒ
3. Η τιμή αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας

Η διαθεσιμότητα των υλικών και η τοξικότητα τους, αλλά κυρίως το 
κόστος της αρχικής επένδυσης αποτελούν διαχρονικά τους πλέον 
αποτρεπτικούς παράγοντες για την εφαρμογή της συγκεκριμένης 
τεχνολογίας όχι μονό στα οινοποιεία, αλλά και για άλλες βιομη-
χανικές και οικιακές εφαρμογές (Manuel Meneghetti et al., 2020). 
Με την πάροδο των ετών το κόστος των ΦΒ πάνελ που το 1990 
αντιστοιχούσε σε 10$/watt τώρα αντιστοιχεί σε λιγότερο από 1$/
watt, με τη μείωση αυτή να έχει κάνει την τεχνολογία αρκετά πιο 
ελκυστική. Άλλοι περιοριστικοί παράγοντες σύμφωνα με μελέτες 
σε αμπελουργικές και οινοποιητικές εκμεταλλεύσεις της Πορτογα-
λίας είναι η αποθήκευση (μπαταριές), καθώς και η δυσκολία διά-

θεσης της εποχιακά πλεονάζουσας ενέργειας σε συνδυασμό με το 
χαμηλό κόστος πώλησης της (Ines Campos et al., 2019). Η περί-
οδος απόσβεσης της αρχικής επένδυσης διαφέρει ανά χώρα και 
εξαρτάται από την ισχύ της εγκατάστασης. Η πορτογαλική έρευνα 
τοποθετεί αυτό το χρονικό όριο μεταξύ 7-12 έτη. Την περίοδο που 
υπάρχει χαμηλή ζήτηση ενέργειας στο οινοποιείο η πλεονάζουσα 
ενέργεια μπορεί να διοχετευτεί στο δίκτυο και να υπάρξει και το 
αντίστοιχο κέρδος (Daniel Gómez-Lorente et al., 2017).

Σε πολλές περιπτώσεις σχεδιάζονται ΦΒ εγκαταστάσεις με μικρό-
τερο αρχικό κόστος που μπορούν να καλύψουν μόνο ένα μέρος 
της απαιτούμενης ενέργειας, Σε μελέτη περίπτωσης  οινοποι-
είου της Ισπανίας που επεξεργάζεται 30000hl/έτος οίνου με μέση 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας περίπου 330.000 kWh/έτος, το 
ποσοστό της ενέργειας που μπορούν να καλύψουν τα ΦΒ κυμαί-
νεται από 18-24% με περίοδο απόσβεσης μεταξύ 10-18 έτη (Alicia 
Perdigones et al., 2021). Σε άλλη περίπτωση οινοποιείου στη Νότια 
Πορτογαλία σε περιοχή με μεγάλη ηλιοφάνεια η εγκατάσταση ΦΒ 
δυναμικότητας 0,70MW είναι ικανή να επιτύχει αναλογία αυτάρκειας 
ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης των 32,2% (Silva, 2021). 

Για τη μείωση του κόστους αποθήκευσης, ένα από τα κυριότερα 
σύγχρονα προβλήματα των ΦΒ, το πανεπιστήμιο του Davis στην 
Καλιφόρνια προτείνει μια καινοτόμο μέθοδο. Την αποθήκευση του 
ρεύματος σε μπαταρίες από ηλεκτρικά οχήματα που έχουν απο-
συρθεί. Οι συγκεκριμένες μπαταρίες συνήθως αφού χάσουν το 
20-25% της χωρητικότητας τους αποσύρονται από την τροφοδο-
σία του οχήματος, παρόλα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
μια λιγότερη απαιτητική εφαρμογή όπως η αποθήκευση ενέργειας 
από ηλιακούς συλλέκτες. Η χρήση των αποσυρθέντων μπαταριών 
ιόντων λιθίου που όλο και αυξάνεται λόγω της αύξησης της ζήτησης 
για ηλεκτρικά οχήματα, μπορεί να μειώσει το κόστος του συστήμα-
τος στο 1/6, παρέχοντας μόνο 25% χαμηλότερη απόδοση. Με αυτόν 
τον τρόπο μπορούν να μετριαστούν τα τρία σημαντικότερα προβλή-
ματα των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Η υπερπαραγωγή κατά τη 
διάρκεια της ημέρας, ο υπερβολικός ρυθμός πτώσης της όταν δύσει 
ο ήλιος και η διαλείπουσα χρήση τους. Η αποθήκευση ενέργειας 
στις μπαταρίες κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να προσφέρει 

την απαιτούμενη ενέργεια 
για τη μείωση των απαιτή-
σεων στις ώρες αιχμής με 
συνέπεια να απαιτούνται 
και σταθμοί ηλεκτροπα-
ραγωγής με μικρότερες 
απαιτήσεις. Με αυτόν τον 
τρόπο μειώνεται η κατα-
πόνηση του δικτύου και η 
αποθηκευμένη ενέργεια 
μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί για να εξομαλυνθεί η 
αστάθεια που προκαλείται 
από τη χρήση ΦΒ συστη-
μάτων (UC Davis, n.d.). 
Δεν έχει ακόμα διαπιστω-
θεί αν αυτός ο τρόπος 
αποθήκευσης μπορεί να 
εφαρμοστεί σε μεγαλύτε-
ρες εγκαταστάσεις όπως 
τα οινοποιεία μεσαίας και 
μεγάλης παραγωγής.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ 
ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟ 
ΤΟΜΕΑ
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Οι ΦΒ εγκαταστάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά 
με άλλες τεχνολογίες ή αποκλειστικά για την ενεργειακή τροφο-
δότηση συγκεκριμένων λειτουργιών του οινοποιείου όπως π.χ. η 
ψύξη (σύστημα ηλιακής ψύξης με σωλήνες κενού και ένα ψυκτικό 
σύστημα απορρόφησης (Maria Malvoni, 2017)) ή ακόμα για την 
ενεργειακή αυτονομία συμπληρωματικών μονάδων όπως αυτή της 
επεξεργασίας αποβλήτων. 

Οι ΦΒ εγκαταστάσεις σε αρκετές περιπτώσεις  συμπληρώνονται 
από έναν λέβητα ο οποίος χρησιμοποιεί βιομάζα για τη θέρμανση 
του νερού. Η χρήση του αναβαθμισμένου συστήματος έχει θετικό 
αντίκτυπο στη μείωση του κόστους παραγωγής της τιμής του οίνου 
σε ποσοστό μεγαλύτερο από 36% όσο αφορά τα οινοποιεία μικρής 
δυναμικότητας  και μεγαλύτερο από 4% όσο αφορά τα μεγάλης. 
Με την αύξηση της τιμής της ενέργειας και την παράλληλη εξέλιξη 
αυτών των τεχνολογιών, τα ποσοστά μείωσης του κόστους αναμέ-
νεται να αυξηθούν (Daniel Gómez-Lorente et al., 2017). Η ηλιακή 
φωτοβολταϊκή εγκατάσταση σε πολλές περιπτώσεις συνδυάζεται 
και με ένα ηλιακό θερμικό σύστημα. Το οινοποιείο De Bortoli Wines 
το 6ο μεγαλύτερο οινοποιείο στην Αυστραλία που επεξεργάζεται 
100.000 τόνους σταφυλιών ετησίως, παράλληλα με τη φωτοβολ-
ταϊκή εγκατάσταση των 230 kW εγκατέστησε και ένα ηλιακό θερ-
μικό σύστημα 200 kW. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να παράγει 
περίπου 12000 λίτρα νερό 95°C την ημέρα, ανάλογα  πάντα και με 
τις ηλιακές συνθήκες. Το ζεστό νερό χρησιμοποιείται για τη γραμμή 
εμφιάλωσης και για τον καθαρισμό του εξοπλισμού και του οινο-
ποιείου (Tadro Abbott, 2016). 

Το ΦΒ σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ανεξάρτητα 
κομμάτια ενός οινοποιείου. Στο οινοποιείο Viñas del Vero στην 
περιοχή του Somontano στην Ισπανία, η μονάδα επεξεργασίας 
υγρών αποβλήτων έχει αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό δίκτυο και 

τροφοδοτείται από ανανεώσιμες πηγές που προέρχονται από 
ένα πρωτότυπο αυτόνομο ενεργειακό σύστημα. Η ενέργεια προ-
έρχεται από ΦΒ συστήματα σε τρεις διαφορετικές ομαδοποιήσεις 
(σταθερά, πλωτά και ηλιακοί ιχνηλάτες). Τα πλωτά ΦΒ είναι ειδικά 
σχεδιασμένα για χρήση σε λίμνες άρδευσης. Τα πλεονεκτήματα 
των πλωτών συστημάτων είναι η μείωση του κόστους ,αφού ο 
χώρος δεν απαιτεί περίφραξη, η μείωση των απωλειών νερού 
λογω εξάτμισης και η βελτίωση της θερμικής συμπεριφοράς των 
πάνελ. Ακολούθως, ένα σύνολο μετατροπέων δημιουργεί ένα 
ηλεκτρικό μικροδίκτυο παρόμοιων χαρακτηριστικών με αυτά του 
κεντρικού δικτύου, ικανό να τροφοδοτεί αντλίες και ηλεκτρικές 
συσκευές. Όσο αφορά την αποθήκευση ενέργειας πραγματοποι-
είται βραχυπρόθεσμα σε μπαταρίες μολύβδου. Δεδομένου ότι η 
μακροχρόνια αποθήκευση σε μπαταρίες δεν είναι τεχνικά και οικο-
νομικά εφικτή επιλέγεται η πλεονάζουσα ενέργεια να χρησιμοποι-
ηθεί στην παραγωγή υδρογόνου με ηλεκτρόλυση νερού. Μεγάλο 
μέρος της ενέργειας που χρησιμοποιείται για αυτή τη διαδικασία  
μπορεί και πάλι να ανακτηθεί με την αντίστροφη διαδικασία, συν-
δυάζοντας υδρογόνο και οξυγόνο σε κυψέλη καυσίμου. Με αυτόν 
τον τρόπο η πλεονάζουσα ενέργεια μπορεί να αποθηκευτεί με τη 
μορφή υδρογόνου σε δεξαμενές υψηλής πίεσης. Το όλο σύστημα 
παρέχει τη δυνατότητα και εξ αποστάσεως παρακολούθησης μέσω 
υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου (Javier Carroquino et al., 2018).

Μια εναλλακτική λύση στα συμβατικά ηλιακά πάνελ με χαμηλότερο 
κόστος παραγωγής αλλά και μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο, 
είναι η χρήση ηλιακών κυψελών ευαισθητοποιημένων από φυτικές 
χρωστικές (DSSCs). Οι φυσικές πρώτες ύλες που χρησιμοποι-
ούνται για να κατασκευαστούν τα DSSCs είναι οι ανθοκυάνες, οι 
τανίνες, τα καροτενοειδή, τα φλαβονοειδή και η χλωροφύλλη (R. 
Syafinar et al., 2015). Ενώσεις που μπορούν να εξαχθούν από 
φρούτα και λαχανικά αλλά και υποπροϊόντα της παραγωγικής δια-
δικασίας του οίνου όπως οι οινολάσπες. Οι οινολάσπες αποτελούν 
το 2-6% του συνολικού όγκου του οίνου που παράγεται, με τη 
συγκέντρωση ανθοκυανών σε αυτές να είναι μέχρι και 10 φορές 
υψηλότερη από τους φλοιούς σταφυλιών. Με την εξαγωγή των 
φυσικών χρωστικών που περιέχονται στις οινολάσπες και την επα-
ναεισαγωγή τους στον κύκλο παραγωγής, καταφέρνουμε να μετα-
σχηματίσουμε ένα απόβλητο της παραγωγικής διαδικασίας σε έναν 
πόρο χρήσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανα-

νεώσιμες πηγές (Manuel 
Meneghetti et al., 2020). 

Χρήση γεωθερμίας 
για τις ανάγκες των 
οινοποιείων

Μια ακόμα εναλλακτική 
επιλογή για την παροχή 
ενέργειας στα οινοποιεία 
είναι η εκμετάλλευση της 
γεωθερμικής ενέργειας. 
Αν χρησιμοποιήσουμε 
τoν όρο γεωθερμία 
αυστηρά επιστημονικά, 
αναφερόμαστε στη θερ-
μική ενέργεια που βρί-
σκεται αποθηκευμένη 
κάτω από την επιφάνεια 
της γης. Η ενέργεια αυτή 

Αντλία
θερμότητας

Δεξαμενή αποθήκευσης
θερμότητας

Κτήριο
Εσωτερική μονάδα
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Ψύξη

Θέρμανση

ΕΙΚΟΝΑ 5: Διάγραμμα συστήματος αντλίας θερμότητας εδάφους (GSHP) (Hyeongjin Moon et al., 2019)
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που μπορεί να βρίσκεται στο υπέδαφος, στα υπόγεια νερά ή 
με τη μορφή θερμικού αέρα, ανάλογα με το βάθος στο οποίο 
βρίσκεται έχει και διαφορετική θερμοκρασία. Ο γενικός κανό-
νας είναι ότι η θερμοκρασία αυξάνεται  κατά 30-50⁰C ανά 
km βάθους (Μαμάσης, n.d.). Τα τελευταία χρόνια στον όρο 
γεωθερμική ενέργεια έχει ενταχθεί και η αβαθής γεωθερμία. 
Η εκμετάλλευση δηλαδή των σταθερών θερμοκρασιών του 
υπεδάφους σε βάθη μικρότερα από τα 150 μέτρα. Ακόμα 
και σε βάθος 2 μέτρων η θερμοκρασία του υπεδάφους είναι 
σταθερή, με τιμές περίπου 17°-18°C (χειμώνα- καλοκαίρι). 
Η τοποθέτηση σωληνώσεων σε αυτό το βάθος μπορεί να 
μεταφέρει αυτή τη θερμοκρασία προς τον κλιματιζόμενο 
χώρο με αποτέλεσμα το καλοκαίρι που οι θερμοκρασίες είναι 
πολύ υψηλότερες να ψύχει το χώρο και το χειμώνα με πολύ 
μικρότερη κατανάλωση ενέργειας  να θερμαίνει το χώρο. Η 
εφαρμογή της αβαθούς γεωθερμίας είναι οικεία στο γεωρ-
γικό τομέα, αλλά κυρίως στον τομέα των θερμοκηπιακών 
καλλιεργειών (Claudio Alimonti, 2021).

Ένα υβριδικό σύστημα αβαθούς (ρηχής) γεωθερμικής ενέρ-
γειας σε συνδυασμό με γεωθερμικές αντλίες θερμότητας θα 
μπορούσε να αποτελέσει μια εναλλακτική λύση για την εξοι-
κονόμηση ενέργειας στα οινοποιεία, με ορισμένες εφαρμο-
γές της συγκεκριμένης τεχνολογίας να έχουν δοκιμαστεί σε 
διάφορες χώρες. Το κόστος επένδυσης συχνά δεν καλυπτό-
ταν, αλλά η αύξηση της τιμής του ρεύματος και η εφαρμογή 
φθηνών και αβαθών λύσεων όπως τα γεωθερμικά καλάθια 
(geothermal basket) καθιστούν τις εφαρμογές της γεωθερ-
μίας ξανά οικονομικά ανταγωνιστικές. Ένας συνδυασμός 
διαφορετικών τεχνολογιών θα μπορούσε να φέρει αποτελέ-
σματα όσο αφορά το κόστος και τη μείωση εκπομπών CO2. 
Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας ή αντλίες θερμότητας 
εδάφους (GSHP) είναι ένας συνδυασμός αντλίας θερμό-
τητας και ενός αριθμού επίγειων εναλλακτών θερμότητας 
(GHEs), που εκμεταλλεύονται τη σταθερότητα των θερμο-
κρασιών του εδάφους, μέσω της κυκλοφορίας ενός ρευστού 
σε ένα κλειστό κύκλωμα. Τα GHE χρησιμοποιούν τη μόνωση 
του εδάφους από τις καιρικές συνθήκες, που αυξάνεται όσο 
πηγαίνουμε βαθύτερα. Αυτή η υπόγεια-υπέργεια διαφορά 
δημιουργεί μια σημαντική μεταφορά θερμότητας (ΕΊΚΌΝΑ 
5). Όσο πιο ρηχό είναι το GHE τόσο περισσότερο επηρεάζε-
ται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Το πλεονέκτημα της χρήσης αβαθών GHE έγκειται στο μειω-
μένο κόστος εγκατάστασης, με το σύνηθες μειονέκτημα της 
μεγάλης επιφάνειας εγκατάστασης να μην αποτελεί πρόβλημα 
για την εφαρμογή τους στον οινοποιητικό τομέα. Τα σημαντι-
κότερα πλεονεκτήματα για την εφαρμογή στα οινοποιεία είναι:

● Την περίοδο υψηλής ζήτησης ενέργειας οι καιρικές 
συνθήκες μπορεί να βοηθήσουν στην αύξηση της 
απόδοσης χρήσης αβαθούς GHE.

● Μεγάλο μέρος του κόστους εκσκαφής για την 
εγκατάσταση GHE και οριζόντιων συνδέσεων 
μπορεί να καλυφθεί από το ίδιο το οινοποιείο, 
το οποίο συνήθως διαθέτει όλο τον απαραίτητο 
εξοπλισμό για αυτές τις εργασίες.

● Το σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί και κάτω από 
αγροτικούς δρόμους, χλοοτάπητες και ορισμένους 
τύπους καλλιεργειών.
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Σε κάποιες χώρες υπάρχουν εφαρμοσμένα παραδείγματα χρησι-
μοποίησης της γεωθερμίας στον αμπελοοινικό τομέα με ελπιδο-
φόρα αποτελέσματα. Στο οινοποιείο «Branchini» στην Toscanella 
di Dozza της βόρειας Ιταλίας που επεξεργάζεται 460 τόνους στα-
φυλιού ετησίως (360.000 λίτρα οίνου), το σύστημα GSHP είναι 
ικανό να καλύψει περίπου το 60% του συνόλου των ενεργειακών 
αναγκών, ενώ οι έρευνες σε βάθος εικοσιπενταετίας έδειξαν ότι 
σχεδόν όλη η εκμεταλλευόμενη θερμότητα αποκαθίσταται κάθε 
χρόνο, με την κατανάλωση από το 10 μέχρι το 25ο έτος να διαφέ-
ρει λιγότερο από 1% (Tinti Francesco et al., 2017). 

Μια άλλη περίπτωση είναι αυτή του οινοποιείου Hunt Country 
Vineyards στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, οι 8 γεωτρήσεις που έγιναν σε βάθους 115 μέτρων 
και η ενέργεια που μεταφέρεται μέσω σωληνώσεων, εξοικονο-
μεί περίπου από $10.000 έως $12.500 από το κόστος ενέργειας 
(υπολογισμένο με τις τιμές ενέργειας του 2017). Η ενέργεια που 
τροφοδοτούσε ενεργειακά το οινοποιείο, πριν από την επένδυση 
στη γεωθερμία, προερχόταν από έναν συνδυασμό προπανίου, 
μαζούτ κι ηλεκτρικής ενέργειας. Η εγκατάσταση και 438 φωτοβολ-
ταϊκών ηλιακών πάνελ εκτιμάται ότι μπορεί να καλύψει συνολικά 
το 70-75% των αναγκών του οινοποιείου σε ηλεκτρική ενέργεια 
(HPACEngineering, 2017).

Το τελευταίο διάστημα υπήρξε και μια εφαρμογή αυτής της τεχνο-
λογίας  για τη θέρμανση των αμπελώνων στο οινοποιείο Vignoble 
du Ruisseau στον Καναδά. Τα συνολικά 15 χλμ σωληνώσεων δια-
χέουν τη θερμοκρασία του υπεδάφους η οποία είναι 5-8⁰C, ώστε 
να προστατεύουν τα αμπέλια από τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες 
που επικρατούν το χειμώνα αλλά και για να τα «ξυπνήσουν» νωρίς 
την άνοιξη (CBC, 2022).

Χρήση θερμικών διεργασιών για την παραγωγή 
ενέργειας

Μέθοδοι οι οποίες χρησιμοποιούνται σπανιότερα για ανάκτηση 
ενέργειας στα οινοποιεία είναι οι θερμικές μέθοδοι όπως η πυρό-
λυση και η αεριοποίηση που μπορούν να χρησιμοποιήσουν την 
παραγόμενη ενέργεια απευθείας ή να την εισάγουν στο  δίκτυο. 
Αυτές οι μέθοδοι παράγουν και σημαντική θερμότητα, η οποία 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο περιβάλλον του οινοποιείου για 
θερμικές ανάγκες (AWRI, 2010). Η πυρόλυση είναι μια θερμική 
διαδικασία αποσύνθεσης της βιομάζας απουσία οξυγόνου. Η 
θεμελιώδης χημική αντίδραση είναι πρόδρομος της καύσης και 
της αεριοποίησης στα πρώτα δύο δευτερόλεπτα. Τα προϊόντα που 
παράγονται είναι το βιοκάρβουνο (χρησιμοποιείται ως βελτιωτικό 
εδάφους αλλά και σε μπαταρίες άνθρακα) το βιοέλαιο (καύσιμο 
για κινητήρες ενέργειας) και τα αέρια (χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας/θέρμανσης/ψύξης). Όταν η διαδι-
κασία διεξάγεται σε θερμοκρασίες μικρότερες των 450⁰C ευνοείται 
η απόδοση βιοκάρβουνου, σε θερμοκρασίες 450-800⁰C το βιοέ-
λαιο και σε μεγαλύτερες από 800⁰C κυρίως τα αέρια. Το πρώτο 

βήμα είναι η ξήρανση με αέρα και ήλιο των στέμφυλων για μείωση 
του ποσοστού υγρασίας τους. Οι οικονομικές αναλύσεις για την 
αξία της πυρόλυσης στα οινοποιεία δείχνουν ότι η συγκεκριμένη 
διαδικασία απαιτεί σημαντικά χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου 
(περίπου το 50%) από άλλες θερμικές μεθόδους όπως η καύση. 
Επίσης στα οινοποιεία με ποσότητες στεμφύλων που ξεπερνάνε 
τους 1000 τόνους ετησίως το κέρδος αυξάνεται (Ashwath, n.d.). Η 
έτερη θερμική μέθοδος, η αεριοποίηση της βιομάζας παράγει ένα 
μείγμα αέριων καυσίμων (και μη) που αποτελείται από CO, CO2, 
H2, CH4, H2O, ίχνη υδρογονανθράκων (π.χ. C2H6, C2H4) και N2 (εάν 
χρησιμοποιηθεί αέρας και όχι καθαρό οξυγόνο). Η απόδοση των 
συστημάτων αεριοποίησης είναι 25-30%  ηλεκτρισμός και 50-60 % 
θερμότητα (Μανιός, n.d.).

Χρήση υδροηλεκτρικής ενέργειας

Η υδροηλεκτρική ενέργεια, γνωστή από την αρχαιότητα, χρη-
σιμοποιεί τη δύναμη του κινούμενου νερού για την παραγωγή 
μηχανικής ενέργειας, που με τη σειρά της χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή για την τροφοδοσία μηχανών. Η 
συγκεκριμένη μορφή ενέργειας είναι όπως είδαμε και στις ΕΙΚΟ-
ΝΕΣ 1&2 από τις πλέον χρησιμοποιούμενες. Από το 2011 μέχρι 
το 2035 προβλέπεται μάλιστα αύξηση της από 3.490 TWh στα 5,5-
5,9 TWh (The institution of Engineering and technology, 2017). 
Σε περιοχές με έντονο το υγρό στοιχείο ενδείκνυται και η χρήση 
υδροηλεκτρικής ενέργειας. Στη Χιλή, το οινοποιείο Viña Tarapacá 
διαθέτει ένα μικρό εργοστάσιο παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέρ-
γειας που είναι ικανό να παράγει 250 kWh ενέργειας, το 60% της 
κατανάλωση ρεύματος του οινοποιείου (VSTP.winegroup, 2016). 
Σε πολλές όμως περιοχές του πλανήτη, τα αποτελέσματα της κλι-
ματικής αλλαγής ευνοούν όλο και λιγότερο την εφαρμογή υδροη-
λεκτρικών συστημάτων. Ιδιαίτερα στις πιο ξηροθερμικές περιοχές 
καλλιέργειας των αμπελιών, λόγω μείωσης των υδατικών αποθε-
μάτων γλυκού νερού η απόδοση των υδροηλεκτρικών συστημά-
των μειώνεται αισθητά.

Συνδυασμός μεθόδων παραγωγής ενέργειας

Πολλά οινοποιεία επιλέγουν συνειδητά να μην επενδύουν, ακόμα 
και όταν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, σε αποκλειστικά μία εναλλα-
κτική μορφή ενέργειας. Με αυτήν την πρακτική, σε κάποιες περι-
πτώσεις, αυξάνεται το αρχικό επενδυτικό κόστος αλλά καθιστά το 
εκάστοτε οινοποιείο περισσότερο ανεξάρτητο από τις περιβαλλο-
ντικές συνθήκες. Σε άλλες περιπτώσεις, ο συνδυασμός τεχνολο-
γιών γίνεται για τη μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης.  

Μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο οινοποιείο 
Viñas del Vero στην Ισπανία συνδυάζει την ηλεκτρική ενέργεια 
και το υδρογόνο. Η ηλεκτρική εγκατάσταση από ΦΒ την πρώτη 
χρονιά είναι ικανή να παράγει 72MWh ηλεκτρικής ενέργειας, εξοι-
κονομώντας παράλληλα εκπομπές περίπου 24 τόνων CO2 στην 
ατμόσφαιρα. Επιπλέον 6,4MWh χρησιμοποιούνται για την παρα-
γωγή υδρογόνου σε σταθμό που έχει σχεδιαστεί και κατασκευα-
στεί για αυτό το έργο. Κατά τον πρώτο χρόνο παράγονται 1.214 
Nm3 υδρογόνου. Εκτός από την βραχυπρόθεσμη αποθήκευση 
σε μπαταρίες, στη συγκεκριμένη μελέτη το υδρογόνο χρησιμο-
ποιείται ως σύστημα μακροπρόθεσμης αποθήκευσης και τρο-
φοδότησης ενέργειας σε υβριδικό ηλεκτρικό όχημα. Η συνολική 
μετατροπή ενέργειας από τα ΦΒ πάνελ μέχρι την απόδοση του 
οχήματος, είναι 24,6% (όταν η ηλεκτρική ενέργεια που παράγει 
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υδρογόνο λαμβάνεται απευθείας από τα ΦΒ) και 30,5% (όταν η 
ηλεκτρική ενέργεια έχει αποθηκευτεί προηγουμένως σε μπατα-
ρίες) (JavierCarroquino et al., 2018).

Ο συνδυασμός λύσεων βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής (ηλιακός 
φωτισμός, αδιαβατική ψύξη, φυσικός αερισμός, ανάκτηση CO2 από 
τη ζύμωση του γλεύκους σταφυλιών) και εναλλακτικών μορφών 
ενέργειας στο οινοποιείο Salcheto που βρίσκεται στην περιοχή 
Montepulciano  της Ιταλίας, μπορεί να επιφέρει 54% εξοικονόμηση 
ενέργειας από τις κτηριακές παρεμβάσεις, 29% από την παρα-
γωγή ενέργειας από βιομάζα, 15% από τη γεωθερμία και 2% από 
τη χρήση ΦΒ. 

Κάποια λίγα οινοποιεία κάνουν και χρήση της αιολικής ενέργειας 
η οποία όμως δεν ενδείκνυται, για αυτό δε βρίσκει πολλούς μιμη-
τές στον αμπελοοινικό κόσμο. Ένα τέτοιο παράδειγμα, είναι το 
Broadland winery που λειτουργεί με 100% ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας με τη μερίδα του λέοντος να κατέχει με 94,1% η αιολική 
και ακολουθούν με 3,2% η υδροηλεκτρική και 2,7% η ηλιακή (The 
Wine and Spirit Trade Association, n.d.). Τέλος, διάφοροι κολοσ-
σοί στο χώρο του οίνου επενδύουν σε συνδυασμό τεχνολογιών 
παραγωγής ενέργειας. Η εταιρεία E&J Gallo εκτός από την εγκα-
τάσταση δέκα στρεμμάτων ΦΒ συστημάτων που παράγουν 11 
εκατομμύρια κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας, σχεδίασε και μια 
ολοκληρωμένη μονάδα αποβλήτων και ενέργειας στο οινοποιείο 
της στο Livingston της Καλιφόρνια. Στη συγκεκριμένη μονάδα τα 
υγρά απόβλητα, τα στέμφυλα και οι βόστρυχες μέσω μιας βιο-
λογικής διαδικασίας παράγουν φυσικό αέριο που εξοικονομεί 
το 20% της κατανάλωσης ενέργειας (The Wine and Spirit Trade 
Association, n.d.).

Και στην Ελλάδα υπάρχουν λίγες σε αριθμό, αλλά με αυξητική 
τάση, πολύ αξιόλογες προσπάθειες. Από βιοκλιματικά οινοποι-
εία, μέχρι οινοποιεία που στοχεύουν στην ενεργειακή αυτονομία. 
Το ζήτημα της ενέργειας θα συνεχίσει να μας απασχολεί και τα 
επόμενα χρόνια και όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι το κόστος της 
ενέργειας θα είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που θα 
καθορίζουν εάν η επένδυση σε ένα προϊόν είναι βιώσιμη. Επίσης, 
η αύξηση της μερίδας του καταναλωτικό κοινού που αναζητά προ-
ϊόντα με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα θα οδηγήσει τα 
οινοποιεία σε πιο «φιλικές» προς το περιβάλλον πηγές ενέργειας. 

Ο αμπελοοινικός τομέας στην Ελλάδα με σύμμαχο την διαρκή 
εξέλιξη της τεχνολογίας των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας που 
σε κάποιες περιπτώσεις είναι πλέον ικανές να προσφέρουν απτά 
αποτελέσματα (αύξηση απόδοσης, μείωση του κόστους) χωρίς να 
απαιτούνται παρεμβάσεις μεγάλου μεγέθους που αλλοιώνουν και 
βιομηχανοποιούν το φυσικό περιβάλλον, αλλά και αξιοποιώντας το 
εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό που διαθέτει, θα πρέπει να προ-
σπαθήσει να κάνει μια ακόμα «επανάσταση», με στόχο αυτή τη 
φορά όχι μόνο την αναβάθμιση της ποιότητας του οίνου, αλλά την 
οικονομική βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. ▪
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Μπακόλας Παναγιώτης
ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗ 
ΣΤΆΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΥΚΩΝ ΟΙΝΩΝ

Οι ασταθείς πρωτεΐνες στους λευκούς οίνους μπορούν να προκαλέσουν θόλωμα, 
υποβαθμίζοντας σημαντικά τη διαύγεια και κατ’ επέκταση τη συνολική ποιότητά 

τους. Μέχρι σήμερα η πλέον διαδεδομένη λύση για την επίτευξη πρωτεϊνικής στα-
θερότητας σε λευκούς οίνους είναι ως γνωστόν, ο μπετονίτης. Δεδομένου όμως των 
μειονεκτημάτων που συνοδεύουν τη χρήση του (υποβάθμιση του αρώματος, δημι-
ουργία έντονης σκόνης, μεγάλος όγκος οινολασπών), αναζητούνται συνεχώς νέες 
μέθοδοι και τεχνολογίες για την απομάκρυνση των ασταθών πρωτεϊνών, έχοντας 
πάντα ως στόχο να είναι οικονομικές, εύκολες στην εφαρμογή τους σε βιομηχανική 
κλίμακα και φιλικές προς το περιβάλλον.

Η δημιουργία πρωτεϊνικού θολώματος είναι ένα φαινόμενο που πρέπει πάντα να 
προλαμβάνεται στην παραγωγή λευκών οίνων. Η εμφάνισή του δεν υποβαθμίζει το 
άρωμα και τη γεύση, ούτε αποτελεί κίνδυνο για την υγεία του καταναλωτή. Επηρεά-
ζει όμως τη διαύγεια του προϊόντος και σε κάθε περίπτωση δεν είναι ένα επιθυμητό 
χαρακτηριστικό για την εμφάνισή του. Η ορθή κατανόηση των συστατικών και των 
φυσικοχημικών μηχανισμών που δημιουργούν το πρόβλημα, αποτελούν τη βάση 
για την ανάπτυξη νέων μεθόδων αντιμετώπισής του. Όπως είναι γνωστό, τα συστα-
τικά που ευθύνονται για αυτό το ενοχλητικό φαινόμενο, είναι οι πρωτεΐνες παθογέ-
νεσης του σταφυλιού, που μετουσιώνονται αργά κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης 
και μεταφοράς του οίνου, κυρίως οι θαυματίνες (thaumatin-like proteins, TLP) και 
οι χιτινάσες (CHIs), με περισσότερο ευαίσθητες τις τελευταίες. Άλλες πρωτεΐνες-πα-
θογένεσης (pathogenesis-related, [PR] proteins) που εμπλέκονται στο φαινόμενο, 
όπως η β-γλυκανάση, ινβερτάση κ.α, έχουν μικρότερη βαρύτητα στην εμφάνιση του 
θολώματος.

Μη πρωτεϊνικοί παράγοντες που επηρεάζουν το σχηματισμό πρωτεϊνικού θολώμα-
τος, είναι οι πολυσακχαρίτες, οι πολυφαινόλες, διάφορα άλατα, μεταβολές του pH, 
καθώς και παράγοντες που αυξάνουν τη συγκέντρωση των πρωτεϊνών στο στα-
φύλι, όπως ο μηχανικός τρυγητός, μεταφορές σε μεγάλες αποστάσεις, προσβολές 
στο αμπέλι, κλιματικές αλλαγές κ.α. 

Λόγω της δομής τους, οι χιτινάσες είναι μικρότερου μεγέθους από τις θαυματίνες, 
με αποτέλεσμα να είναι περισσότερο εκτεθειμένες στις αλλαγές του pH και της θερ-
μοκρασίας. Οι θαυματίνες είναι σφαιρικές, θερμοσταθερές και πιο ανθεκτικές στις 
αλλαγές του pH. 

Από τις νεότερες μεθόδους πρωτεϊνικής σταθεροποίησης των οίνων, ορισμένες 
δρουν συμπληρωματικά με τον μπετονίτη με σκοπό τη μείωση της χρησιμοποιού-
μενης δόσης του και κάποιες άλλες είναι ανεξάρτητες από αυτό το υλικό.

Μέθοδοι πρωτεϊνικής σταθεροποίησης λευκών οίνων χωρίς 
πρόσθετα

Βελτιώνοντας την παραδοσιακή σταθεροποίηση με μπετονίτη

Παρόλο που ο μπετονίτης είναι το πλέον αποτελεσματικό υλικό για την πρόληψη 
του πρωτεϊνικού θολώματος, η χρήση του συνοδεύεται κι από μειονεκτήματα, όπως 
η δημιουργία μεγάλου όγκου οινολασπών, (συνεπώς και απώλειας οίνου), η έντονη 
σκόνη κατά την εφαρμογή του και φυσικά η υποβάθμιση των οργανοληπτικών 
χαρακτηριστικών του κρασιού. Ο μπετονίτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν, κατά 
ή μετά την αλκοολική ζύμωση. Στις δύο πρώτες περιπτώσεις, απαιτείται συνήθως 
χαμηλότερη δόση σε σχέση με την προσθήκη σε μεταζυμωτικό στάδιο, κι επίσης 
‘‘σέβεται’’ περισσότερο τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του κρασιού.
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Οι απαιτούμενες δόσεις για την πρωτεϊνική σταθεροποίηση ποικί-
λουν, ανάλογα με το πόσο ασταθής είναι ο οίνος στο φαινόμενο του 
θολώματος. Σε μεταζυμωτικό στάδιο οι δόσεις μπορούν να κυμαί-
νονται μεταξύ 2–3 g/L για πολλούς γνωστούς λευκούς οίνους. Σε 
παλαιότερες έρευνες σχετικά με το βέλτιστο χρονικό σημείο και τη 
βέλτιστη δόση μπετονίτη, τα καλύτερα αποτελέσματα ελήφθησαν 
κατά την προσθήκη του σε όψιμο στάδιο της αλκοολικής ζύμω-
σης (μέση και κοντά στο τέλος), μειώνοντας την απαιτούμενη δόση 
κατά 14% ή 16%, σε σύγκριση με την προσθήκη μετά τη ζύμωση 
και με βέλτιστες δόσεις, μεταξύ 1,6 - 1,8 g/L.

Σε άλλες έρευνες, οι ερευνητές κατάφεραν να μειώσουν θεαμα-
τικά τις απώλειες του οίνου, με διαδοχική προσθήκη μπετονίτη και 
ακολούθως φυγοκέντρηση με τις οινολάσπες. Σε άλλο πείραμα, 
μείωσαν τις δόσεις του μπετονίτη, βελτιώνοντας παράλληλα τη 
σταθερότητα του οίνου, αποθηκεύοντάς τον πάνω στις οινολάσπες 
του σε υψηλότερες θερμοκρασίες και χαμηλότερο pH, πριν από το 
στάδιο της τρυγικής σταθεροποίησης. Οι απώλειες του οίνου μπο-
ρούν να μειωθούν σημαντικά σε σύγκριση με τη συμβατική χρήση 
μπετονίτη, όταν η προσθήκη συνδυάζεται με φυγοκέντρηση και 
βέλτιστο χρόνο παραμονής με τις οινολάσπες.

Σταθεροποίηση με συνδυασμό φυσικών και 
ενζυμικών κατεργασιών

• Κατεργασία με Υπέρηχους Υψηλής Ισχύος
(High Power Ultrasound Treatment, HPU)

Η χρήση υπερήχων σε χαμηλές συχνότητες (20–100 kHz) και οι Υπέ-
ρηχοι Υψηλής Ισχύος (10–1000 W/cm2) μπορούν να αλλάξουν τη 
μοριακή δομή και το μέγεθος των πρωτεϊνών, να συμβάλλουν στην 
εκχύλιση συστατικών από τους φλοιούς, αλλά και στη σταθερότητα 
του χρώματος και του αρώματος. Η συγκεκριμένη κατεργασία έχει 
εγκριθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Οίνου και Αμπέλου. Ερευνητές 
μελέτησαν την επίδραση των υπέρηχων πάνω στις πρωτεΐνες του 
οίνου συγκριτικά με την αντίστοιχη του μπετονίτη. Αξιολόγησαν την 
επίδραση των υπέρηχων σε διαφορετικά εύρη (30%, 60% και 90%) 
και χρόνους (5 και 10 λεπτά) σε χαμηλή συχνότητα (20 kHz), επί της 
σταθεροποίησης 2 λευκών οίνων με διαφορετικό πρωτεϊνικό προφίλ.

Παρατηρήθηκε αλλαγή στη θολερότητα και των 2 οίνων σε σχέση 
με τον μάρτυρα. Η κατεργασία με εύρος 60% για 10 min και με 
90% και στους δύο χρόνους (5 και 10 λεπτά) στο πρώτο κρασί, 
αύξησαν τη θολερότητα κατά τουλάχιστον 2 νεφελομετρικές μονά-
δες από την αρχική τιμή του (1,12 NTU), η οποία είναι τεχνολογικά 
σημαντική (για να ληφθεί θερμικά σταθερός οίνος απαιτείται ∆NTU 
< 2). Επιπλέον, το δεύτερο κρασί έδειξε μία αύξηση στη θολερό-
τητά του τουλάχιστον 3 νεφελομετρικές μονάδες, στο εύρος 60% 
για 10 λεπτά και στο εύρος 90% για 5 λεπτά κατεργασίας, αλλά 
όχι με το εύρος 90% για 10 λεπτά, η οποία έδειξε μια μικρή μόνο 
αύξηση (+ ~ 1 NTU) σε σύγκριση με τον μάρτυρα (0,82 NTU), που 
σημαίνει, ότι μόνο η κατεργασία με εύρος 90% και 10 min έδειξε 
ένα σταθεροποιητικό αποτέλεσμα παρόμοιο με την προσθήκη 
μπετονίτη. Συμπερασματικά, μία συνδυαστική δράση υπερήχων 
και μπετονίτη, μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά για την 
πρωτεϊνική σταθεροποίηση του οίνου, ελαχιστοποιώντας τη δόση 
του χρησιμοποιούμενου μπετονίτη.

• Κατεργασίες με συνδυασμό θέρμανσης και ενζύμων

Ο συνδυασμός θέρμανσης και ενζύμων λειτουργεί καλύτερα 
σε σχέση με τη χρήση των δύο αυτών μεθόδων ξεχωριστά. Η 
θέρμανση προκαλεί την ανάπτυξη των πρωτεϊνών (55οC για τις 
χιτινάσες και 62οC για τις θαυματίνες), με αποτέλεσμα να σπάνε 
ευκολότερα σε μικρότερα τμήματα με την επακόλουθη δράση του 
ενζύμου της ασπεργιλλοπεψίνης. Πειράματα σε γλεύκη έδειξαν 
ότι η κατεργασία απομάκρυνε το 90% των πρωτεϊνών ενώ μειώ-
θηκε και η απαιτούμενη δόση μπετονίτη κατά 96% σταθεροποιώ-
ντας πρωτεϊνικά τον οίνο, χωρίς να επηρεάζεται το γευστικό και 
φυσικοχημικό προφίλ του. Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη 
κατεργασία έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (2010), την 
Αυστραλία (2014), τη Νέα Ζηλανδία (2014) αλλά και άλλες διε-
θνείς αγορές, υπάρχουν επιφυλάξεις για την εφαρμογή της κι ως 
εκ τούτου δεν χρησιμοποιείται ευρέως.

Σε έτοιμους οίνους (Μοσχοφίλερο και Ασύρτικο) η μέθοδος απο-
μάκρυνε περισσότερες χιτινάσες (>90% μείωση στο Ασύρτικο και 
>80% μείωση στο Μοσχοφίλερο) απ’ότι θαυματίνες. Η σταθερό-
τητα βελτιώθηκε και στα δύο κρασιά, ωστόσο δεν ελήφθησαν θερ-
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μικά σταθεροί οίνοι. Επίσης, η κατεργασία τροποποίησε πτητικές 
ενώσεις, μειώνοντας τη συγκέντρωση των εστέρων ζύμωσης και 
αυξάνοντας εστέρες που σχετίζονται με τη γήρανση του οίνου. Η 
συνδυασμένη δράση θέρμανσης και ενζύμων γίνεται ακόμα πιο 
αποτελεσματική εάν συνδυαστεί και με υπερδιήθιση. Συνεπώς, η 
αποτελεσματικότητα των παραπάνω κατεργασιών εξαρτάται κυρίως 
από: (1) το χρόνο και τη θερμοκρασία θέρμανσης, (2) το στάδιο 
που εφαρμόζονται, (3) την προ-κατεργασία του οίνου και (4) την 
αρχική συγκέντρωση του οίνου σε πρωτεΐνες και άλλα συστατικά 
που επηρεάζουν τη συσσωμάτωση και το σχηματισμό θολώματος.

• Κατεργασία με Ακινητοποιημένα Ένζυμα πάνω σε Χιτοζάνη

Η χιτοζάνη υποστηρίζει την ακινητοποίηση των ενζύμων και έχει 
μεγάλη συγγένεια προς τις πρωτεΐνες. Επίσης μπορεί να προε-
τοιμαστεί σε διαφορετικές μορφές (σκόνη, τζελ, ίνες, χάντρες και 
μεμβράνες) αλλά και ως σύνθετο ή νανοσύνθετο χιτοζάνης μαζί με 
κάποιο άλλο υλικό. Η κατεργασία με υποστήριξη ακινητοποίησης 
από χάντρες χιτοζάνης ή νανοσύνθετων χιτοζάνης-αργίλου, έχει 
μελετηθεί αρκετά σε γλεύκος και οίνο. Δύο τύποι ακινητοποίησης 
μελετήθηκαν εκτενέστερα, ένας με χιτοζάνη αποκλειστικά και ένας 
δεύτερος με ένα νανοσύνθετο χιτοζάνης και αργίλου.

• Χάντρες χιτοζάνης εμπορίου

Eρευνητές αναφέρουν ότι τα ένζυμα παπαΐνη και βρομελίνη που 
ακινητοποιήθηκαν σε χάντρες χιτοζάνης, μπορούν να μειώσουν 
τη θολερότητα και τη συνολική συγκέντρωση πρωτεϊνών σε λευκό 
οίνο. Σε πειράματα επί ασταθών λευκών οίνων, τα αποτελέσματα 
έδειξαν μία μείωση στη συνολική συγκέντρωση πρωτεϊνών (14 - 
68% στο σύστημα με βρομελίνη και 4 - 57% με παπαΐνη) και μια 
μείωση στη θολερότητα (59 - 96% με τη βρομελίνη και 25 - 81% 
με την παπαΐνη), πετυχαίνοντας σταθεροποίηση σε 3 από τα 7 
κρασιά που κατεργάστηκαν με βρομελίνη (∆NTU < 2), χωρίς επι-
πτώσεις στα οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά. 

• Χάντρες χιτοζάνης μικροβιακής και ζωικής προέλευσης

 Σε πειράματα δοκιμάστηκαν ένζυμα βρομελίνης ακινητοποιημένα 
πάνω σε διαφορετικές χάντρες χιτοζάνης, μικροβιακής προέλευ-
σης από Aspergillus niger και ζωικής προέλευσης από πολυμερή 
οστρακοειδών, με σκοπό να εφαρμοστούν σε κλειστό σύστημα 
και να κατεργαστεί ασταθές Sauvignon Blanc με αρχικό δυναμικό 
θολώματος ~72 NTU. Μετά από δοκιμές επιλέχθηκαν οι χάντρες 
χιτοζάνης από Aspergillus niger (An-CS) ως ο καλύτερος βιοκα-
ταλύτης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το κρασί δεν σταθεροποιή-
θηκε, ωστόσο παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της θολερότητας 
και της συνολικής συγκέντρωσης πρωτεΐνης. 

• Νανοσύνθετες μεμβράνες χιτιζάνης - αργίλου

Σε άλλες έρευνες, οι μελετητές εστίασαν στην παραγωγή νανοσύν-
θετων μεμβρανών χιτοζάνης – αργίλου που αποτελούνταν από: 

(1) χιτοζάνη χαμηλού μοριακού βάρους ζωικής προέλευσης, (2) 
δύο υποστηρίγματα νανοάργιλου από ενεργοποιημένο μοντμοριλ-
λονίτη κατάλληλο για τρόφιμα και μη τροποποιημένο μοντμοριλ-
λονίτη υψηλής καθαρότητας  — σε διαφορετικές αναλογίες (20%, 
50% και 70% w/w) σε σχέση με την χιτοζάνη και (3) ακινητοποι-
ημένη παπαΐνη. Κατεργάστηκαν δύο ασταθή κρασιά (Manzoni και 
Sauvignon Blanc) με διαφορετικό δυναμικό θολερότητας (~601 και 
~116 NTU, αντίστοιχα), οδηγώντας σε μία χαμηλότερη κατά 83% 
θολερότητα και κατά 73% χαμηλότερο πρωτεϊνικό περιεχόμενο 
στον οίνο Manzoni, ενώ για τον οίνο από Sauvignon Blanc, οι αντί-
στοιχες μειώσεις ήταν 31% και 12%.

Σταθεροποίηση με πορώδη προσροφητικά υλικά

• Μαγνητικά νανοσωματίδια επικαλυμμένα με ακρυλικό 
οξύ μέσω πολυμερισμού πλάσματος

Οι τεχνολογίες πολυμερισμού πλάσματος αναπτύχθηκαν ώστε 
να παράγουν μαγνητικά νανοσωματίδια (Magnetic Nanoparticles, 
MNPs), ικανά να απομακρύνουν επιλεκτικά πρωτεΐνες που δημι-
ουργούν θόλωμα. Ερευνητές μελέτησαν την προσθήκη του 
συγκεκριμένου υλικού σε λευκούς οίνους και εκτός από την απο-
μάκρυνση πρωτεϊνών, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι αυτό το και-
νούργιο υλικό θα μπορούσε επίσης να αναγεννηθεί. Οι ερευνητές 
βρήκαν ότι η επένδυση με ακρυλικό οξύ (AcrA) δημιουργεί καρβο-
ξυλομάδες (COOH) πάνω στις επιφάνειες των μαγνητικών νανο-
σωματιδίων (χρησιμοποιώντας αέριο πλάσμα ακρυλικού οξέως), 
οι οποίες απομακρύνουν αποτελεσματικά και επιλεκτικά τις πρω-
τεΐνες παθογένεσης. Στη συνέχεια χρησιμοποιείται μαγνήτης ώστε 
να διαχωρίσει τα επενδυμένα μαγνητικά νανοσωματίδια από τον 
οίνο και ακολούθως, τα μαγνητικά νανοσωματίδια αναγεννούνται 
με κατάλληλο χημικό διάλειμμα, διατηρώντας την ικανότητα απο-
μάκρυνσης πρωτεϊνών πολύ κοντά στην αρχική. Οι δόσεις που 
δοκιμάστηκαν κυμαίνονταν μεταξύ 2,5–25 g/L AcrA/MNPs σε διά-
φορα λευκά κρασιά που δεν είχαν υποστεί κατεργασία. Η κατερ-
γασία απομάκρυνε μεγάλο μέγεθος πρωτεϊνών (πάνω από 90%), 
δημιουργώντας σταθερά κρασιά, με δόσεις, ανάλογα με τον τύπο 
του οίνου, μεταξύ 13,3–25 g/L AcrA/MNPs. Επιπλέον, η κατεργα-
σία δεν άλλαξε τη σύνθεση των οργανικών οξέων και των φαινο-
λικών, απομακρύνοντας το συνολικό περιεχόμενο των χιτινασών 
και θαυματινών και πάνω από το 80% του περιεχόμενου καλίου, 
βελτιστοποιώντας έτσι την κατεργασία τρυγικής σταθεροποίησης 
που ακολουθεί.

• Ζεόλιθοι

Οι ζεόλιθοι χρησιμοποιήθηκαν ως εναλλακτικός τρόπος πρωτεϊ-
νικής σταθεροποίησης. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν φυσικούς 
ζεόλιθους (1 με 8 g/L) για 1 ώρα ώστε να σταθεροποιήσουν Ιτα-
λικούς λευκούς οίνους. Μελέτησαν την επίδραση σε μεμονωμένη 
παρτίδα χρησιμοποιώντας δύο υψηλόβαθμους ηφαιστειοκλαστι-
κούς ζεόλιθους  από την Ιταλία και τους συνέκριναν με την απο-
τελεσματικότητα συνθετικού ζεόλιθου και με την κατεργασία με 
μπετονίτη. Η δόση ζεόλιθων στα 8 g/L σταθεροποίησε πρωτεϊνικά 
λευκούς οίνους (∆NTU < 2), ενώ μείωσε την περιεκτικότητα καλίου 
μεταξύ 10% και 25%, κάτι που πιθανότητα εμπόδισε την καθίζηση 
των διτρυγικών αλάτων καλίου. Συνεπώς, μπορεί να βελτιωθεί 
και η τρυγική σταθερότητα, ωστόσο μόνο σε περιπτώσεις που η 
συγκέντρωση των κατιόντων υδρογόνου παραμένει σχεδόν αμε-
τάβλητη. Να σημειωθεί, ότι ανάλογα με το πρωτεϊνικό περιεχόμενο 
στο ακατέργαστο κρασί, αυτή η μέθοδος μπορεί να αυξήσει την 
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περιεκτικότητα σε Na και Ca, μετά τη διαδικασία ανταλλαγής (οι 
ζεόλιθοι απορροφώντας πρωτεΐνες απελευθερώνουν άλατα Ca 
και Na). Μετά από οργανοληπτική δοκιμασία από ομάδα εξειδι-
κευμένων δοκιμαστών, φάνηκε καλύτερο άρωμα (pleasantness 
index, PI), κατά 90%–96%, σε σχέση με την κατεργασία με μπε-
τονίτη (PI = 66%).

Μελετήθηκε επίσης η κατεργασία με φυσικούς ζεόλιθους, συγκρί-
νοντας, μεταξύ υγρών και αποξηραμένων ζεόλιθων. Τα μόρια των 
υγρών ζεόλιθων (50–20 μm, χρόνος ενυδάτωσης 3 h) απορρό-
φησαν περισσότερες πρωτεΐνες απ’ότι οι αποξηραμένοι. Η επαφή 
διάρκειας 3 ωρών με ζεόλιθους ήταν αρκετή για να σταθεροποιή-
σει πρωτεϊνικά το Semillon, το Sauvignon Blanc και Chardonnay, 
(∆NTU < 2), ενώ η μείωση της περιεκτικότητας σε κάλιο μπορεί 
να ξεπεράσει το 30% σε μερικά δείγματα. Η κατεργασία αύξησε 
περισσότερο από 100% την περιεκτικότητα σε ασβέστιο, νάτριο, 
μαγγάνιο και σίδηρο, ενώ μείωσε κατά 10% την περιεκτικότητα σε 
μαγνήσιο. Παρόλο που αυτή είναι μια αρνητική επίδραση, αυτές 
οι συγκεντρώσεις μετάλλων είναι μεταξύ του τυπικού εύρους που 
συναντάται στα κρασιά και δεν δημιουργούν πρόβλημα όταν χρη-
σιμοποιηθεί η κατάλληλη δόση ζεόλιθων. Επίσης, οι κατεργασίες 
με ζεόλιθους οδηγούν σε λιγότερες απώλειες οίνου σε σχέση με 
τον μπετονίτη, ενώ τα υπολείμματα μπορούν να επαναχρησιμο-
ποιηθούν ως τροποποιητικά εδάφους στην γεωργία.

• Γίγαρτα

Η σκόνη από γίγαρτα (grape seeds powder, GSP) είναι μια εναλ-
λακτική λύση με ανανεώσιμο χαρακτήρα για την πρωτεϊνική στα-
θεροποίηση λευκών οίνων. Τα γίγαρτα περιέχουν πολυφαινόλες 
(τανίνες) που είναι πιο δύσκολο να εκχυλιστούν απ’ότι οι τανίνες 
των φλοιών. Οι συμπυκνωμένες τανίνες από γίγαρτα αντιπροσω-
πεύουν μεταξύ  60% και 70% των συνολικών εκχυλίσιμων πολυ-
φαινολών του σταφυλιού. Ερευνητές αξιολόγησαν κατεργασία με 
GSP (ωμή ή ψημένη) σε γλεύκη από Sauvignon Blanc και Semillon 
και σε μη κατεργασμένους λευκούς οίνους (Sauvignon Blanc, 
Fiano, Marsanne και χαρμάνι Semillon και Sauvignon Blanc). Η 
ψημένη GSP στα 5 gr/L (roasted, rGSP), απομάκρυνε το 45–62% 
των πρωτεϊνών παθογένεσης σε μη επεξεργασμένα κρασιά. Υψη-
λότερες δόσεις (20 g/L) απομάκρυναν το 80–98% των πρωτεϊνών 
παθογένεσης. Δόσεις λίγο μεγαλύτερες από 25 g/L είναι απαραί-

τητες ώστε να σταθεροποιηθούν μη κατεργασμένοι λευκοί οίνοι. 
Πολύ υψηλότερες δόσεις αυξάνουν την περιεκτικότητα των σακ-
χάρων και των κατεχινών, κάτι το οποίο θα μπορούσε να σημαίνει 
ότι τα σάκχαρα που παραμένουν πάνω στην επιφάνεια της σκόνης 
των γιγάρτων μεταφέρονται στο κρασί. Παρόλο που υψηλότερες 
δόσεις (~25–35 g/L) ωμής GSP που εφαρμόστηκαν σε μη κατερ-
γασμένους λευκούς οίνους, έδωσαν σταθερά κρασιά, προτείνεται 
το ψήσιμο των γιγάρτων, ώστε να παρεμποδίζεται η αποσύνθεση 
λόγω υπολειμμάτων ζυμών και βακτηρίων. 

Σε ότι αφορά τα γλεύκη, η rGSP  φαίνεται να είναι το ίδιο αποτελε-
σματική και σε δόσεις ακόμα και στα 5 g/L, προσφέροντας θερμο-
σταθερούς οίνους. Άλλα γλεύκη σταφυλιών με υψηλή πρωτεϊνική 
περιεκτικότητα και πρωτεϊνική αστάθεια (~200 mg/L και 20–25 
∆NTU) μπορεί να απαιτούν υψηλότερες δόσεις rGSP (15 g/L) για 
να απομακρυνθούν μεταξύ 37–57% των πρωτεϊνών παθογένε-
σης. Δόσεις μεταξύ 5–15 g/L άλλαξαν ελαφρώς τη σύνθεση του 
οίνου, αυξάνοντας τα συνολικά φλαβονοειδή και μεταβάλλοντας το 
χρώμα του κρασιού. Οι κατεργασίες με 15 g/L έδωσαν ένα πιο 
έντονο χρώμα και υψηλότερη πικράδα, ενώ κατεργασίες με 7,5 g/L 
έδωσαν μια εντονότερη δριμύτητα και τροπικό φρουτώδες άρωμα 
απ’ότι η κατεργασία με μπετονίτη. 

• Οξείδιο του Ζιρκονίου

Αρκετοί συγγραφείς έχουν μελετήσει το οξείδιο του ζιρκονίου ως 
ένα εν δυνάμει υλικό για τη θερμική σταθεροποίηση των οίνων 
μέσω της επιλεκτικής απομάκρυνσης των πρωτεϊνών που είναι 
υπεύθυνες για τη δημιουργία θολώματος. Επιπλέον, το συγκεκρι-
μένο υλικό μπορεί να αναγεννηθεί και να χρησιμοποιηθεί σε μεμο-
νωμένη παρτίδα αλλά και σε συνεχείς διαδικασίες.

Σε δοκιμές μεμονωμένης παρτίδας σε μη διαυγή γλεύκη (Riesling, 
Sauvignon Blanc και Semillon) δοκιμάστηκαν 25 g/L πέλετ ζιρ-
κονίου εντός μεταλλικού περιέκτη για 3 ημέρες στο ξεκίνημα της 
ζύμωσης. Θαυματίνες και χιτινάσες απομακρύνθηκαν πλήρως, 
ενώ οι συνολικές πρωτεΐνες μειώθηκαν κατά ~90%, οδηγώντας σε 
θερμικά σταθερούς οίνους. Υπήρξε μια γενική μείωση σε μέταλλα 
(ανάλογα με τον τύπο του οίνου), μεγαλύτερη για τα P και K, ενώ 
αντίθετα το Na αυξήθηκε.  Η κατεργασία με ζιρκονία κατά τη διάρ-
κεια της ζύμωσης παράγει θερμοσταθερά κρασιά, χωρίς τις απώ-
λειες οίνου όπως συμβαίνει με τον μπετονίτη, ενώ αυξάνει και το 
ρυθμό της ζύμωσης. Σε άλλες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν 
μετά τη ζύμωση με ασταθείς λευκούς οίνους (Chardonnay, Riesling 
και Sauvignon Blanc), χρησιμοποιήθηκε ζιρκονία σε πούδρα και 
ζιρκονία σε πέλετ (5–25 g/L) κλεισμένα σε διάφορους εγχυτήρες, 
εφαρμόζοντας διαφορετικούς χρόνους επαφής, με ανάδευση και 
χωρίς ανάδευση. Σε χαμηλές συγκεντρώσεις, οι πούδρες ζιρκονίας 
ήταν πιο αποτελεσματικές από τα πέλετ. Το υλικό του περιέκτη 
και η ανάδευση επηρέασαν την προσβασιμότητα και την επαφή 

του οίνου με το υλικό. Καλύτερα αποτελέ-
σματα παρατηρήθηκαν χρησιμοποιώντας το 
μεταλλικό εγχυτήρα, ενώ η ανάδευση ήταν 
απαραίτητη για να αυξηθεί η απορρόφηση 
των πρωτεϊνών. Απαιτούνταν υψηλές δόσεις 
ζιρκονίας (25 g/L) και υψηλοί χρόνοι επαφής 
(72 – 192 ώρες) ώστε να αποκτηθούν θερ-
μικώς σταθεροί οίνοι (∆NTU < 2). Επιπλέον 
της παρατεταμένης επαφής με ζιρκονία, μια 
κατεργασία με μπετονίτη (0,2 g/L) ήταν απα-

Μέθοδος Συνθήκες Λειτουργίας Πρωτεϊνική Μείωση (%) ∆NTU Μείωση (%)
Μαννοπρωτεΐνες 0,1–0,6 g/L n/a 50%
Καραγενάνη 0,125–0,250 g/L

1–1,5 g/L
75–90% >99%

Χιτοζάνη 1 g/L ~14% n/a
Πρωτεϊνική σταθεροποίηση με προσθετικές μεθόδους: συνθήκες λειτουργίας, πρωτεϊνική μείωση και μείωση 
θολερότητας σε ∆NTU. 
* n/a = δεν ανακοινώνεται
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ραίτητη ώστε να επιτευχθεί σταθερό Sauvignon Blanc. Σε 
αυτήν την περίπτωση, η ποσότητα του μπετονίτη που απαι-
τείται για τη σταθερότητα ήταν αντιστρόφως ανάλογη προς 
την ποσότητα της ζιρκονίας που χρησιμοποιήθηκε. Παρατη-
ρήθηκε αξιοσημείωτη μείωση του P, μέτρια μείωση σε άλλα 
μέταλλα (K, S, Mg, Ca, Fe, B, Mn, Cu, Cr, Al) και μία μικρή 
αύξηση του Na, με υψηλές δόσεις ζιρκονίας.

Κατά την εφαρμογή του υλικού σε συνεχή μέθοδο, η περιε-
κτικότητα πρωτεϊνών μειώθηκε κατά 21%, 40% και 42%, με 
χρόνους παραμονής 7,5, 15 και 30 λεπτά, αντίστοιχα, ενώ 
η κατεργασία παρτίδας με μπετονίτη πέτυχε μία μείωση της 
τάξης του 61%. Λιγότερο από το 10% των πολυφαινολών του 
οίνου απομακρύνθηκαν με την κατεργασία με ζιρκονία σε 
όλους τους χρόνους παραμονής, ενώ η κατεργασία με μπε-
τονίτη απομάκρυνε περισσότερο από το 20,6%. Μετά την 
κατεργασία, οι φυσικοχημικές και οργανοληπτικές ιδιότητες 
παρέμειναν αμετάβλητες. Η ίδια κατεργασία εφαρμόστηκε σε 
άλλα λευκά κρασιά, λαμβάνοντας παρόμοια αποτελέσματα 
και συμπεραίνοντας ότι ο βέλτιστος χρόνος παραμονής είναι 
30 λεπτά. Παρόλα αυτά, οι μικρότεροι χρόνοι παραμονής (15 
λεπτά) είναι επίσης αποτελεσματικοί, εάν το κρασί υφίσταται 
σε επόμενο στάδιο ψυχρή σταθεροποίηση και φιλτράρισμα. 
Να σημειωθεί ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί 
αποτελεσματικά σε βιομηχανική κλίμακα, καθώς μεγάλοι 
όγκοι κρασιού μπορούν να επεξεργαστούν με μια σχετικά 
μικρή ποσότητα ζιρκονίας. Η πρωτεϊνική σταθεροποίηση 
των λευκών οίνων με συνεχή μέθοδο, συμβάλλει στη στα-
θεροποίηση των οίνων βάσης για την παραγωγή λευκών και 
ροζέ αφρωδών κρασιών, καθώς η κατεργασία με ζιρκονία 
βελτιώνει την ποιότητα του αφρού. Δεν παρατηρήθηκαν αξιο-
σημείωτες διαφορές στις φυσικοχημικές ιδιότητες μεταξύ των 
οίνων που επεξεργάστηκαν με ζιρκονία και των οίνων που 
κατεργάστηκαν με μπετονίτη. Ωστόσο, οι οίνοι που σταθε-
ροποιήθηκαν με ζιρκονία έδειξαν καλύτερες οργανοληπτικές 
αξιολογήσεις σε σχέση με τα κρασιά που σταθεροποιήθηκαν 
με μπετονίτη. 

Πρωτεϊνική σταθεροποίηση λευκών οίνων μέσω 
προσθετικών μεθόδων

Οι προσθετικές μέθοδοι είναι ένας τρόπος παρεμπόδισης 
δημιουργίας θολώματος χρησιμοποιώντας υλικά που εξάγο-
νται από ζωικές και φυτικές πηγές. Αυτές οι μέθοδοι έχουν 
αναπτυχθεί ευρέως τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανο-
μένης της προσθήκης μαννοπρωτεϊνών, καραγενάνης/πηκτί-
νης και χιτοζάνης. Οι περισσότερες από αυτές τις μεθόδους 
μειώνουν την πρωτεϊνική περιεκτικότητα  και δεν επηρεάζουν 
τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του οίνου. Ο παρακάτω 
πίνακας δείχνει επιγραμματικά τις προσθετικές μεθόδους 
πρωτεϊνικής σταθεροποίησης που έχουν αναπτυχθεί τα 
τελευταία χρόνια, τις συνθήκες λειτουργίας τους, το βαθμό 
(%) μείωσης των πρωτεϊνών και το βαθμό (%) μείωσης της 
θολερότητας σε ώστε να βελτιωθεί η θερμική σταθερότητα.

• Μαννοπρωτεΐνες

Οι μαννοπρωτεΐνες είναι πολυσακχαρίτες του κυτταρικού 
τοιχώματος  (πολυσακχαρίτες ζυμών), υψηλώς γλυκοζυλιω-
μένες πρωτεΐνες, περιέχουν 1–10% πρωτεΐνη και 85–90% 
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υδατάνθρακα (κυρίως μαννόζη). Οι μαννοπρωτεΐνες μπορούν να 
απελευθερωθούν κατά τη διάρκεια της ζύμωσης και της παλαίω-
σης των οίνων και μπορούν να ληφθούν με διάφορες μεθόδους 
εκχύλισης και επακόλουθου ανακαθαρισμού. Η αποτελεσματικό-
τητά τους εξαρτάται από το καλούπι από το οποίο εξάγονται και 
από τη μέθοδο εξαγωγής που χρησιμοποιείται. Εάν η εξαγωγή 
τους γίνει λανθασμένα, τα δομικά χαρακτηριστικά τους, το μοριακό 
τους βάρος και η βιοδραστικότητά τους μπορούν να επηρεαστούν. 
Λαμβάνονται κυρίως από τον Saccharomyces cerevisiae, παρόλο 
που μπορούν να ληφθούν και από άλλα είδη ζυμών.

• Μαννοπρωτεΐνες από Schizosaccharomyces japonicus

Ο Schizosaccharomyces japonicus (SJapo) είναι ζύμη 
μη-Saccharomyces που απελευθερώνει μαννοπρωτεΐνες κατά τη 
διάρκεια της ζύμωσης. Αυτές οι μαννοπρωτεΐνες μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν για να μειώσουν τη θολερότητα στους λευκούς οίνους. 
H μαγιά των στελεχών τύπου japonicus μπορεί να απελευθερώσει 
περισσότερες πρωτεΐνες απ’ότι τα στελέχη του cerevisiae. Ερευ-
νητές βρήκαν ότι ένα ειδικό στέλεχος του Sch. japonicus μπορεί να 
απελευθερώσει ~7 φορές περισσότερους πολυσακχαρίτες απ’ότι 
ένα εμπορικό στέλεχος του  saccharomyces cerevisiae (κάτω από 
τις ίδιες συνθήκες ζύμωσης). Επίσης αξιολογήθηκε η επίδραση 
διαφορετικών συγκεντρώσεων  μαννοπρωτεϊνών (0,1–0,6 g/L) 
που εξάγονται από τον SJapo επί της πρωτεϊνικής σταθερότη-
τας συγκεκριμένου λευκού οίνου (Vernaccia di San Gimignano). 
Η μέθοδος εκχύλισης ρυθμίστηκε για να αποκτηθούν περισσό-
τερες μαννοπρωτεΐνες υψηλής καθαρότητας. Παρατηρήθηκε 
υψηλή συγκέντρωση μαννόζης (~54%), γαλακτόζης και γλυκόζης 
(~21–23%) στις μαννοπρωτεΐνες. Υψηλές δόσεις μαννοπρωτε-
ΐνης (0,6 g/L) οδήγησαν σε 50% μικρότερες πρωτεϊνικές συγκε-
ντρώσεις σε σχέση με τον οίνο μάρτυρα (14 ∆NTU), παρόλο που 
δεν επιτεύχθηκε θερμικά σταθερός οίνος (~7 ∆NTU). Επιπλέον, 
οι συγγραφείς βρήκαν ότι αυτά τα μακρομόρια θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν τη διαδικασία συσσωμάτωσης των πρωτεϊνών, βοη-
θώντας την πρωτεϊνική σταθερότητα του κρασιού.

• Εμπορικές μαννοπρωτεΐνες

Οι παρασκευαστές εμπορικών μαννοπρωτεϊνών, δεν παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τη χημική τους σύνθεση,  όπως περιε-
κτικότητα σακχάρων και πρωτεϊνών και ακόμα λιγότερο για την 
αποτελεσματικότητά τους επί της πρωτεϊνικής σταθεροποίησης 
των κρασιών. Τυπικά, η μόνη διαθέσιμη πληροφορία είναι ένα 
εύρος δόσεων σε (g/hL) που πρέπει να προστεθεί στον λευκό 
οίνο. Ερευνητές διεξήγαγαν μια συγκριτική μελέτη 11 εμπορικών 
μαννοπρωτεϊνών και πέντε μπετονιτών σε ένα νέο λευκό οίνο 
(2011) με ένα αρχικό τεστ θέρμανσης για τον έλεγχο πρωτεϊνικής 
σταθερότητας στα 7,1 NTU. Όλες οι εμπορικές μαννοπρωτεΐνες 
ελήφθησαν από τα κυτταρικά τοιχώματα ζυμών και είχαν διαφορε-
τικές περιεκτικότητες σακχάρων και πρωτεϊνών. Χρησιμοποιώντας 
τη μέγιστη δόση όπως προτείνονταν από τον παρασκευαστή, οι 

9/11 μαννοπρωτεΐνες πέτυχαν θερμικά σταθερούς οίνους, ενώ η 
οργανοληπτική αξιολόγηση έδειξε ότι αυτά τα κρασιά ήταν καλύ-
τερα από άλλα που κατεργάστηκαν με μπετονίτη. Άλλοι ερευνητές 
ανέφεραν σε συγκριτική μελέτη μεταξύ εμπορικών μαννοπρω-
τεϊνών και ένζυμα β-γλυκανάσης σε λευκό οίνο, ότι οι εμπορικές 
μαννοπρωτεΐνες απέδωσαν πιο σταθερά κρασιά (~66%) σε σχέση 
με τα αντίστοιχα που κατεργάστηκαν με β-γλυκανάση (~38%), έχο-
ντας υπόψη ότι το αρχικό μη κατεργασμένο κρασί παρουσίασε μια 
πρωτεϊνική σταθεροποίηση της τάξης του ~30%.

• Καραγενάνη και πηκτίνη

Η καραγενάνη είναι ένας πολυσακχαρίτης που λαμβάνεται από 
ερυθρά φύκια και έχει διαφορετικές δομές (κ, ι και λ). Η κ είναι ένα 
συμπαγές τζελ, η ι είναι ένα ελαστικό τζελ και η λ είναι ένας μη 
ζελοποιητικός πολυσακχαρίτης που χρησιμοποιείται συνήθως ως 
πηκτικό μέσο. Ερευνητές μελέτησαν την προσθήκη 3 τύπων καρα-
γενάνης (μία κ και δύο λ) και ενός μπετονίτη σε οίνο από Semillon 
σε διαφορετικά στάδια (κατά τη διάρκεια της ζύμωσης, μετά τη 
ζύμωση και σε ολοκληρωμένους οίνους). Προστέθηκαν χαμηλές 
δόσεις καραγενάνης (λ) κατά τη διάρκεια της ζύμωσης (250 mg/L) 
ή σε ολοκληρωμένο οίνο (125 mg/L) πετυχαίνοντας θερμικά στα-
θερούς λευκούς οίνους και μειώνοντας κατά 75%–90% την πρω-
τεϊνική περιεκτικότητα. Επιπλέον, η προσθήκη καραγενάνης δεν 
προκάλεσε σημαντικές αλλαγές στη χημική σύνθεση του κρασιού, 
ούτε επηρέασε αρνητικά το οργανοληπτικό προφίλ του, εν αντιθέσει 
με τα κρασιά που δέχτηκαν μπετονίτη. Σύμφωνα με άλλη μελέτη, 
11 τύποι καραγενάνης (1–1,5 g/L) προστέθηκαν σε διαφορετικά 
στάδια της παραγωγικής διαδικασίας οίνου Chardonnay. Τα αποτε-
λέσματα δείχνουν ότι 3 από τις 11 καραγενάνες (μία κ πλούσια σε 
κάλιο, μία μίξη κ/ι και μία κ πλούσια σε νάτριο) σταθεροποίησαν το 
κατεργασμένο οίνο και απομάκρυναν μέχρι και 90% την πρωτεϊνική 
συγκέντρωση. Ωστόσο, η πιο αποτελεσματική ήταν η πρώτη (πλού-
σια σε κάλιο), η οποία είχε ελάχιστη επίδραση στο οργανοληπτικό 
προφίλ, τις οινολάσπες και τη συγκέντρωση των μεταλλικών ιόντων 
σε σύγκριση με το μη κατεργασμένο κρασί, ενώ η πλούσια σε νάτριο 
καραγενάνη αύξησε σημαντικά τη συγκέντρωση νατρίου στο κρασί. 
Υπολειμματικές ποσότητες καραγενάνης μπορούν να επηρεάσουν 
τη διηθησιμότητα του οίνου. Η συγκέντρωση των μεταλλικών ιόντων 
μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο της καραγενάνης και τον 
χρόνο που προστίθεται στο κρασί. 

Η πηκτίνη είναι ένας ανιονικός ετεροπολυσακχαρίτης και έχει προ-
ταθεί ότι η προσθήκη 0,5 g/L πριν την κατεργασία με καραγενάνη 
μπορεί να βελτιώσει τη διηθησιμότητα του οίνου. Όμως, αυτό 
αλλάζει την οργανοληπτική ανάλυση του κρασιού σε σύγκριση 
με την κατεργασία μόνο με καραγενάνη. Σύμφωνα με τους συγ-
γραφείς, αυτή η διαφορά δεν είναι απαραίτητα βλαβερή, αλλά θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε δοκιμές μεγαλύτερης κλίμακας. 
Άλλες μελέτες ανέφεραν ότι η προσθήκη αποκλειστικά πηκτίνης 
(2 g/L) μπορεί να μειώσει την πτητική οξύτητα, να αυξήσει το pH 
και να χαμηλώσει την οξύτητα σε σχέση με τις κατεργασίες μόνο 
με καραγενάνη. 

• Χιτίνη και χιτοζάνη

Η χιτίνη και το παράγωγό της η χιτοζάνη είναι πολυσακχαρίτες 
κυρίως από τον Aspergillus niger, που απομακρύνουν επιλεκτικά 
χιτινάσες παθογένεσης. Αυτοί οι πολυσακχαρίτες μπορούν επίσης 
να αλληλεπιδράσουν με φαινολικά συστατικά και οργανικά οξέα 
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στα κρασιά, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν μεταβολή 
στο χρώμα και την υφή του κρασιού. Ερευνητές μελέτησαν τις 
προσθήκες μυκητιακής χιτοζάνης - γλυκάνης (1 g/L) σε Μοσχάτο 
οίνο. Η κατεργασία απομάκρυνε το 14% των πρωτεϊνών, κυρίως 
τις χιτινάσες, βελτίωσε τη θερμική σταθερότητα του κατεργασμέ-
νου κρασιού και μείωσε το κάλιο και τον σίδηρο χωρίς να μεταβάλ-
λει το περιεχόμενο των πολυφαινολών. Άλλοι ερευνητές ανέφεραν 
ότι στελέχη ζυμών με υψηλά επίπεδα χιτίνης στο κυτταρικό τους 
τοίχωμα, μπορούσαν να προσδέσουν χιτινάσες, μειώνοντας το 
σχηματισμό θολώματος σε οίνους Chardonnay.

Συγκριτική μελέτη των τεχνολογιών πρωτεϊνικής 
σταθεροποίησης

Παρακάτω δίνεται ένας συγκριτικός πίνακας, με τις διάφορες μεθό-
δους που περιγράφηκαν, με την επιστημονική άποψη της συγγρα-
φικής ομάδας σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς 
της κάθε μεθόδου σε σύγκριση με τον παραδοσιακό μπετονίτη. 

Συμπεράσματα

Οι νέες τεχνολογίες πρωτεϊνικής σταθεροποίησης που έχουν ανα-
πτυχθεί χρησιμοποιούν καινοτόμα προσροφητικά υλικά, μικτές θερ-

μικές και χημικές κατεργασίες ή σχεδιάστηκαν για να βελτιώνουν 
την κατεργασία με μπετονίτη. Οι νέες τεχνολογίες είναι περισσότερο 
περιβαλλοντικά φιλικές, κάποιες χρησιμοποιούν προσροφητικά 
υλικά που μπορούν να αναγεννηθούν και οι περισσότερες μειώνουν 
τις απώλειες του κρασιού. Υπάρχουν ωστόσο κάποια σημεία που 
πρέπει να αποσαφηνιστούν, ώστε αυτές οι τεχνολογίες να είναι βιώ-
σιμες και να αντικαταστήσουν το μπετονίτη: 

• απελευθερώνεται κάποιο συστατικό από το υλικό ή την 
κατεργασία;

• είναι το κόστος αναγέννησης υψηλό;
• παράγει απόβλητα;
• αντέχει το υλικό αρκετό χρόνο; 
• η κατεργασία επηρεάζει την οργανοληπτική ποιότητα 

του οίνου;

Η κατεργασία με Acra/MNPs είναι μία από τις πολλά υποσχόμενες 
κατεργασίες που χρειάζεται ωστόσο βελτίωση. Πρέπει να ερευνη-
θεί  εάν τα μαγνητικά συστατικά των νανοσωματιδίων ή το ακρυ-
λικό οξύ απελευθερώνονται στο κρασί ή εάν τα συστατικά κατά 
το ξέπλυμα μπορούν να διαπεράσουν το υλικό και στη συνέχεια 
να απελευθερωθούν στο κρασί. Επιπλέον, αυτή η τεχνολογία θα 
πρέπει να βελτιώσει την αναγεννητική της μέθοδο, γιατί θα μπο-
ρούσε να παράγει περισσότερα απόβλητα απ’ότι βελτιώσεις. Κατά 
το στάδιο του πλυσίματος, απαιτείται μεγάλος όγκος για να καθα-
ρίσει το υλικό. 

Τα ακινητοποιημένα ένζυμα που στηρίζονται στη χιτοζάνη είναι 
μια άλλη ανερχόμενη δυναμική μέθοδος, παρόλο που χρειάζεται 
καλύτερη διαδικασία αναγέννησης. Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει 
βελτιώσει σημαντικά το σύστημα ακινητοποίησης ενζύμων, όχι 

μόνο επί της χιτοζάνης, που είναι 
ένα φιλικό προς το περιβάλλον 
συστατικό αλλά επίσης και σε μίγ-
ματα χιτοζάνης και νανοσυστα-
τικά αργίλου. 

Η σκόνη ψημένων γιγάρτων είναι 
άλλη μία πολλά υποσχόμενη 
τεχνολογική μέθοδος, με δυνατό-
τητα επαναχρησιμοποίησης υπο-
προϊόντων σε γεωργικά χωράφια. 
Ωστόσο, όπου η χρήση της 
σκόνης γίνεται σε μεμονωμένη 
παρτίδα, η συγκεκριμένη μέθο-
δος δείχνει απώλειες κρασιού 
παρόμοιες με την κατεργασία με 
μπετονίτη (3–10%). Οι συνθήκες 
λειτουργίας θα πρέπει να βελ-
τιστοποιηθούν, όπως ο χρόνος 
προσθήκης (πριν, κατά τη διάρ-
κεια, ή μετά τη ζύμωση) καθώς 
και η δόση.

Ο Διεθνής Οργανισμός Οίνου και 
Αμπέλου εγκρίνει την κατεργασία 
με θέρμανση + ένζυμα καθώς 
και με HPU. Η HPU είναι μια νέα 
τεχνολογία πρωτεϊνικής σταθερο-
ποίησης που χρειάζεται περαι-
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Μέθοδος 
σταθεροποίησης Κόστος Περιβαλλοντικά 

φιλική
Βιομηχανική 

εφαρμογή
Ποιότητα 

Οίνου
Χρόνος στην 

αγορά
Μπετονίτης ••• • ••••• • •••••
Υπέρηχοι υψηλής 
ισχύος ••• ••• • •• ••••

Θέρμανση + ένζυμα •• •• • •• •••
Υπερδιήθιση ••• •• •••• • ••••
Άκινητοποιημένα 
ένζυμα στηριζόμενα 
σε χιτοζάνη

•• ••• •• ••• •••

Μαγνητικά 
νανοσωματίδια
επενδυμένα με 
ακρυλικό οξύ

••• •• • ••• ••

Ζεόλιθοι •• •••• •• •• •••
Σκόνη ψημένων 
γιγάρτων •• ••• ••• ••• ••••

Ζιρκόνιο ••• •••• ••• ••• •••
Προσθετική μέθοδος

Μαννοπρωτεΐνες ••• ••• •••• •••• ••••

Καραγενάνη ••• ••• •••• ••• •••

Χιτοζάνη ••• ••• •••• •••• ••••

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Τεχνολογίες πρωτεϊνικής σταθεροποίησης: Κόστος, φιλικότητα προς το περιβάλλον, βιομηχανική εφαρμογή, ποιότητα 
οίνου, χρόνος παρουσίας στην αγορά. 



International S.r.l.

Εξοπλισμός Οινοποιείων
KΑΙΝΟYΡΓΙΟΣ & MΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜEΝΟΣ

WINERY EQUIPMENT
28ης Οκτωβρίου 30 
19010 Kαλύβια Αττικής
τηλ: 22990 42130, 6944 522919
e-mail: kalyvino@gmail.com
www.kalyvino.gr

Μiros-Ati Group s.r.l 
Πνευματικά πιεστήρια 
Εκραγιστήρες 
Αντλίες σταφυλοπολτού 

CIRIO Germano & C.
Ετικετέζες 
Καψυλιέρες

Με οδηγό τη μακρόχρονη παρουσία μας
στο χώρο της οινοποιίας και 
με γνώμονα την εμπειρία μας και 
τις ανάγκες της εποχής που διανύουμε, 
προσθέσαμε στις δραστηριότητές μας, 
την εισαγωγή και πώληση 
καινούργιων και μεταχειρισμένων 
μηχανημάτων οινοποιίας, 
με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιόπιστη
και τεχνικά ελεγμένη ποιότητά τους.

ΚΩΝ. & ∆ΗΜ. ΑΓΓΕΛΟΥ Ο.Ε.

Eνημερωθείτε για τις προσφορές μας 
στο www.kalyvino.gr

EΠIΣΗΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓAΤΕΣ

kalyvino-diorthossi.indd   1 13/6/2022   1:54:43 μμ

τέρω έρευνα ώστε να προσδιοριστούν τα πλεονεκτήματα και οι 
περιορισμοί της. Επιπλέον, στην κατεργασία των ενζύμων μαζί με 
τη θέρμανση, θα πρέπει να προσαρμοστούν οι συνθήκες λειτουρ-
γίας τους ανάλογα με τον οίνο προς κατεργασία και οι αρχικές συν-
θήκες του κρασιού προς κατεργασία θα πρέπει να είναι γνωστές. 
Μία λάθος διαδικασία (π.χ. αλλαγή θερμοκρασίας) θα μπορούσε 
να κάνει το κρασί ακατάλληλο για κατανάλωση.

Παρόλο που οι κατεργασίες με ζεόλιθους έχουν καλά αποτελέ-
σματα, χρειάζεται περαιτέρω έρευνα λόγω της απελευθέρωσης 
και άλλων συστατικών που θα μπορούσαν να είναι επιβλαβή για 
την υγεία ή να ξεπερνούν τα επιτρεπτά όρια που έχουν θεσπι-
στεί από τον OIV. Ένα από τα πλεονεκτήματα της διαδικασίας 
είναι ότι τα υπολείμματα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν 
γεωργικά. 

Η κατεργασία με ζιρκόνιο σε συνεχές σύστημα σταθεροποιεί απο-
τελεσματικά τους λευκούς οίνους, μειώνοντας τη συγκέντρωση 
των συνολικών πρωτεϊνών. Παρόλα αυτά, το υψηλό κόστος του 
συγκεκριμένου υλικού πρέπει να ληφθεί υπόψη σε περίπτωση  
εφαρμογής σε βιομηχανική κλίμακα.

Οι προσθετικές κατεργασίες είναι σημαντικές για τη μείωση της 
χρησιμοποιούμενης δόσης του μπετονίτη. Ο OIV εγκρίνει την 
προσθήκη μαννοπρωτεϊνών από την αποσύνθεση του κυτταρι-
κού τοιχώματος των ζυμών και χιτοζάνης μυκητιακής προέλευσης. 
Οι μαννοπρωτεΐνες βελτιώνουν την πρωτεϊνική σταθερότητα του 
λευκού ή ροζέ οίνου, ενώ η χιτοζάνη έχει εγκριθεί για άλλη χρήση. 

Σύμφωνα με τον OIV, ο στόχος της χιτοζάνης είναι να μειώνει 
τις συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων (σιδήρου, μολύβδου, καδ-
μίου και χαλκού), να εμποδίζει τη διάσπαση του σιδήρου και του 
χαλκού, να μειώνει άλλους επιμολυντές και την παρουσία μικρο-
οργανισμών επιμόλυνσης. Ο OIV δεν έχει αναφέρει την προ-
σθήκη καραγενάνης. Για να εγκριθούν από τον OIV, θα πρέπει να 
προσδιοριστεί το χρονικό σημείο προσθήκης της καραγενάνης 
ή άλλων μη εγκεκριμένων παρεμφερών προϊόντων. Επιπλέον, 
κάποια θέματα θα πρέπει να διευκρινιστούν πριν την είσοδό τους 
στο εμπόριο, όπως η μεταβολή της περιεκτικότητας μεταλλικών 
ιόντων ή η δημιουργία ιζημάτων ή υπολειμμάτων που θα μπο-
ρούσαν να επηρεάσουν άλλα στάδια της οινοποίησης, όπως το 
φιλτράρισμα.

Συμπερασματικά, οι οινοπαραγωγοί είναι οι βασικοί παράγοντες 
που καθορίζουν την επιτυχία των νέων τεχνολογιών που στοχεύ-
ουν να αντικαταστήσουν την συμβατική κατεργασία με μπετονίτη. 
Η αποδοχή των νέων τεχνολογιών επίσης εξαρτάται από την 
καινοτομία του παραγωγού, τους καταναλωτές του οίνου και τις 
οινοπαραγωγικές χώρες, που έχουν την τάση να εφαρμόζουν και-
νοτομίες γρήγορα, όπως π.χ Αυστραλία. Αντίθετα, σε άλλα μέρη 
υπάρχει περισσότερος δισταγμός να δοκιμαστούν αυτές οι νέες 
τεχνολογίες και συνεπώς, απαιτούνται περισσότερες έρευνες και 
μελέτες για να αρχίσουν να εφαρμόζονται. Οι νέες τεχνολογίες θα 
πρέπει να εφαρμοστούν σε βιομηχανική κλίμακα, διασφαλίζοντας 
ότι οι οργανοληπτικές και οι χημικές ιδιότητες του οίνου δεν μετα-
βάλλονται κι επίσης ότι αποκλείονται δυσμενείς επιπτώσεις για την 
υγεία του καταναλωτή. ▪
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ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ:

Βέκιος Γιώργος
ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΤΙΚΕΤΆ

Η ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ

Ο ι ετικέτες που φιλοτεχνούν τις φιάλες, σε όποια μορφή και αν είναι (χαρτί, συν-
θετικό υλικό, εκτύπωση επί της φιάλης) θα υπάρχουν για πολλά χρόνια. Είναι 

μάλλον αδύνατο, όσο ισχύει η σημερινή νομοθεσία  να καταργηθούν. Κάποιοι θα 
αναρωτηθούν: «μα γιατί δίνουμε τόση σημασία στην ετικέτα αφού αυτό που αγο-
ράζουμε και μας ενδιαφέρει είναι το περιεχόμενο της φιάλης;» Εύλογη η απορία, αν 
ανασύρουμε από την μνήμη μας, εικόνες από ράφια πωλητηρίων, όπου συχνά οι ετι-
κέτες είναι ιδιαίτερα φιλοτεχνημένες, καλλιτεχνικές και κάποτε - κάποτε προκλητικές.  

Τι είναι λοιπόν αυτό που κάνει την ετικέτα τόσο σημαντική; Η απάντηση είναι γιατί 
δίνει την ταυτότητα στο περιεχόμενο, γιατί είναι το όχημα που μεταφέρει την ιστορία 
του. Είναι η ετικέτα που γνωστοποιεί στον καταναλωτή τα βασικά χαρακτηριστικά 
τόσο του προϊόντος όσο και την ταυτότητα του παραγωγού. Και τέλος είναι αυτό 
που στον χώρο του marketing ισχύει ως αξίωμα, σύμφωνα με την Nathalie Bernard, 
ειδική στο marketing του κρασιού :

«…Είμαστε όλοι καταναλωτές της ετικέτας, συχνά η συσκευασία φέρνει την 
αγορά της πρώτης φιάλης και ο οινοποιός φέρνει την αγορά της δεύτερης…»

Η αισθητική και η εικόνα

Η νομοθεσία καθορίζει τα στοιχεία που πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται στην 
ετικέτα. Αυτά είναι:

Υποχρεωτικές ενδείξεις
● η κατηγορία του 
(Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε., 
Ποικιλιακός Οίνος),
● ο εμφιαλωτής του 
κρασιού (όνομα, 
διεύθυνση) ή ο 
κωδικός αριθμός του 
εμφιαλωτηρίου,
● η περιεκτικότητα της 
φιάλης (π.χ. 750, 500 ή 
375 ml),
● ο αλκοολικός του 
τίτλος (% vol),
● ο αριθμός παρτίδας 
του προϊόντος,
● η παρουσία θειώδους, 
● χρήση αλλεργιογόνων 
ουσιών κατά την 
παραγωγή.

Άλλες προαιρετικές 
ενδείξεις είναι: 
● η εμπορική ονομασία,
● το χρώμα (π.χ. λευκό, 
ερυθρό),
● η γλυκύτητα (π.χ. 
ξηρό, ημίγλυκο),
● αν περιέχει διαλυμένο 

EIKONA 1 
Macon Vingelles-Moreau και Chateau La Fleur Puyblanquet
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διοξείδιο του άνθρακα (π.χ. αφρώδες, ημιαφρώδες),
● πληροφορίες για τον τρόπο κατανάλωσης (π.χ. 

θερμοκρασία σερβιρίσματος),
● τα πιάτα που συνοδεύει,
● οδηγίες για την συντήρηση,
● το χρόνο παλαίωσης κ.α.

Για την παρουσίαση όλων αυτών των πληροφοριών, οι παραγωγοί 
με την συνεργασία των σχεδιαστών, έχουν την ελευθερία να δια-
κοσμήσουν και να ενισχύσουν με πλήθος στοιχεία. Τα χρώματα, η 
ανάγλυφη εκτύπωση, η χρυσοτυπία, οι εικόνες τοπίων, αμπελώ-
νων και ότι βάλει ο νους, έρχονται να διακοσμήσουν την ετικέτα 
και να επιδιώξουν να προσελκύσουν τον πελάτη – καταναλωτή. 
Όμως, για τη δημιουργία μιας σωστής ετικέτας πρέπει ο σχεδια-
στής της, σε συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο οινοποιό, να λάβει 
υπ΄ όψη πολλές παραμέτρους όπως:

● ποιοι είναι οι πιθανοί αγοραστές (target group),
● η γενική τάση που επικρατεί (minimal ή πλούσια 

διακόσμηση), 
● η κατηγορία τιμής που ανήκει το κρασί (απλό ή premium), 
● η αισθητική του παραγωγού (που συνήθως παρεμβαίνει 

στον σχεδιασμό της), 
● ο μιμητισμός (μίμηση επιτυχημένων κρασιών με υψηλές 

πωλήσεις). 

Ο ανταγωνισμός

Η ετικέτα ενός κρασιού αποτελεί μία διαφημιστική πρόσκληση 
αγοράς ή μία υπόσχεση για το περιεχόμενο της φιάλης και έτσι την 
αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές. Η άφιξη νέων παραγωγών (από τις 
αρχές της δεκαετίας του 1980) ήταν το σημείο καμπής προς την ανά-
πτυξη νέων τάσεων στο εικαστικό μέρος. Έτσι, με την αποδέσμευσή 
τους από τα κλασικά μοτίβα, οι παραγωγοί έδειξαν την πρόθεσή τους 
να τραβήξουν την προσοχή του υπάρχοντος κοινού με ευαισθησία 
στην οπτική πλευρά της συσκευασίας, αλλά και ενός άλλου κοινού 
(μικρές ηλικίες ή περιστασιακοί καταναλωτές) που δεν είναι εξοικειω-
μένο με τους παλιούς κώδικες. Η δεύτερη κατηγορία δείχνει μεγαλύ-
τερο ενδιαφέρον στην εμφάνιση της φιάλης παρά στις πληροφορίες 

που μπορούν να βρουν πάνω της. Και οι παραγωγοί, οι διαφημι-
στές και τα τμήματα marketing των εταιρειών, το γνωρίζουν καλά 
αυτό και το εκφράζει με σαφήνεια ο Jean-Michel Deluc, sommelier:

«…Τα ράσα δεν κάνουν τον παπά, ούτε η ετικέτα το κρασί, 
αλλά συμβάλλει (στην εμπορική επιτυχία)…»

Οι ευγενείς και οι ...άλλοι

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οινική παράδοση, το κρασί συνδέεται 
με τον τόπο που καλλιεργείται, την ποικιλία, το κλίμα της περιοχής 
και φυσικά τις καλλιεργητικές τεχνικές. Για το λόγο αυτό στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, η κατηγοριοποίηση των κρασιών γίνεται με βάση 
την περιοχή προέλευσης και η νομοθεσία αναγνωρίζει την σημα-
σία της περιοχή θέτοντας κανόνες ως προς την παραγωγή και την 
σήμανσή τους. Η Νομοθεσία σήμερα αναγνωρίζει τρεις κατηγορίες: 

● Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.),
● Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (Π.Γ.Ε.),
● Ποικιλιακοί Οίνοι.

Σε περιοχές με αμπελοοινική ιστορία αιώνων (π.χ. Bordeaux, Βουρ-
γουνδία) οι παραγωγοί προτίμησαν οι ετικέτες τους να είναι  συντηρη-
τικές, έπρεπε να είναι φορείς ενδείξεων κρασιού υψηλής ποιότητας 
γι’ αυτό στην εικονογράφηση είχαν υιοθετήσει οικόσημα, πύργους, 
υδατόσημα, αμπελώνες κ.α. που εμπνέουν εμπιστοσύνη, δείχνουν 
ιστορική συνέχεια και σύνδεση με την παράδοση. Η σήμανση 
περιλαμβάνει το έτος παραγωγής, το όνομα της περιοχής καλλιέρ-
γειας του αμπελώνα και την ποικιλία ή τις ποικιλίες (ΕΊΚΌΝΑ 1).

Χωρίς όμως να λείπουν και εκεί κάποιες πρωτοποριακές προσπά-
θειες, και αναφέρομαι στο Château Mouton Rotschild (Pauillac), 
που σχεδόν πριν από 100 χρόνια (πρώτη φορά το 1924), στρά-
φηκε σε διάσημους ζωγράφους για να σχεδιάσουν την ετικέτα του. 
Έτσι κάθε χρόνο, ένας μεγάλος και διάσημος ζωγράφος αφήνει το 
“αποτύπωμά” του στην ετικέτα. Ανάμεσα σε αυτούς είναι οι: Jean 
Carlu (1924), Pablo Picasso (1958), Kandinsky (1971), Salvador 
Dali (1973), Andy Warhol (1975). 
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Οι ετικέτες αυτές σήμερα έχουν αποκτήσει συλλεκτική αξία και ιδιαί-
τερα αυτή του 1945, λόγω της σπανιότητας, σαν μία μεταξύ άλλων, 
που οι συλλέκτες χαρακτηρίζουν, “το άγιο δισκοπότηρο” (ΕΊΚΌΝΑ 2).

Όμως δεν ήταν όλοι τυχεροί, να ανήκουν σε μια τέτοια περιοχή. Για 
παράδειγμα οι παραγωγοί των Επιτραπέζιων Οίνων, δεν είχαν το 
δικαίωμα να αναγράφουν στην ετικέτα ποικιλία/ες, έτος παραγω-
γής, τοποθεσία αμπελώνα κ.λπ. Έτσι, στην προσπάθεια να τρα-
βήξουν τη προσοχή των καταναλωτών, έφτασαν σε υπερβολές και 

ΕΤΙΚΕΤΑ: Η ΕΙΚΌΝΑ ΚΑΙ ΤΌ ΜΗΝΥΜΑ

η ετικέτα αρκετές φορές σχεδόν αυτονομήθηκε από το περιεχόμενο σε βαθμό 
που, μπορούμε χωρίς υπερβολή να ισχυριστούμε ότι, μόνο από την φιάλη 
αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για συσκευασία κρασιού.

Επιρρεπείς σε υπερβολές είναι συνήθως οι προερχόμενοι από χώρες με μικρό 
αμπελοοινικό ιστορικό, νεοεισερχόμενοι από περιοχές που δεν είχαν κάποιες ανα-
φορές αμπελοκαλλιέργειας και δεν ένοιωθαν να τους δεσμεύουν οι κώδικες του 
παρελθόντος. Έτσι η εικονογράφηση της ετικέτας ήταν ο μόνος τρόπος να προβά-
λουν, τη δουλειά τους και να τραβήξουν το βλέμμα των αγοραστών. Αυτό οδήγησε 
την ετικέτα να περιλαμβάνει σχέδια ή εικόνες που μικρή σχέση είχαν με το κρασί 
(π.χ. ζώα, λουλούδια), προκλητικές εικόνες ακόμα και αισχρόλογα (ΕΊΚΌΝΑ 3). 

Το χρώμα

Η επιλογή των διακοσμητικών στοιχείων, του μεγέθους, της ποιότητας του χαρ-
τιού ή άλλου υλικού και των χρωμάτων της ετικέτας είναι σημαντικά στοιχεία 
που θα οδηγήσουν τον καταναλωτή στην αγορά και γι’ αυτό η ετικέτα πρέπει να 
προβάλλει, να κάνει να ξεχωρίζει το κρασί σε σχέση με το ανταγωνιστικό στο 
ράφι της κάβας ή των μεγάλων καταστημάτων και παράλληλα να το συνδέει 
με την ιστορία του. 

Ένα μικρό παράδειγμα για να δείξουμε πόσο σημαντικό είναι το χρώμα της 
ετικέτας, που αποτελεί και ένα από τα βασικά στοιχεία της. Σε έρευνα που 
έγινε στις ΗΠΑ, ζητήθηκε σε μια ομάδα 900 καταναλωτών να επιλέξουν κρασιά 
που ταξινομούνται ανάλογα με την αισθητική της ετικέτας και τις προσδοκίες 

τους σχετικά με τις τιμές και 
την πιθανότητα να το αγορά-
σουν. Η ίδια ετικέτα, εξετά-
σθηκε σε επτά διαφορετικά 
χρώματα: κόκκινο, ροζ, μπλε, 
πορτοκαλί, μαύρο, πράσινο 
και γκρι. Σχεδόν το 75% των 
συμμετεχόντων, θεώρησαν 
ελκυστική την κόκκινη ετικέτα, 
έναντι μόνο του 50% για την 
γκρι ετικέτα. Στην ίδια έρευνα 
αποδείχθηκε ότι, αντίθετα 
με το τι πιστεύεται, το μαύρο 
χρώμα στην ετικέτα δεν την 
κάνει να φαντάζει πιο ποιο-
τική ή πιο πολυτελής. 

Οι γυναίκες καταναλωτές

Για πολύ μεγάλο διάστημα το κρασί 
απευθυνόταν στους άντρες οικο-
γενειάρχες, κάτι που όμως πλέον 
έχει άλλαξει με τις γυναίκες (78% 
Γαλλία) να διαλέγουν / αγοράζουν 
το κρασί της οικογένειας από τα 
ράφια των μεγάλων καταστημά-
των. Στρέφονται στην αγορά κρα-
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Αμερικανός 
καλλιτέχνης της 
Ποπ Aρτ και 
ακτιβιστής. Έγινε 
ευρέως γνωστός 
από τα γκράφιτι 
που δημιούργησε 
στη Νέα Υόρκη 
τη δεκαετία του 
1980. Μέσω 
των έργων του 
άσκησε κοινωνικό 
ακτιβισμό.
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σιών, ελαφρών, ζωηρών και ευχάριστων με αποτέλεσμα οι 
οινοποιοί να παράξουν κρασιά αυτών των προδιαγραφών, 
των οποίων η αισθητική των ετικετών εκπέμπει το κατάλληλο 
μήνυμα (ΕΊΚΌΝΑ 4).

Οι νέοι παραγωγοί

Την πρωτοκαθεδρία της ευρωπαϊκής οινικής παραγωγής 
από τη δεκαετία του 1980, απείλησαν οι χώρες χωρίς μεγάλο 
οινικό παρελθόν ή τουλάχιστον όχι τόσο σημαντικό. Οι χώρες 
αυτές γνωστές ως ο Νέος Κόσμος (Η.Π.Α., Χιλή, Αργεντινή, 
Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ν. Αφρική) υιοθέτησαν marketing 
που βασίστηκε στην ανάδειξη της ποικιλίας ως διακριτό στοι-
χείο προς τον καταναλωτή. Οι αμπελώνες τους στήθηκαν 
κατά βάση με γαλλικές ποικιλίες όπως Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Syrah, Sauvignon Blanc, Chardonnay. Η τάση αυτή 
δημιούργησε μόδα κατανάλωσης των ποικιλιακών και στην 
Ευρώπη. Αυτό το γεγονός βρίσκεται πίσω από την αντικατά-
σταση του όρου “Επιτραπέζιοι” με τον όρο “Ποικιλιακοί Οίνοι”. 
Στην ετικέτα της εταιρείας Mondavi διακόσμηση περιλαμβάνει 
το σχεδιαστικό κτήμα και αμπελώνα, την ποικιλία και με χαμη-
λότερης ένταση μελάνι την τοποθεσία (ΕΊΚΌΝΑ 5).

Μια εικόνα χίλιες... πωλήσεις

Είναι εντυπωσιακή η ανάπτυξη μιας μικρής Αυστραλιανής 
οινοποιίας στην αγορά των Η.Π.Α. και αποτελεί ιδιαίτερο 
παράδειγμα του ρόλου της ετικέτας. Στις αρχές τις δεκαε-
τίας του 2000, πέντε μεγάλες εταιρείες μοιράζονται το 50% 
της αγοράς του κρασιού και το υπόλοιπο μοιράζονται ένα 
πλήθος μικρότερων. Είναι τότε που ένα κρασί χάρις το ιδιαί-
τερο design τις ετικέτας του θα τολμήσει να μπει στην αγορά.

Ξεκίνησε με 225.000 χαρτ/τια το 2001 και σύντομα, σε 5 
χρόνια, οι πωλήσεις του άγγιξαν τα 8.100.000 χαρτ/τια. Πώς 
όμως εξηγείται αυτή η τρελή επιτυχία σε μια αγορά που 
ωστόσο είναι κλειδωμένη από παραδοσιακούς παίκτες; Ένας 
από τους παράγοντες που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό αυτή την 
επιτυχία είναι η ετικέτα. Σε αυτή την ετικέτα βρίσκουμε το 
όνομα του κρασιού ανάμεσα σε αγκύλες: [ Yellow Tail ] καθώς 
και μια εικόνα ενός καγκουρό. Τίποτα δεν θα μπορούσε να 
είναι πιο απλό και πιο αναγνωρίσιμο (ΕΊΚΌΝΑ 6).

Η δεύτερη ετικέτα, στο πίσω μέρος της φιάλης, αποφεύγει 
όλους τους οινολογικούς όρους που θα μπορούσαν να τρο-
μάξουν τον καταναλωτή και επικεντρώνεται στη μετάδοση 
ενός απλού μηνύματος: είναι καλό κρασί, προέρχεται από την 
Αυστραλία, είναι προσβάσιμο και μπορείτε να το μοιραστείτε 
εύκολα. Στη συνέχεια, προσθέστε σε αυτό μια πολύ καλή 
στρατηγική μάρκετινγκ και μια ελκυστική τοποθέτηση τιμών 
και θα έχετε μια ιστορία εμπορικής επιτυχίας. Είναι ενδιαφέρον 
ότι τα επόμενα χρόνια, σχεδόν μία στις πέντε εισαγωγές κρα-
σιού στις Ηνωμένες Πολιτείες έφερε ένα ζώο στην ετικέτα του. 

Συμπέρασμα 

Μετά από όλα αυτά είναι αρκετά σαφές ότι η ετικέτα δεν 
πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς σοβαρότητα, από την 
πλευρά του παραγωγού - εμφιαλωτή. Απαιτείται δε, να ζητη-
θεί η βοήθεια ενός ειδικού, τόσο στον σχεδιασμό όσο και στη 
σύλληψη. Η χαριτωμένη ζωγραφιά της κόρης του παραγω-
γού, δεν αρκεί για να κοσμήσει τη φιάλη. ▪
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ΆΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΆΣ ΤΟΥ ΨΕΚΆΣΜΟΥ 
ΜΕ ΧΡΗΣΗ DRONE ΣΕ ΆΜΠΕΛΩΝΕΣ ΜΕΓΆΛΗΣ 
ΚΛΙΣΗΣ

Μ ετά την απαγόρευση των αεροψεκασμών το 2015, ο ψεκασμός φυτοπροστασίας 
αμπελώνων μεγάλης κλίσης πραγματοποιείται κυρίως από εργάτες από το έδαφος, 

μια διαδικασία που ωστόσο είναι αρκετά δυσάρεστη, καθώς περιλαμβάνει την έκθεση 
των εργατών στις ουσίες του ψεκαστικού υλικού και το ρίσκο ατυχημάτων (χτυπήματα 
από τον εξοπλισμό, πτώση οχήματος κ.α). Τα Drones (Μη Επανδρωμένα Αέρια Οχή-
ματα) θα μπορούσαν να προσφέρουν μία εναλλακτική λύση έναντι του ψεκασμού από 
εδάφους, σε αμπελοτεμάχια που δεν είναι εύκολα προσβάσιμα από τα μηχανήματα. Το 
εγχείρημα που ονομάστηκε PULVEDRONE, αξιολόγησε την ποιότητα του αέριου ψεκα-
σμού με drone σε πείραμα διάρκειας 3 ετών, 2019 - 2021 (Ardèche, Γαλλία).

Πειράματα από το 2019

Τα Drones ενδεχομένως να έχουν πλεονεκτήματα έναντι των ελικοπτέρων που χρη-
σιμοποιούνταν σε ορεινούς αμπελώνες πριν από την απαγόρευση των αεροψεκα-
σμών. Είναι φθηνότερα, ασφαλέστερα, δεν παράγουν ηχορύπανση, έχουν μικρότερο 
μέγεθος και στοχεύουν με μεγαλύτερη ακρίβεια, στοιχεία που τους επιτρέπουν να 
πετάνε σε μικρότερο ύψος, περιορίζονταν έτσι τις απώλειες. Έχοντας υπόψη αυτά 
τα πλεονεκτήματα, οι αρχές έδωσαν την άδεια για μια δοκιμαστική περίοδο τριών 
ετών στο τέλος του 2018, ώστε να αξιολογηθεί η χρησιμότητα των ψεκασμών με 
drones σε αμπελώνες με κλίση μεγαλύτερη από 30%. Στο πείραμα που ονομάστηκε 
PULVEDRONE, αξιολογήθηκε η ποιότητα των ψεκασμών για την επίτευξη ικανοποι-
ητικής προστασίας των καρπών, σε 4 διαφορετικούς τύπους αμπελώνων. Μεταξύ 
άνοιξης 2019 και καλοκαιριού 2021, πραγματοποιήθηκαν 25 δοκιμές σε πρώιμη, 
μέση και όψιμη φάση βλάστησης των φυτών σε 3 ομάδες αμπελιών: αμπέλια σε 
πασσάλους στην περιοχή Ardèche, αμπέλια υποστηριζόμενα με δίκτυ στο Beaujolais 
και την Αλσατία και θαμνώδη αμπέλια στην ανατολική περιοχή των Πυρηναίων. Ο 
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ΕΙΚΟΝΑ 1: 
Σύγκριση της τροχιάς ενός drone (https://youtu.be/mreswpXY8BA) 
και ενός εργάτη με σακίδιο πλάτης (https://youtu.be/LzJ2VyneOsI). Οι 
σταυροί αντιπροσωπεύουν τα αμπέλια που δειγματίστηκαν κατά τη 
διάρκεια των δοκιμών και οι τελείες τις καταγεγραμμένες θέσεις του 
εξοπλισμού ψεκασμού. 
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στόχος ήταν αφενός να ληφθεί μία γενική εικόνα της ποιότητας των 
ψεκασμών με drones σε διαφορετικά σημεία και αφετέρου να ανα-
γνωρίσει τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα 
των ψεκασμών.

Αποτελέσματα πειράματος

Οι δοκιμές περιλάμβαναν τον ψεκασμό των εξεταζόμενων περιοχών 
με έκταση περίπου 400m2 σε κάθε τοποθεσία, με διάλειμμα νερού και 
μιας ουσίας ιχνηλάτισης (E102, χρωστική τροφίμων). Σε ένα δείγμα 
9 πρέμνων, τοποθετήθηκαν συλλέκτες PVC εμβαδού 20cm2 στην 
κόμη, ώστε να υπολογιστεί η απόθεση της ουσίας ιχνηλάτισης πάνω 
στο αμπέλι. Η μετρηθείσα απόθεση πάνω στο αμπέλι εκφράστηκε σε 
νανογραμμάρια της ουσίας ανά τετραγωνικό δεκατόμετρο συλλέκτη, 
για 1 γραμμάριο ουσίας που ψεκάστηκε ανά εκτάριο.

Συμμόρφωση των παραμέτρων ψεκασμού

Ο βασικός παράγοντας που καθόριζε την ποιότητα του ψεκασμού, 
είναι ο έλεγχος των παραμέτρων της διαδικασίας του ψεκασμού 
δηλαδή: ρυθμός ροής, ταχύτητα της διαδικασίας και τροχιά. Η μη 
συμμόρφωση με αυτές τις παραμέτρους οδηγεί σε διακυμάνσεις 
στον όγκο ανά εκτάριο κι ως τούτου της δόση που εφαρμόζεται, η 
οποία επηρεάζει την προστασία του αμπελιού.

Η τεχνολογία ψεκασμού των drones διασφαλίζει κανονική τροχιά 
ψεκαστικού υλικού, η οποία συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες 
γραμμές, με μέσους συντελεστές διακύμανσης μεταξύ 3% και 5%. 
Αντιστρόφως, η τροχιά είναι λιγότερο ομαλή όταν γίνεται ψεκα-

σμός με τη χρήση σακιδίου πλάτης (ΕΊΚΌΝΑ 1): η ταχύτητα με την 
οποία προχωράει ο χειριστής επηρεάζεται από την ανισότητα του 
εδάφους, την κλίση (ανηφορική ή κατηφορική), το μεταβαλλόμενο 
βάρος του φορτίου ψεκασμού, την κούραση του χειριστή κ.α. Με 
ένα πέρασμα κάθε 3 μέτρα και μία ταχύτητα 1.7 m/s σε σύγκριση 
με το 1 m/s ενός εργάτη, το drone προσφέρει επίσης μεγαλύτερες 
ταχύτητες ψεκασμού (ΕΊΚΌΝΑ 1).

Παρόλα αυτά, απαιτείται εγρήγορση ώστε να διατηρηθεί το επιθυμητό 
ύψος πτήσης του drone, μερικές φορές με σημαντικές διακυμάνσεις, 
ανάλογα με την τεχνολογία του μοντέλου (ραντάρ εδάφους, χαρτο-
γράφηση του τοπίου ή χειρωνακτικός έλεγχος, σχέδιο πτήσης κ.α.).

Σε πλήρη σε φάση πλήρους ανάπτυξης, ένα χαμηλό επίπεδο 
ψεκαστικού υγρού αποτέθηκε στη ζώνη δέσμης.

Ενώ η ποιότητα των ψεκασμών των drones φαίνεται ικανοποιητική 
κατά τη διάρκεια των αρχικών σταδίων της ανάπτυξης του φυτού, 
σε μεταγενέστερο στάδιο και πάνω σε στηριζόμενα με δίχτυ αμπέ-
λια, τα αποτελέσματα ήταν σε γενικές γραμμές κατώτερα των μεθό-
δων αναφοράς για τον ψεκασμό εδάφους (ΕΊΚΌΝΑ 2). Το drone 
δημιουργεί ένα καθοδικό ρεύμα στο ψεκαζόμενο υλικό κι επομένως 
οι αποθέσεις ακολουθούν μια μειούμενη κλίση από την κορυφή 
προς το κάτω μέρος της κόμης του φυτού.  Οι βαθμοί διείσδυσης 
του ψεκασμού μέσα στο φυτό κατά τη διάρκεια των δοκιμών ήταν 
γενικά χαμηλότεροι από τους αντίστοιχους που μετρήθηκαν κατά 
τον ψεκασμό εδάφους. Μια υψηλή προς χαμηλή κλίση σε συνδυ-
ασμό με χαμηλό βαθμό διείσδυσης του ψεκαστικού υγρού οδηγεί 
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γενικώς σε χαμηλότερες αποθέσεις στο κεντρικό τμήμα του φυτού 
και στις ζώνες πρόσδεσης σε σχέση με τον εξοπλισμό αναφοράς επί 
του εδάφους, σε φυτά πλήρους ανάπτυξης.

Αυτά τα αποτελέσματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα περάσματα 
επί του εδάφους θα πρέπει να πραγματοποιούνται συμπληρωμα-
τικά με τους ψεκασμούς με drones, εάν ο κίνδυνος για την υγεία είναι 
υψηλός, κατά τη διάρκεια της ευαίσθητης περιόδου της άνθισης του 
αμπελιού, ώστε να διασφαλιστεί επαρκής προστασία των καρπών.

Στην ανατολική περιοχή των Πυρηναίων, σε θαμνώδη αμπέλια με 
απλωτή βλάστηση σε ενδιάμεσο στάδιο ανάπτυξης, η ποιότητα των 
ψεκασμών με drones ήταν ξεκάθαρα ανώτερη και θεωρήθηκε ικανο-
ποιητική για την προστασία του φυτού (ΕΊΚΌΝΑ 2).

Παράγοντες βελτιστοποίησης μελλοντική εργασία

Οι συγκεκριμένες δοκιμές αναγνώρισαν και τους παράγοντες που 
επηρεάζουν την ποιότητα του ψεκασμού με drones. Ο τύπος ακρο-
φυσίου έχει σημαντική επίδραση: οι λεπτές σταγόνες που δημιουρ-
γούνται από τα συμβατικά ακροφύσια με σχισμή διεισδύουν την 
κόμη του φυτού καλύτερα και ενισχύουν τις αποθέσεις στο κεντρικό 
τμήμα το φυτού και στη θέση πρόσδεσης. Σε πλήρη βλαστική ανά-
πτυξη, τα καλύτερα αποτελέσματα σημειώθηκαν με  αυτόν τον τύπο 
ακροφυσίου, σε ύψος πτήσης των 3,5 μέτρων και με έναν όγκο ανά 

εκτάριο της τάξης των 140 L/ha1. Παρόλα αυτά, αυτές οι λεπτές 
σταγόνες από αυτού του είδους ακροφύσιο παρασύρονται σχετικά 
εύκολα από τον αέρα. Για να διασφαλιστεί η αποφυγή αυτού του 
φαινομένου, προτείνεται η χρήση αντι-drift ακροφυσίων.

Η τοποθέτηση του drone σε σχέση με τη βλάστηση στόχο είναι 
άλλος ένας τομέας όπου υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης: σταθερή 
τοποθέτηση (ύψος, απόσταση μεταξύ του drone και του αμπελιού) 
θα επέτρεπε ακριβέστερο καλιμπράρισμα του συστήματος ψεκα-
σμού (τύπος ακροφυσίου, θέση και προσανατολισμός) ώστε να επι-
τευχθεί η βέλτιστη απόδοση ψεκασμού.

Συμπεράσματα

Ενώ τα drones παρέχουν καλή συμμόρφωση με τις βασικές κατευ-
θύνσεις ψεκασμού, η ποιότητα ψεκασμού από το drone είναι σε 
γενικές γραμμές κατώτερη από τις από εδάφους μεθόδους αναφο-
ράς σε φυτά με πλήρη βλάστηση. Αυτά τα αποτελέσματα θα πρέπει 
να επιβεβαιωθούν μέσα από δοκιμές αποδοτικότητας καθ’όλη την 
περίοδο ψεκασμού. Ο ψεκασμός με drones είναι ευάλωτος στο φαι-
νόμενο drift (παρασύρεται το ψεκαζόμενο υλικό), οπότε έχει σημα-
σία να εφαρμόζονται καλές πρακτικές ψεκασμού ώστε να ελέγχεται 
όσο το δυνατόν καλύτερα αυτό το φαινόμενο: η πτήση σε χαμηλό 
υψόμετρο και η εφαρμογή ταχυτήτων κάτω από τα 3 m/s1, ελάχι-
στος άνεμος και χρήση anti-drift ακροφυσίων. Η διάρκεια ζωής της 
μπαταρίας του drone και ο όγκος του ψεκαστικού υγρού που μπορεί 
να μεταφέρει παραμένουν περιορισμένα. Σε ορεινούς επικλινείς 
αμπελώνες όπου η διέλευση μεταφορικών οχημάτων είναι δύσκολη, 
τα drones είναι αρκετά αποδοτικά, καλύπτοντας περιοχή ενός εκτα-
ρίου, πετώντας για 1 – 2 ώρες, ανάλογα με τη διαμόρφωση της 
τοποθεσίας. Επιπλέον, τα κέρδη για τους εργάτες σε ότι έχει να 
κάνει με τις δύσκολες συνθήκες εργασίας, την ασφάλειά τους και την 
έκθεση σε χημικά, κάνουν τον ψεκασμό με drones μια πολυαναμε-

νόμενη τεχνική λύση για αυτούς τους αμπελώνες. 
Οι οινοπαραγωγοί σε αυτούς του τομείς επομένως 
ελπίζουν για μία αλλαγή στους κανονισμούς, αλλά 
αυτό δεν αναμένεται νωρίτερα από το 2023.

Ποιοι κανονισμοί είναι σε ισχύ στη 
Γαλλία;

Ο αέριος ψεκασμός των καλλιεργειών φυτοπροστα-
σίας απαγορεύεται κατ’αρχήν, με ορισμένες εξαι-
ρέσεις. Μία αναστολή για 3 χρόνια (2018 – 2021), 
υιοθετήθηκε σαν μέρος του νόμου Egalim του 
Οκτωβρίου 2018, με την οποία επετράπη ο ψεκα-
σμός με drones για πειραματικούς μόνο σκοπούς, 
κάτω πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Με το τέλος 
αυτής της περιόδου, ο ψεκασμός με drones σε 
οποιοδήποτε προϊόν φυτοπροστασίας που υπόκει-
ται σε έγκριση άδειας κυκλοφορίας, προς το παρόν 
απαγορεύεται. Αυτό δεν ισχύει για ψεκασμούς 
λιπασμάτων ή για την καταπολέμηση του εντόμου 
Trichogramma, για τα οποία ο ψεκασμός με drone 
επιτρέπεται.

Επιπλέον, η Directorate General of Civil Aviation 
(DGAC) καθορίζει τους κανόνες των αεροσκαφών 
και τις προϋποθέσεις χρήσης τους. Διαφορετικοί 
κανόνες αφορούν τα drones ανάλογα με τον όγκο 
τους και την περιοχή πάνω από την οποία πετάνε. ▪

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ DRONE ΣΕ 
ΑΜΠΕΛΏΝΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΣΗΣ

ΕΙΚΟΝΑ 2: Διανομή των αποθέσεων επί της κόμης του φυτού μετά τον ψεκασμό με drone 
ή από το έδαφος, σε 3 διαφορετικά σημεία του αμπελώνα (στηριζόμενα σε πάσσαλο αμπέλια 
στην περιοχή Ardèche, στηριζόμενα σε δίκτυ στην Αλσατία και θαμνώδη αμπέλια στην ανατολική 
περιοχή των Πυρηναίων)
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Η SH12 είναι ειδικά επιλεγμένη για την απελευθέρωση 
του μέγιστου θειολικού αρωματικού δυναμικού των ποικιλιών, 
αποκαλύπτοντας τόσο τα αρώματα εξωτικών φρούτων όσο και 
των πιο πράσινων θειολών. Η πολυπλοκότητα ενισχύεται από  
την παραγωγή αιθυλεστέρων, ενώ η ικανότητα του στελέχους  
να διατηρεί την οξύτητα φέρνει ισορροπία και αρωματική 
διάρκεια στο στόμα. Συνιστάμε την SafŒnoTM SH 12 για 
πολύπλοκα λευκά και ροζέ κρασιά πλούσια σε θειόλες.

Preferred distributor:

Ν Ε Ο Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ο Σ

SafŒno™  
SH 12
ΥΨΗΛΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΚΗ  
ΈΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΘΈΙΟΛΩΝ

Επίσημος Αντιπρόσωπος Fermentis:  
Innovino, Μ. Aλεξάνδρου 21, Παλλήνη 15351, 

E: sales@innovino.gr - W: www.innovino.gr
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ΠΗΓΗ:
techniloire.com/fiche-technique/
entre-thiols-et-reduction-comment-
gerer-la-qualite-aromatique-des-
vins-de-sauvignon

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Βέκιος Γιώργος
ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΓΙΆ ΤΗΝ ΚΆΛΥΤΕΡΗ ΔΙΆΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΆΣ 
SAUVIGNON BLANC ΚΆΙ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ 
ΆΡΩΜΆΤΙΚΗ ΕΚΦΡΆΣΗ ΤΩΝ ΚΡΆΣΙΩΝ ΤΗΣ

Ο αρωματικός χαρακτήρας του Sauvignon συνδέεται με την παρουσία θειολών, 
που ανήκουν στην κατηγορία των ποικιλιακών αρωμάτων και είναι ευαίσθητες 

στο οξυγόνο. Ως εκ τούτου τα κρασιά της ποικιλίας αυτής συχνά οινοποιούνται σε 
αναγωγικό περιβάλλον. Οι θειόλες είναι θειούχες ενώσεις και υπάρχει πάντα ο κίν-
δυνος να απομακρυνθούν, όταν εφαρμόζονται κατεργασίες για την αντιμετώπιση 
των δύσοσμων ενώσεων που ευθύνονται για τις αναγωγικές οσμές, αφού ανήκουν 
στην ίδια οικογένεια με αυτές. Άρα το στοίχημα, στην οινοποίηση, είναι να διατη-
ρηθεί ο ποικιλιακός χαρακτήρας του αρώματος, που οφείλεται στις θειόλες, ενώ 
ταυτόχρονα να απομακρυνθεί ο αναγωγικός χαρακτήρας. Ορισμένες πρακτικές της 
οινοποίησης επιδρούν πάνω στην οξειδοαναγωγική ισορροπία του γλεύκους και 
του κρασιού, απομένει λοιπόν να γνωρίσουμε πώς θα τις χρησιμοποιήσουμε επ’ 
ωφελεία μας για να μεγιστοποιήσουμε το αρωματικό δυναμικό των σταφυλιών.

Μερικές πληροφορίες για τις θειόλες

Τρείς είναι οι κυριότερες θειόλες:

● 3-μερκαπτοεξανόλη (3ΝΗ) με κατώφλι ανίχνευσης τα 60 ng/L και το 
άρωμα της οποίας θυμίζει φράπα, εσπεριδοειδή και εξωτικά φρούτα.

● oξική 3-μερκαπτοεξανόλη (Α-3ΜΗ) με κατώφλι ανίχνευσης τα 4 ng/L και 
το άρωμα του οποίου θυμίζει πυξάρι (πυξάρι ή τσιμισίρι (buis), αειθαλής 
καλλωπιστικός θάμνος) και τροπικά φρούτα.

● 4-μερκαπτο-4-μεθυλοπεντάνιο-2-oνη (4MMP) με κατώφλι ανίχνευσης τα 
0,8 ng/L και το άρωμα της οποίας θυμίζει το πυξάρι.

Οι αρωματικές αυτές ενώσεις βρίσκονται κυρίως στον φλοιό των ραγών, συνδε-
δεμένες με το αμινοξύ κυστεΐνη. Με την μορφή αυτή είναι άοσμες και αποτελούν 
τις πρόδρομες ενώσεις από τις οποίες κατά την οινοποίηση και με την δράση των 
ζυμών, θα απελευθερωθούν οι αρωματικές ενώσεις που εξετάζουμε. Μελέτες έχουν 
δείξει ότι και άλλες πρόδρομες ενώσεις υπάρχουν όμως αντί της κυστεΐνης και συν-
δέονται με την γλουταθειόνη.

Πώς πρέπει να δράσει ο οινοποιός για να αξιοποιήσει στο μέγιστο 
βαθμό το αρωματικό δυναμικό της ποικιλίας;

Στο αμπέλι θα πρέπει να έχει: σταφύλια απόλυτα υγιή. Βοηθητικά θα δράσει 
μια σχετικά μικρή υδατική καταπόνηση, ενώ η προσφορά αζώτου, που αυξάνει την 
περιεκτικότητα του γλεύκους σε άζωτο αλλά και σε γλουταθειόνη, θα δράσει θετικά 
απέναντι στην οξειδωσιμότητα του γλεύκους.

Στον τρύγο να επικρατούν οι συνθήκες όπως: η συλλογή των σταφυλιών να 
γίνεται σε δροσερές θερμοκρασίες περιβάλλοντος (Το<20οC), η προστασία των στα-
φυλιών κατά την μεταφορά με διοξείδιο του θείου ή καλύτερα με έναν συνδυασμό 
ασκορβικού οξέως και διοξειδίου του θείου. Ακόμα καλύτερα, να γίνεται κάτω από 
ατμόσφαιρα αδρανών αερίων σε κατάλληλα (κλειστές) διαμορφωμένες ρυμούλκες.

Στο οινοποιείο να επέμβει έτσι ώστε: η προζυμωτική εκχύλιση του σταφυλο-
πολτού, που αυξάνει την εξαγωγή των πρόδρομων ενώσεων, να γίνεται αυστηρά 
με υγιή σταφύλια (απουσία προσβολής από βοτρύτη). Η ωριμότητα των σταφυλιών 
να είναι η τεχνολογικά επιθυμητή και αφού έχουν απομακρυνθεί ολότελα τα ξυλώδη 
μέρη (τσάμπουρα). Να προχωρήσει στην προστασία της ελεύθερης επιφάνειας, 
όπου τα σταφύλια είναι εκτεθειμένα, με κάποιο αδρανές αέριο και σε θερμοκρασία 
Το<15oC για όσο χρόνο διαρκεί (από 4 έως 12 h) η εκχύλιση.
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Στο πιεστήριο, το τελικό στάδιο στην επεξεργασία των σταφυ-
λιών: να γίνει ο διαχωρισμός των πιέσεων από τον πρόρωγο. Είναι 
γνωστό ότι οι πιέσεις είναι «σκληρές» και πιο «άγουρες», μπορούν 
όμως στην συνέχεια με την κατάλληλη επεξεργασία (κολλάρισμα) 
να ανακτηθούν και να αξιοποιηθούν. Επιβάλλεται η αδρανοποίηση 
των κενών δεξαμενών, πριν την πλήρωσή τους, για να διατηρηθούν 
στο μέγιστο βαθμό οι πρόδρομες ενώσεις. Ο σωλήνας μεταφοράς 
του γλεύκους πρέπει να ακουμπάει στο πυθμένα της δεξαμενής για 
να περιορίζεται η επαφή του γλεύκους με το οξυγόνο. Η θείωση να 
γίνεται με δόσεις 3 – 5 g/hL, λαμβάνοντας βέβαια υπ’ όψη το pH και 
την κατάσταση της υγείας των σταφυλιών.

Μετά την εκχύμωση στο στάδιο της απολάσπωσης-σταθε-
ροποίησης: η διατήρηση του γλεύκους σε χαμηλή θερμοκρασία 
μεταξύ 5οC <ToC <8oC για διάστημα 3 έως 10 ημερών. Στην συνέ-
χεια να επιδιώξει την έναρξη της αλκοολικής ζύμωσης όσο γίνεται 
πιο σύντομα (η άνοδος της θερμοκρασίας δεν πρέπει να ξεπεράσει 
τις 3 ημέρες). Αν δεν υπάρχει επάρκεια ψυκτικού εξοπλισμού για 
να διατηρήσει τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες 5οC – 8oC, να προ-
τιμήσει μια απολάσπωση και μια καλή ρύθμιση της θερμοκρασίας 
κατά την αλκοολική ζύμωση, αντί για την μακράς διάρκειας απολά-
σπωση-σταθεροποίηση. 

Θέση κλειδί η ταχύτητα της ζύμωσης, η κινητική της και το εμβό-
λιο: Τα γλεύκη πρέπει να ενισχυθούν με 120 – 150 mg/L αφομοιώσι-
μου αζώτου. Να υπολογίσει περιεκτικότητα μεγαλύτερη των 120 mg/L 
για ένα τελικό αλκοολικό βαθμό 12 % vol. Αυτή η ποσότητα πρέπει να 
ενσωματωθεί σε δύο δόσεις, η πρώτη κατά τον εμβολιασμό και η δεύ-
τερη όταν η πυκνότητα έχει πέσει κατά 30 μονάδες (π.χ. από 1,095 
στο 1,065). Να προτιμηθούν προσθήκες αζώτου σε σύνθετες μορφές 
(αμινοξέα κ.α.). Οι ζύμες του εμβολιασμού θα πρέπει να επιλεγούν 
με κριτήριο την ικανότητά τους να απελευθερώνουν τις θειόλες. Η 
ζύμωση πρέπει να είναι γραμμική και χωρίς διακοπές. Η πτώση της 
πυκνότητας στην διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης και το τέλος της 
πρέπει να είναι καθαρές για να αποφευχθεί η απώλεια αρωμάτων.

Η θερμοκρασία ζύμωσης πρέπει να διατηρείται: μεταξύ 16οC και 
18oC, που ευνοεί την αποκάλυψη των θειολών και κατά συνέπεια 
την δημιουργία ενός αρωματικού προφίλ φρεσκάδας και «οξύτητας».

Κατά την ωρίμανση: η παραμονή του νέου κρασιού με τις οινο-
λάσπες του και οι τακτικές αναδεύσεις (batonnages), διατηρούν 
την φρεσκάδα του κρασιού και αυξάνουν την εξαγωγή των μαννο-
πρωτεϊνών που συνεισφέρουν στο πάχος. Συνεχής έλεγχος των 
οινολασπών, οι οποίες πρέπει να είναι πολύ καλής ποιότητας και 
να μην παρουσιάζουν χαρακτήρα αναγωγικών οσμών.

Διαχείριση του οξυγόνου: στο τελικό στάδιο, μετά το φιλτράρι-
σμα και πριν την εμφιάλωση, ο οινοποιός πρέπει να μετρήσει το 
διαλυμένο οξυγόνο στο κρασί και να παρέμβει διορθωτικά στην 
περιεκτικότητα του ελεύθερου διοξειδίου του θείου (προσθήκη). 
Προτείνεται η χρήση ενός αδρανούς αερίου (διοξείδιο του άνθρα-
κος, άζωτο), αντί για αντλίες, προκειμένου να μετακινηθεί το κρασί 
δια μέσου του φίλτρου ως την γεμιστική.

Πώς να αποφύγει τον αναγωγικό χαρακτήρα; 

Η αναγωγή εμφανίζεται, κυρίως, ως μια κατάσταση πριν αλλά και 
μετά την ζύμωση. Εν μέρει συνδέεται με τις πρακτικές προστασίας 
από το οξυγόνο, όπως είναι η θείωση – στο γλεύκος και το κρασί – 
αλλά και η επιλογή του τρόπου πωματισμού. 

Πρόσφατες μελέτες έδειξαν, για την περιοχή του Λίγηρα ότι: η 
υπερπροστασία και κυρίως η υψηλή θείωση στο στάδιο της εξαγω-
γής του γλεύκους (πιεστήριο) ευνοούν τον αναγωγικό χαρακτήρα. 
Τα κρασιά που προέρχονται από γλεύκη ελαφρά θειωμένα, απο-
φεύγουν αυτόν τον αναγωγικό χαρακτήρα. Για το λόγο αυτό κατα-
φύγετε σε εναλλακτικές λύσεις προστασίας (αδρανή αέρια) και όχι 
σε υπερβολική θείωση. 

Οι αργές ζυμώσεις που διαρκούν μεγάλο διάστημα, οδηγούν σε 
κρασιά με αναγωγικό χαρακτήρα που σκεπάζει το άρωμα. Μια 
υψηλή δόση θείωσης κατά την πίεση δεν έχει επίπτωση στην κινη-
τική της ζύμωσης με την προϋπόθεση ότι η βιομάζα είναι επαρκής 
για να ξεκινήσει η ζύμωση. 

Οι πλέον αναγωγικές επιλογές θα οδηγήσουν σε κρασιά πλούσια σε 
θειόλες. Η αδρανοποίηση κυρίως και η ισχυρή θείωση στο στάδιο 
της πίεσης, ευνοούν την παρουσία των θειολών αλλά επίσης και τον 
αναγωγικό χαρακτήρα. Είναι επομένως απαραίτητο, να διαχειριστεί 
ο οινοποιός την ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο απαραίτητων 
τεχνικών προστασίας στο γλεύκος, για τη διατήρηση του θειολικού 
δυναμικού και της ποικιλιακής έκφρασης στο κρασί. Το υψηλό επί-
πεδο θείωσης κατά την ωρίμανση έχει πολύ μικρότερη επίδραση 
στην εμφάνιση και την σταθεροποίηση του αναγωγικού χαρακτήρα. ▪

PHOTO CREDITS: wikipedia.org
(Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sauvignon_
blanc_grapes.jpg#/media/Αρχείο:Sauvignon_blanc_grapes.jpg)
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Μπακόλας Παναγιώτης
ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΆΤΕΡΓΆΣΙΆ ΜΕ ΠΡΟΖΥΜΩΤΙΚΗ ΘΕΡΜΆΝΣΗ:

ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ‘‘ΒΡΑΣΜΟΥ’’
ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

Μ ε βιομηχανική εκκίνηση τη δεκαετία του ’70 για την επεξεργασία σταφυλιών 
προσβεβλημένων από βοτρύτη, η θέρμανση των σταφυλιών προ της αλκοο-

λικής ζύμωσης, γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής, με στόχο την παραγωγή οίνων 
με φρουτώδη χαρακτήρα. Για τη διαμόρφωση του αρώματος των συγκεκριμένων 
οίνων και γενικότερα την προσαρμογή τους στο χαρακτήρα που επιθυμούν οι 
καταναλωτές, έχουν προταθεί διάφορες παράμετροι ελέγχου, όπως ο χρόνος και 
η θερμοκρασία της επεξεργασίας ή οι γενικότερες συνθήκες της ζύμωσης αυτής 
καθαυτής. Με βάση ερευνητικά αποτελέσματα που συλλέχθηκαν την τελευταία 
δεκαετία, το άρθρο συνοψίζει τα νεότερα δεδομένα που αφορούν την επίδραση της 
συγκεκριμένης κατεργασίας επί του αρώματος του οίνου.

Ναι ή όχι στη θερμική κατεργασία;

Η κατεργασία με θέρμανση πριν από την αλκοολική ζύμωση είναι ευρύτερα γνωστή 
ως θερμοοινοποίηση. Για την ακρίβεια όμως, αυτός ο όρος αναφέρεται μόνο στη 
θέρμανση που πραγματοποιείται για σύντομο χρονικό διάστημα, συνήθως για 
λιγότερο από μία ώρα. Εάν η διαδικασία επεκταθεί για περισσότερο χρόνο (που 
μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 24 ώρες) – τότε είναι γνωστή ως προζυμωτική θερ-
μοεκχύλιση. Όταν η θέρμανση πραγματοποιείται σε θερμοκρασίες μεταξύ 70°C και 
85°C, επιτρέπει στις φαινολικές ενώσεις – κυρίως στις ανθοκυάνες και σε δεύτερο 
βαθμό, στις υδροφοβικές τανίνες – να εκχυλιστούν ταχύτατα στην υδατική φάση. 
Πρακτικά, αυτή η χαμηλή αναλογία τανινών/ανθοκυανών στα κρασιά θερμοοινοποί-
ησης μπορεί συχνά να οδηγήσει σε χρωματική αστάθεια, ειδικά όταν η εφαρμογή 
της θέρμανσης δεν διατηρείται για επαρκή χρόνο. Για να εμπλουτιστεί το γλεύκος με 
τανίνες κι επομένως να βελτιωθεί η σταθερότητα του χρώματος, οι οινοπαραγωγοί 
πριν από τη θέρμανση συχνά προσθέτουν στα σταφύλια φρέσκια τσιπς δρυός ή 
οινολογικές τανίνες. Η θέρμανση βοηθάει επίσης την εκχύλιση πολυσακχαριτών του 
σταφυλιού, που είναι υπεύθυνοι για την αίσθηση “στρογγυλότητας” στον οίνο.

ΕΙΚΟΝΑ 1: Παράδειγμα ανοιχτού εξοπλισμού θερμοοινοποίησης με μεγάλη επιφάνεια εξάτμισης που 
επιτρέπει την εξάλειψη σημαντικής ποσότητας 3-ισοβουτυλ-2-μεθοξυπυραζίνης.



Η προζυμωτική θέρμανση συχνά ακολουθείται από πίεση 
των σταφυλιών, διαύγαση και ζύμωση της υγρής φάσης σε 
θερμοκρασίες συνήθως λίγο παρακάτω από τους 20°C. Η 
κατεργασία με θέρμανση αρχικά χρησιμοποιήθηκε σε στα-
φύλια προσβεβλημένα από βοτρύτη, ώστε να εκμηδενίσει τη 
δραστηριότητα του ενζύμου της λακάσης. Άλλο ένα πλεονέ-
κτημα της θερμοεκχύλισης, είναι ότι απομακρύνει γρήγορα 
του φλοιούς των σταφυλιών κι επομένως μειώνει την ανάγκη 
σε δοχεία ζύμωσης. Τα θερμαινόμενα γλεύκη χαρακτηρίζο-
νται από υψηλό περιεχόμενο στερεών, το οποίο μπορεί να 
οδηγήσει σε δυσκολίες στο στάδιο της διαύγασης. Σήμερα, 
το παραδοσιακό φίλτρο περιστροφικού τυμπάνου κενού, 
εξακολουθεί και είναι ο ευρύτερα χρησιμοποιούμενος εξοπλι-
σμός από τους οινοποιούς για τη διαύγαση θερμικώς επε-
ξεργασμένων γλευκών (< 100 NTU). Παρόλα αυτά, άλλες 
τεχνολογίες όπως το φιλτράρισμα εγκάρσιας ροής, η φυγο-
κέντρηση και η επίπλευση, χρησιμοποιούνται όλο και πιο 
συχνά. Παραλλαγή της θερμοεκχύλισης, που χρησιμοποιεί-
ται για την υψηλότερη εκχύλιση πολυφαινολών, περιλαμβά-
νει τη ζύμωση των σταφυλιών μετά από θέρμανση μαζί με τα 
στέμφυλα, ως τυπική διαδικασία οινοποίησης.

Η κατεργασία με θέρμανση μπορεί επίσης να συνδυα-
στεί με ειδικού τύπου τεχνολογίες, όπως η ταχεία απε-
λευθέρωση (flash release) ή η θερμική απελευθέρωση 
(thermo-release). Η πρώτη, περιλαμβάνει τη θέρμανση 
των σταφυλιών, χρησιμοποιώντας συνήθως τον ατμό που 
παράγεται από το νερό εντός των σταφυλιών και στη συνέ-
χεια την τοποθέτηση τους μέσα σε θάλαμο υψηλού κενού 
(≈ 50 mbar) το οποίο οδηγεί σε ταχεία εξάτμιση. Η εξάτμιση 
επιφέρει την ψύξη των σταφυλιών στους 30 - 35°C και τη 
διάρρηξη των κυτταρικών τους τοιχωμάτων, η οποία οδηγεί 
σε μεγαλύτερη εκχύλιση φαινολικών ενώσεων. Στη δεύ-
τερη περίπτωση της θερμικής  απελευθέρωσης (thermo-
release), τα σταφύλια θερμαίνονται, τοποθετούνται μέσα 
σε θάλαμο πίεσης όπου υπόκεινται σε υπερπίεση (≈ 4 
bars) και ακολούθως υφίστανται γρήγορη αποσυμπίεση σε 
ατμοσφαιρική πίεση. Αυτή η απότομη μείωση της πίεσης 
συμβάλλει στη διάρρηξη των κυτταρικών τοιχωμάτων των 
σταφυλιών, ευνοώντας έτσι την εκχύλιση ενώσεων.

Κατανοώντας καλύτερα το άρωμα 
θερμοεπεξεργασμένων οίνων

Η προζυμωτική θέρμανση συχνά θεωρείται ότι δημιουργεί 
κρασιά που έχουν “τυποποιημένο” οργανοληπτικό προφίλ 
που περιγράφεται από τους οινοποιούς ως άρωμα “μπανά-
νας – γιαουρτιού”. Η επίδραση της τεχνικής επί του αρώμα-
τος του οίνου είναι πολύπλοκη, καθώς εμπλέκονται διάφοροι 
μηχανισμοί όπως της εκχύλισης, της εξάτμισης, πιθανότατα 
η υποβάθμιση πρόδρομων αρωματικών ενώσεων και/ή 
ελεύθερων συστατικών, η μετουσίωση ενζύμων που συμμε-
τέχουν στην απελευθέρωση κλασμάτων που συνδέονται με 
γλυκοζιτικούς δεσμούς ή αλλαγές στο γλεύκος και ιδιαίτερα 
στην περιεκτικότητα του αζώτου. Στις περισσότερες περι-
πτώσεις, αυτές οι επιδράσεις είναι δύσκολο να προβλεφθούν 
και να γενικευτούν, καθώς η εκχύλιση των ενώσεων από το 
φλοιό με θέρμανση, (π.χ. αρωματικές ή πρόδρομοι αρωματι-
κών ενώσεων) εξαρτάται σημαντικά από την ποικιλία και τις 
συνθήκες που γίνεται ο τρύγος.
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Για παράδειγμα, η θερμοεκχύλιση έχει δειχθεί ότι μειώνει σημα-
ντικά, μέσω εξάτμισης, την ποσότητα της 3-ισοβουτυλ-2-μεθοξυ-
πυραζίνης (IBMP, βρίσκεται στην πράσινη πιπεριά), η οποία έχει 
σημείο βρασμού στους 50°C. Υπάρχει ήδη  βιομηχανικός εξοπλι-
σμός, ανοιχτού τύπου με μεγάλη επιφάνεια εξάτμισης, ώστε με 
βάση αυτή τη φυσική ιδιότητα της IBMP, να απομακρύνεται μια 
σημαντική ποσότητα της ένωσης (ΕΊΚΌΝΑ 1). 

Η προζυμωτική κατεργασία με θέρ-
μανση που πραγματοποιείται στην 
υδατική φάση, δεν ευνοεί την εκχύ-
λιση του υδρόφοβου τερπενοειδούς, 
ροτουνδόνη (rotundone), που ευθύνε-
ται για τον “πιπεράτο” χαρακτήρα των 
ερυθρών κρασιών, καθώς η εκχύλισή 
της απαιτεί την δράση της αιθανόλης. Η 
θέρμανση ακολουθούμενη από πίεση 
σε υψηλή θερμοκρασία, συνήθως λίγο 
κάτω από τους 70°C, επιφέρει μεγα-
λύτερη εκχύλιση των αμινοξέων από 
τις φλούδες των σταφυλιών: από +101 
% σε +200 %, ανάλογα με την ποικιλία 
και σε χρονική διάρκεια θέρμανσης 2 
ωρών στους 70°C (ΕΊΚΌΝΑ 2). 

Αυτό οδηγεί στο σχηματισμό περισ-
σότερων αρωματικών ενώσεων 
ζύμωσης, όπως λιπαρά οξέα, προσφέ-
ροντας “γαλακτικές” νότες, φρουτώδεις 
εστέρες, ενώ περιορίζει την παραγωγή 
ανώτερων αλκοολών. Στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις, αυτή η τεχνική έχει 
οδηγήσει στην απώλεια μονοτερπενο-
λών και νορισοπρενοειδών, που σχε-
τίζονται με τον ανθώδη και φρουτώδη 
χαρακτήρα των οίνων και ορισμένων 
πτητικών φαινολών. Αυτή η μείωση 
στις συγκεντρώσεις τους, συνοδεύεται 
από μία αύξηση σε γνωστά προϊόντα 
αποικοδόμησης αυτών των ενώσεων, 
θεωρώντας ότι εμπλέκεται το φαινό-
μενο της θερμικής υποβάθμισης. Άλλες 
ενώσεις που προέρχονται από την ποι-
κιλία, όπως οι πτητικές θειόλες (που 
ευθύνονται για αρώματα passionfruit, 
γκρέιπφρουτ και τροπικών φρούτων, 
ειδικά σε λευκούς και ροζέ οίνους), 
δεν έχουν δείξει αξιοσημείωτες δια-
φορές ανάμεσα στην κατεργασία με 
θέρμανση και την παραδοσιακή οινο-
ποίηση με τα στέμφυλα.

Διαμορφώνοντας καλύτερα το 
οργανοληπτικό προφίλ των 
οίνων θερμοοινοποίησης

Η διαμόρφωση του οργανοληπτικού 
προφίλ των οίνων θερμοοινοποίησης 

ΕΙΚΟΝΑ 2: 
Η συγκέντρωση του γλεύκους σε αμινοξέα πριν και μετά τη δίωρη προζυμωτική θέρμανση των σταφυλιών στους 
70°C, ακολουθούμενη από πίεση σε υψηλή θερμοκρασία, σε 3 διαφορετικές ποικιλίες. Μέσοι όροι 4 επαναλήψεων. 
Geffroy et al. (2015)

ΕΙΚΟΝΑ 3: 
Επίδραση δύο επιπέδων θερμοκρασίας (50°C και 75°C) και χρόνων θέρμανσης (30 λεπτά και 3 ώρες) επί 
της συγκέντρωσης της 3-μερκαπτοεξανόλης και της β-δαμασκενόνης σε οίνους από Carignan. Μέσοι όροι 2 
επαναλήψεων. Geffroy et al. (2018)
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προς έναν περισσότερο φρουτώδη χαρακτήρα, είναι κάτι 
που επιζητούν συχνά οι οινοπαραγωγοί. Για να επιτευχθεί 
αυτό, μελετήθηκαν δύο επίπεδα διαύγασης του γλεύκους 
(στις 150 και 800 νεφελομετρικές μονάδες ή NTU) και θερ-
μοκρασίας ζύμωσης (18°C και 25°C). Και οι δύο παράγο-
ντες είχαν περιορισμένη επίδραση  επί της αρωματικής 
σύνθεσης των οίνων. Ωστόσο, οι οίνοι που ζυμώθηκαν 
στους 25°C είχαν ένα λιγότερο έντονο άρωμα μπανάνας 
και αξιολογήθηκαν ως περισσότερο “πολύπλοκοι” στην 
οργανοληπτική ανάλυση. Λιγότερο σημαντικές διαφορές, 
παρατηρήθηκαν μεταξύ οίνων που δημιουργήθηκαν στα 
διαφορετικά επίπεδα διαύγασης και περιορίζονταν στην 
αίσθηση στόματος και γεύσης.

Ο περιορισμός της θερμοκρασίας θέρμανσης στους 50°C, 
φαίνεται να είναι μία περισσότερο υποσχόμενη στρατηγική 
για τον περιορισμό της εκχύλισης αμινοξέων, της θερμικής 
υποβάθμισης και για την εντονότερη ανάδειξη αρωματικών 
ενώσεων. Για να επιτευχθεί μία φαινολική συγκέντρωση 
παρόμοια με την αντίστοιχη της στάνταρ θερμικής κατερ-
γασίας, θα πρέπει όπως είναι αυτονόητο, να αυξηθεί η 
διάρκεια της θέρμανσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, 
κρασιά που οινοποιούνται από σταφύλια που έχουν θερ-
μανθεί στους 50°C, περιείχαν μεγαλύτερες συγκεντρώσεις 
μονοτερπενολών, νορισοπρενοειδών και πτητικών ποικι-
λιακών θειολών σε σύγκριση με μια θερμική κατεργασία 
στους  75°C (ΕΊΚΌΝΑ 3). 

Τελευταία αυτή η στρατηγική θεωρείται αρκετά κατανοητή, 
καθώς η θερμοοινοποίηση εφαρμόζεται κυρίως σε υγιή 
σταφύλια, χωρίς προσβολές από Botrytis cinerea. Άλλο ένα 
πλεονέκτημα είναι ότι μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώ-
σεις και το κόστος της διαδικασίας, εξοικονομώντας ενέρ-
γεια, με θέρμανση των σταφυλιών και ψύξη του γλεύκους 
μετά το στάδιο της πίεσης.

Με βάση παρόμοια αρχή, η μερική ταχεία απελευθέρωση 
(flash release) είναι άλλη μία ενδιαφέρουσα προσέγγιση. 
Μετά από θέρμανση μεταξύ 70°C και 85°C, αυτή η παραλ-
λαγή της ταχείας απελευθέρωσης περιλαμβάνει την εφαρ-
μογή μερικού κενού (≈ 700 mbar), το οποίο ρίχνει γρήγορα τη 
θερμοκρασία των σταφυλιών  στους 50 - 55°C. Στη συνέχεια, 
προστίθενται συνήθως πηκτινολυτικά ένζυμα και η εκχύλιση 
με τα στέμφυλα διατηρείται μέχρι και 12 ώρες. Σε σύγκριση 
με μια τυπική κατεργασία με θέρμανση στους 50°C, πλεονε-
κτεί στο ότι είναι κατάλληλη για την επεξεργασία σταφυλιών 
που έχουν προσβληθεί από βοτρύτη κι επίσης μεγιστοποιεί 
την εκχύλιση ανθοκυανών και προανθοκυανιδινών. 

Εναλλακτικές λύσεις έναντι της προζυμωτικής θέρμανσης, 
όπως το νανοφιλτράρισμα, τα παλμικά ηλεκτρικά πεδία, οι 
τεχνολογίες υπερήχων και μικροκυμάτων, ερευνώνται εντα-
τικά τα τελευταία χρόνια. Παρόλο που μερικά κομμάτια βιο-
μηχανικού εξοπλισμού είναι ήδη διαθέσιμα στο εμπόριο, ο 
χαμηλός βαθμός ενσωμάτωσης και η περιορισμένη χρήση 
των συγκεκριμένων τεχνολογιών στα οινοποιεία, μας δείχνει 
ότι η προζυμωτική θέρμανση θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί-
ται σημαντικά στο μέλλον. ▪
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Βέκιος Γιώργος
ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ

Η ΆΣΘΕΝΕΙΆ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΚΡΆΣΙΟΥ
ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΆΙ ΣΤΟ ΦΩΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ

Η έκθεση του λευκού κρασιού στο φως, ιδίως, στα μήκη κύματος στο φάσμα 
του ορατού που περιλαμβάνονται μεταξύ 370 nm και 450 nm, ευθύνεται για 

πολλές αντιδράσεις που προκαλούνται, με αποτέλεσμα σημαντικές αλλαγές των 
αισθητηριακών χαρακτηριστικών, γνωστή ως ελάττωμα (ασθένεια) του φωτός. 
Υπό αυτές τις συνθήκες, υποβαθμίζονται οι φρουτώδεις και ανθικές νότες του 
κρασιού ενώ μπορεί να εμφανιστούν οσμές από μαγειρεμένο λάχανο, κλούβια 
αυγά, κρεμμύδι. Οι ενώσεις που σχετίζονται με αυτό το ελάττωμα είναι η μεθανο-
θειόλη (MeSH, χημικός τύπος CH4S) και το διμεθυλοδισουλφίδιο (DMDS, χημι-
κός τύπος CH3SSCH2) που σχηματίζονται ως αποτέλεσμα της αντίδρασης της 
ριβοφλαβίνης (RB), μιας εξαιρετικά φωτοευαίσθητης βιταμίνης, με την μεθειο-
νίνη (MET, χημικός τύπος CH3SCH2CH2CHCOOH). Οι πολύπλοκοι μηχανισμοί 
των αντιδράσεων προκαλούν τη αναγωγή της ριβοφλαβίνης ως αποτέλεσμα 
της απόκτησης δύο ηλεκτρονίων από την ΜΕΤ η οποία παράγει μεθειονάλη 
(χημικός τύπος CH3SCH2CH2CHO). Η μεθειονάλη, με τη σειρά της, ασταθής και 
φωτοευαίσθητη αποσυντίθεται σε MeSH και ακρολεΐνη μέσω μιας αντίδρασης 
retro-Michael. Δύο μόρια MeSH μπορούν στη συνέχεια να συμπυκνωθούν και 
να δώσουν DMDS. Η MeSH είναι εξαιρετικά πτητική, με σημείο βρασμού τους 
37oC, έχει χαμηλό κατώφλι αντίληψης (0,3 μg/L σε διάλυμα μοντέλο, 2-10 μg/L 
στο κρασί) και είναι υπεύθυνη για δυσάρεστες οσμές λάχανου ή κλούβιου αυγού. 
Το DMDS είναι λιγότερο πτητικό από την MeSH, αλλά το όριο αντίληψης είναι 
αρκετά χαμηλό (20–45 μg/L) και ευθύνεται για την εμφάνιση οσμών που περιγρά-
φονται ως μαγειρεμένου λάχανου ή κρεμμυδιού. Επιπλέον, παρουσία του οξυ-
γόνου, η φωτοδιέγερση της ριβοφλαβίνης σε διεγερμένη κατάσταση μπορεί να 
οδηγήσει στο σχηματισμό ηλεκτρόφιλου ατομικού οξυγόνου, ικανού να αντιδρά 
με πολλές ενώσεις, συμπεριλαμβανομένων των αμινοξέων. Εκτός από τη φωτο-
αποδόμηση της ριβοφλαβίνης, οι φωτοεπαγόμενες αντιδράσεις στο περιεχόμενο 
τρυγικό οξύ παρουσία σιδήρου οδηγούν στον σχηματισμό γλυοξυλικού οξέος το 
οποίο, με τη σειρά του, παράγει ιόντα ξανθυλίου που είναι υπεύθυνα για την υπο-
βάθμιση του χρώματος (καφέτιασμα). 

Πολλά κρασιά έχουν δείξει τάσεις εκδήλωσης του ελαττώματος του φωτός και 
ο κίνδυνος τέτοιας αλλοίωσης μειώνεται για συγκεντρώσεις ριβοφλαβίνης κάτω 
από 50–80 μg/L. Η παρουσία ριβοφλαβίνης στο κρασί εξαρτάται από το στέλεχος 
της ζύμης Saccharomyces που πραγματοποιεί την αλκοολική ζύμωση, δεδομέ-
νου ότι η ριβοφλαβίνη είναι παρούσα στα σταφύλια και γενικά ανέρχεται σε λίγες 
δεκάδες μg/L. 

Οι επεμβάσεις που στοχεύουν στην πρόληψη και τον περιορισμό της εμφάνισης 
του ελαττώματος του φωτός περιλαμβάνουν την προστασία του κρασιού από το 
φως, τον εμβολιασμό με ένα στέλεχος ζύμης που παράγει χαμηλή περιεκτικό-
τητα ριβοφλαβίνης, ένα χαρακτηριστικό που εξαρτάται από το στέλεχος, και η 
απομάκρυνση ακόμη και ενός μέρους της ριβοφλαβίνης, πριν την εμφιάλωση. 
Ο τελευταίος στόχος μπορεί να επιτευχθεί μέσω της επεξεργασία του κρασιού 
με μπεντονίτη (100 g/L) και ακόμα περισσότερο, με ενεργό άνθρακα σε σχετικά 
χαμηλές ποσότητες (10 g/hL). Τέτοια βοηθήματα έχουν αποδειχθεί ικανά στην 
απομάκρυνση της ριβοφλαβίνης σε ποσοστό έως και 70%. Πρόσφατες μελέτες 
έχουν δείξει ότι η χρήση υδρολυόμενων τανινών έχει την ικανότητα, σε πρότυπο 



διάλυμα, να περιορίζει τον σχηματισμό θειικών ενώσεων 
που σχετίζονται με το ελάττωμα του φωτός. Η προστατευ-
τική τους δράση φαίνεται να είναι διπλή. Από τη μία πλευρά, 
οι υδρολυόμενες τανίνες θα μπορούσαν να εκτελέσουν τη 
λειτουργία του δότη ηλεκτρονίων που ανταγωνίζονται την 
MET, καθώς αυτό το αμινοξύ αποικοδομείται λιγότερο 
παρουσία των τανινών. Επιπλέον, οι οξειδωμένες τανίνες 
που σχηματίζουν κινόνες από την δράση του ατομικού οξυ-
γόνου θα μπορούσαν να συνδυαστούν με την MeSH εμπο-
δίζοντας τον σχηματισμό του DMDS. 

Η εξέλιξη της ασθένειας του φωτός κατά τη διάρκεια της 
διατήρησης (αποθήκευσης) του λευκού κρασιού είναι άγνω-
στη. Είναι απαραίτητο να γίνει κατανοητό ποιες είναι οι 
αλλαγές στο λευκό κρασί που αποθηκεύεται στο σκοτάδι 
μετά από έκθεση στο φως και αν το ελάττωμα παραμένει με 
την πάροδο του χρόνου. 

Προκειμένου να διευκρινιστούν αυτές οι πτυχές, στη μελέτη 
της ερευνητικής ομάδας αξιολογήθηκε λευκό κρασί που 
παρουσίασε το ελάττωμα του φωτός μετά από προσθήκη 
ριβοφλαβίνης και MET, αφού έμεινε εκτεθειμένο στο φως 
και στη συνέχεια αποθηκεύθηκε στο σκοτάδι για 24 μήνες. 
Επί πλέον, αξιολογήθηκε η πιθανή προστατευτική δράση 
ορισμένων αντιοξειδωτικών, όπως αυτή του διοξειδίου του 
θείου, της γλουταθειόνης και της τανίνης καστανιάς, μεμο-
νωμένα ή σε συνδυασμό μεταξύ τους, που οδήγησε σε 
περιορισμένη εμφάνιση της ασθένειας του φωτός σε διά-
λυμα μοντέλο.

Υλικά και μέθοδοι

Σε ένα νεαρό λευκό κρασί από σταφύλια Trebbiano (συγκο-
μιδή του 2016) προστέθηκε ριβοφλαβίνη (200 μg/L), δεν 
προϋπήρχε στο κρασί, και MET (4 mg/L) του οποίου η 
αρχική συγκέντρωση ήταν ίση με 5,62 ± 0,45 mg/L. Σε 
δείγματα του λευκού κρασιού (400 mL), που περιέχουν 
ήδη SO2 (Ολικό SO2: 80 ± 2 mg/L), προστέθηκε επί πλέον 
ποσότητα διοξειδίου του θείου (SO2, 20 mg/L), γλουτα-
θειόνη (GSH, 50 mg/L), η οποία δεν υπήρχε στο κρασί, και 
τανίνη καστανιάς (T, 50 mg/L), μεμονωμένα ή συνδυαστικά, 
όπως αποτυπώνεται στον ΠΙΝΆΚΆ 1. Αυτά τα ποσοστά 
τοποθετήθηκαν σε 3 ερμητικά κλεισμένες φιάλες (100 mL) 
και παρέμειναν εκτεθειμένες σε φως για 2 ώρες χρησι-
μοποιώντας μια λάμπα φθορισμού (6500 lm) με 6500ο Κ 
θερμοκρασία χρώματος. Στη συνέχεια, οι φιάλες αποθηκεύ-
θηκαν στο σκοτάδι για 24 μήνες σε θερμοκρασία 18 ± 2 οC. 
Ομοίως άλλα δείγματα, που δεν δέχθηκαν φως, διατηρήθη-
καν αποθηκευμένα στο σκοτάδι κάτω από τις ίδιες συνθή-
κες ως μάρτυρες. Σε όλα τα δείγματα προσδιορίστηκαν τα 
ακόλουθα: η GSH, η ριβοφλαβίνη, η MET, το προφίλ των 
αμινοξέων, ο δείκτης των ολικών πολυφαινολών (IPT) στα 
280 nm, τα φλαβονοειδή (εκφρασμένα ως mg/L κατεχίνης) 
και το χρώμα (απορρόφηση στα 420 nm). Οι προσδιορι-
σμοί των GSH, ριβοφλαβίνης, MET και αμινοξέων (μεθειο-
νίνη, ασπαρτικό οξύ, γλουταμικό οξύ, ασπαραγίνη, σερίνη, 
γλουταμίνη, ιστιδίνη, θρεονίνη, αργινίνη, αλανίνη, τυρο-
σίνη, βαλίνη, φαινυλαλανίνη, ισολευκίνη, λευκίνη, ορνιθίνη, 
λυσίνη) πραγματοποιήθηκαν σε UPLC-UV. Το χρώμα, ο 
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δείκτης IPT και τα φλαβονοειδή προσδιορίστηκαν φασματοφω-
τομετρικά. Η εμφάνιση του ελαττώματος του φωτός αξιολογήθηκε 
τόσο αισθητηριακά όσο και αναλυτικά μέσω του προσδιορισμού 
των MeSH και DMDS με SPME/GC-MS. Κάθε συνθήκη προετοι-
μάστηκε εις τριπλούν. 

Επί πλέον, προσδιορίστηκε η πιθανή επίπτωση των αντιοξειδωτι-
κών μέσα από τον σχηματισμό της σολοτόνης. Οι προσθήκες των 
αντιοξειδωτικών στο λευκό κρασί ακολούθησαν το ίδιο πειραμα-
τικό σχέδιο που αναφέρεται στον ΠΙΝΆΚΆ 1 και τα δείγματα του 
κρασιού αποθηκεύτηκαν για 24 μήνες σε θερμοκρασία 18 ± 2 οC.

Αποτελέσματα και συζήτηση 

Όπως αναμενόταν, η ριβοφλαβίνη στα δείγματα που βρέθηκαν 
εκτεθειμένα στο φως διαπιστώθηκε ότι υποβαθμίστηκε ανεξάρ-
τητα από την παρουσία αντιοξειδωτικών. 

Για την MET, από την άλλη πλευρά, η μείωση εξαρτάται από 
την σύνθεση των αντιοξειδωτικών που προστέθηκαν και περι-
λαμβάνεται μεταξύ 21% από την συνδυασμένη προσθήκη GSH 
και SO2, ενώ ανέρχεται στο 38% όταν το SO2 προστέθηκε ως το 
μόνο αντιοξειδωτικό. Οι αλλαγές στο προφίλ των αμινοξέων που 
διαπιστώθηκαν εξαρτώνται από την παρουσία των αντιοξειδωτι-
κών. Γενικά, οι συγκεντρώσεις 6 αμινοξέων, όπως η σερίνη, το 
ασπαρτικό οξύ, η ισολευκίνη, η βαλίνη, η αλανίνη και η λυσίνη, 
μειώνονται ως αποτέλεσμα της έκθεσης στο φως σε όλες τις 
συνθήκες της δοκιμής. Για τα άλλα αμινοξέα, όπως η ιστιδίνη, 
η φαινυλαλανίνη και η τυροσίνη, η μείωση επηρεάζεται από τα 
αντιοξειδωτικά που προστέθηκαν, ειδικότερα, η περαιτέρω προ-
σθήκη SO2 και σε συνδυασμό με τανίνες οδηγεί σε ελάχιστες 
μειώσεις. Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι κάποια αμινοξέα 
μπορούν να λειτουργήσουν ως δότες ηλεκτρονίων για να επι-
στρέψει η ριβοφλαβίνη σε αναγωγική κατάσταση. Όχι μόνο αυτό, 
οι Min και Boff αναφέρουν ότι το ατομικό οξυγόνο αντιδρά κυρίως 
με 5 αμινοξέα (τρυπτοφάνη, ιστιδίνη, τυροσίνη, μεθειονίνη και 
κυστεΐνη). Επομένως, η μείωση της ιστιδίνης, της τυροσίνης και 
της μεθειονίνης μπορεί να οφείλεται επίσης στην αντίδραση με το 
ατομικό οξυγόνο. Ενώ δεν ανιχνεύθηκε τρυπτοφάνη σε κανένα 
δείγμα, συμπεριλαμβανομένου του κρασιού αυτού καθ’ εαυτού, 
η μείωση της συγκέντρωσης της κυστεΐνης που παρατηρήθηκε 
ερμηνεύεται από αυτό που υποδείχθηκε από τους Min και Boff. 
Η κυστεΐνη δεν εντοπίστηκε μετά από την έκθεση στο φως, εκτός 
από τα δείγματα στα οποία προστέθηκε GSH. Η τελευταία, αν 
δεν υπάρχει στο κρασί ως έχει, θα μπορούσε να υποβαθμιστεί 
μετά την έκθεση στο φώς που οδηγεί στην απελευθέρωση της 
κυστεΐνης, που υπάρχει σε συγκεντρώσεις που κυμαίνονται από 
5,24 ± 0,04 mg/L και 7,69 ± 1,28 mg/L αντίστοιχα σε δείγματα 
VB + GSH και VB + T + SO2 + GSH (για τον συμβολισμό βλέπε 
ΠΊΝΑΚΑ 1). 

Η έκθεση στο φως προκαλεί μείωση της GSH κατά μέσο όρο 
90% (3,71 ± 0,17 − 5,58 ± 1,11 mg/L, που προκύπτει ως αποτε-
λέσματα των επεμβάσεων VB + GSH και αντίστοιχα VB + T + SO2 
+ GSH) και το γεγονός ότι η υπολειπόμενη ποσότητα του GSH 
είναι υψηλότερη παρουσία τανινών και SO2 υποδηλώνει τη δρα-
στηριότητα δέσμευσης του οξυγόνου ή/και την απομάκρυνση των 
φαινολικών ενώσεων που διαθέτουν μία προστατευτική δράση, 
αν και μικρή, σε σχέση με την GSH. Στα δείγματα που αποθηκεύ-
ονται στο σκοτάδι, η υπολειπόμενη GSH είναι περίπου διπλάσια 
(5,82 ± 0,29 – 9,42 ± 0,47 mg/L αντίστοιχα στις επεμβάσεις VB + 
GSH και VB + T + SO2 + GSH). Η ισχυρή μείωση της GSH (μέσος 
όρος – 85%), πιθανώς οφείλεται στην οξείδωσή της, ακόμα και 
στο σκοτάδι. Οι τανίνες και οι υψηλότερες συγκεντρώσεις SO2 
έχουν επιτρέψει τη διατήρηση μεγαλύτερων ποσοτήτων GSH. 

Οι διαφορές λόγω έκθεσης στο φως για τον IPT και τα φλαβο-
νοειδή είναι αμελητέες. Αντίθετα, ως αποτέλεσμα το χρώμα 
είναι πολύ περισσότερο προς το κίτρινο και λιγότερο καφέ στα 
δείγματα που εκτέθηκαν στο φως, δεδομένης της χαμηλότερης 
απορρόφησης στα 420 nm. Αυτό υποδηλώνει ότι τα οξειδωτικά 
φαινόμενα, που δυνητικά προκαλούν το (καφέτιασμα) μαύρισμα, 
δεν ευνοούνται από το φως. Επίσης, το SO2 είχε τη μεγαλύτερη 
απόδοση σε προστατευτική δράση έναντι του χρώματος εάν είναι 
το μοναδικό αντιοξειδωτικό (0,059 ± 0,001 AU), ακολουθείται από 
την GSH, μεμονωμένα και σε συνδυασμό με SO2 (0,072 ± 0.000 
AU). Παρουσία τανινών, η απορρόφηση στα 420 nm βρέθηκε να 
είναι υψηλότερη (0,098 ± 0,006 AU), αλλά παρ΄ όλα αυτά μει-

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Πειραματικό σχέδιο που υιοθετήθηκε στη μελέτη
Η διατύπωση «VB» υποδηλώνει λευκό κρασί με προσθήκη ριβοφλαβίνης 
(200 μg/L) και μεθειονίνη (4mg/L) * VB tq: λευκό κρασί χωρίς προσθήκη 
ριβοφλαβίνης (200 μg/L) και μεθειονίνης (4 mg/L) που περιέχει διοξείδιο του 
θείου (80 ± 2 mg/L)

Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΠΟΥ 
ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΦΩΣ. ΕΠΙΔΡΑΣΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ.

Κατεργασία Άντιοξειδωτικά

VB tq * Χωρίς προσθήκες 

VB Κανένα

VB + SO2 Λευκό κρασί 
+ Διοξείδιο του θείου

VB + GSH Λευκό κρασί 
+ Γλουταθειόνη 

VB + SO2 + GSH Λευκό κρασί 
+ Διοξείδιο του θείου 
+ γλουταθειόνη 

VB + T  Λευκό κρασί 
+ Τανίνη καστανιάς 

VB + T + SO2 Λευκό κρασί 
+ Τανίνη καστανιάς 
+ Διοξείδιο του θείου 

VB + T + GSH Λευκό κρασί 
+ Τανίνη καστανιάς 
+ Γλουταθειόνη 

VB + T + SO2 + GSH Λευκό κρασί 
+ Τανίνη καστανιάς 
+ Διοξείδιο του θείου 
+ Γλουταθειόνη



ώθηκε στο μισό σε σύγκριση με παρόμοια δείγματα που 
αποθηκεύτηκαν στο σκοτάδι.

Διάφορες συγκεντρώσεις MeSH και DMDS υπήρχαν σε 
δείγματα κρασιού, ανάλογα με το αντιοξειδωτικό που προ-
στέθηκε. Σε αντίθεση με ό,τι παρατηρήθηκε στο διάλυμα 
μοντέλο, δεν ανιχνεύθηκε διμεθυλτρισουλφίδιο. Στα δείγ-
ματα VB + T, VB + GSH, VB + SO2 + GSH και VB + T + 
SO2, η MeSH και το DMDS απουσίαζαν ή υπήρχαν σε 
συγκέντρωση κάτω από το όριο αντίληψης. Αυτό το αποτέ-
λεσμα υποστηρίζεται επίσης από την αισθητήρια ανάλυση: 
δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές και μεταξύ των 
κρασιών που ετοιμάστηκαν έτσι. Η MeSH ανιχνεύεται πέρα 
από το όριο αντίληψης μόνο στα δείγματα VB και VB + SO2, 
ενώ το DMDS μόνο στο δείγμα που περιέχει τα τρία αντιο-
ξειδωτικά που διερευνήθηκαν. Δεν είναι δυνατόν να απο-
κλειστεί ότι η αντιοξειδωτική δράση του SO2, εάν υπάρχει 
σε συγκεντρώσεις περίπου 100 mg/L, μπορεί να περιορίσει 
την ικανότητα των τανινών να εξουδετερώνουν τον σχημα-
τισμό του ελαττώματος του φωτός. Λαμβάνοντας υπόψη τα 
τρία αντιοξειδωτικά να προστίθενται μεμονωμένα, η σειρά 
αποτελεσματικότητας στην πρόληψη του σχηματισμού της 
ασθένειας του φωτός είναι η τανίνη καστανιάς ≥ η γλουτα-
θειόνη> το διοξείδιο του θείου. 

Η σολοτόνη είναι το μόριο που προκαλεί την τυπική οξει-
δωτική γήρανση του λευκού κρασιού. Προηγούμενες μελέ-
τες έχουν δείξει ότι η χρήση φαινολικών σκευασμάτων ως 
πιθανά υποκατάστατα του SO2 μπορεί να οδηγήσουν σε 
αύξηση της περιεκτικότητας σε σοτολόνη. Στις πειραματικές 
συνθήκες που υιοθετήθηκαν, ανιχνεύθηκε η σοτολόνη σε 
αμελητέες ποσότητες σε όλες τις συνθήκες δοκιμής. Η υψη-
λότερη συγκέντρωση παρατηρήθηκε στο δείγμα VB + T + 
SO2 + GSH (2,53 ± 0,53 μg/L), η οποία είναι λίγο υψηλότερη 
από την μισή συγκέντρωση που υπάρχει στο δείγμα χωρίς 
αντιοξειδωτικά (3,94 ± 0,74 μg/L). Σε κάθε περίπτωση, 
μπορεί να ειπωθεί ότι με κανένα από τα αντιοξειδωτικά που 
δοκιμάστηκαν δεν εμφανίζεται η τυπική γήρανση καθώς η 
συγκέντρωση της σολοτόνης βρέθηκε σε όλες τις περιπτώ-
σεις χαμηλότερη από το όριο οσφρητικής αντίληψης (7-8 
μg/L) σε λευκό κρασί.

Συμπεράσματα 

Οι υδρολυόμενες τανίνες έχει αποδειχθεί ότι διαθέτουν μια 
προστατευτική δράση έναντι του σχηματισμού του ελαττώμα-
τος του φωτός του λευκού κρασιού. Η ταυτόχρονη προσθήκη 
τανίνης και SO2 παρήγαγαν αποτελέσματα διαφορετικά από 
αυτά όπου έγιναν μόνο με προσθήκη τανίνης. Τα αποτελέ-
σματα που ελήφθησαν υποδηλώνουν ότι το SO2 δεν έχει 
προστατευτική δράση έναντι της εμφάνισης της ασθένειας 
του φωτός στο λευκό κρασί κατά την αποθήκευσή του, σε 
αντίθεση με ό,τι προηγουμένως παρατηρείται στο διάλυμα 
μοντέλο. Η χρήση των υδρολυόμενων τανινών πριν από την 
εμφιάλωση αποτρέπει αποτελεσματικά την εμφάνιση του 
ελαττώματος του φωτός. Ταυτόχρονα, δεν παρατηρήθηκαν 
τα οξειδωτικά φαινόμενα που ευθύνονται για αισθητηριακές 
αλλαγές. Μελλοντικές δοκιμές θα πραγματοποιηθούν υπό 
πραγματικές συνθήκες παραγωγής. ▪
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ΜΙΆ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΆΤΙΆ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ [ AN EVALUATION OF FOOD SAFETY 
PERFORMANCE IN WINERIES ]

Συγγραφείς: Jesús López-Santiago, Ana Isabel García García, María Teresa 
Gómez-Villarino
Περιοδικό: Foods
Ημερομηνία δημοσίευσης: 26 Απριλίου 2022
Η πλήρης δημοσίευση:
mdpi-res.com/d_attachment/foods/foods-11-01249/article_deploy/foods-
11-01249-v2.pdf?version=1652146033

Περίληψη: Η εφαρμογή ενός συστήματος HACCP (Ανάλυσης Κινδύνων και Κρί-
σιμων Σημείων Ελέγχου) καθιστά δυνατό τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τον 
έλεγχο των κινδύνων σε όλη την παραγωγική διαδικασία του οίνου. Η σωστή 
εφαρμογή του είναι απαραίτητη για την πρόληψη πιθανών επιμολύνσεων και την 
κατοχύρωση της ασφάλειας των τροφίμων. Στη συγκεκριμένη μελέτη αναλύθηκαν 
τα Προαπαιτούμενα Προγράμματα (PPRs) και η αποτελεσματικότητα του HACCP 
στα οινοποιεία που ανήκουν στη ζώνη Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης 
της Μαδρίτης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 91,5% των οινοποιείων είχε εφαρ-
μόσει πρόγραμμα προαπαιτούμενων (PPRs), ανεξάρτητα από το μέγεθος της 
παραγωγής. Επίσης, η απόδοση του συστήματος HACCP ήταν διαφορετική για 
κάθε οινοποιείο. Έτσι, ενώ το 100% των οινοποιείων είχαν εντάξει στο σύστημα 
κάποια μέθοδο για την καταπολέμηση των μικροοργανισμών, λιγότερο από το 
50% πραγματοποιούσε κάποια μέθοδο μικροβιολογικών δοκιμών και μόλις το 
35% εφάρμοζε κάποιο πλάνο ελέγχου των αλλεργιογόνων. Τα αποτελέσματα 
αποκάλυψαν ότι τα χειρότερα επίπεδα απόδοσης στα κρίσιμα σημεία ελέγχου 
(CCP), αφορούν το χημικό έλεγχο για τον προσδιορισμό ιχνών από μέταλλα (Cd, 
Pb, As), από μυκητοκτόνα και φυτοφάρμακα σε σταφύλια και οίνο, το βιολογικό 
έλεγχο μικροοργανισμών στον εξοπλισμό και το χρόνο παραμονής του γλεύκους 
στους σπαστήρες. Τα σημαντικότερα εμπόδια για τη βελτίωση της αποτελεσμα-
τικότητας του HACCP στα οινοποιεία φαίνεται να είναι η ελλιπής εκπαίδευση του 
προσωπικού και η χαμηλή συμμετοχή του στο κομμάτι της ασφάλειας των τροφί-
μων, όπως και η αναποτελεσματική εφαρμογή των μεθόδων χημικού και μικρο-
βιολογικού ελέγχου CCP.

 ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΟΕΙΔΩΝ 
ΜΥΚΗΤΩΝ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΓΛΕΥΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ 
ΤΗΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ SO2 ΚΑΙ 

ΒΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ [ YEAST AND FILAMENTOUS FUNGI MICROBIAL COMMUNITIES 
IN ORGANIC RED GRAPE JUICE: EFFECT OF VINTAGE, MATURITY STAGE, SO2, 
AND BIOPROTECTION ]

Συγγραφείς: Sara Windholtz, Emmanuel Vinsonneau, Laura Farris, Cécile 
Thibon, Isabelle Masneuf-Pomarède
Περιοδικό: Frontiers in Microbiology
Ημερομηνία δημοσίευσης: 24 Δεκεμβρίου 2021
Η πλήρης δημοσίευση:
www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2021.748416/full

Περίληψη: Η σύγχρονη οινοποιητική παραγωγή αναζητάει αλλαγές στη διαδικα-
σία οινοποίησης, με έμφαση στη μείωση των χημικών πρόσθετων (ιδιαίτερα του 
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επιγραμματική παρουσίαση 
επιστημονικών δημοσιεύσεων που 
έχουν πρόσφατα κυκλοφορήσει 
στα ερευνητικά περιοδικά.



SO2). Η συγκεκριμένη έρευνα μελετάει την ανάπτυξη και τη 
βιοποικιλότητα των ζυμομυκήτων στα πρώιμα στάδια οινο-
ποίησης χωρίς την προσθήκη SO2. Η μελέτη ήταν διετής 
και σε αυτήν ελήφθησαν υπόψη διάφοροι παράγοντες 
όπως η εσοδεία, το επίπεδο ωριμότητας των σταφυλιών 
και η βιοπροστασία που μπορεί να προσφέρει η προσθήκη 
ζυμομυκήτων ως εναλλακτική λύση στην προσθήκη SO2. 
Από τη μελέτη φαίνεται ότι το επίπεδο ωριμότητας παίζει 
σημαντικό ρόλο στον πληθυσμό μυκήτων και ζυμομυκή-
των που ελαττώνεται σε στάδια προχωρημένης ωριμότη-
τας. Η εσοδεία από την άλλη, έχει ισχυρό αντίκτυπο στον 
πληθυσμό του ζυμομύκητα Hanseniaspora spp. Ένα άλλο 
συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι η προσθήκη SO2 αλλάζει 
τον πληθυσμό των ζυμομυκήτων και των νηματωδών μυκή-
των αλλά όχι τη φύση τους. Η απουσία SO2 από την άλλη 
οδηγεί σε μια μη αναμενόμενη μείωση της βιοποικιλότητας 
σε σύγκριση με αυτή που παρατηρείται όταν έχει προστε-
θεί SO2. Το τελευταίο συμπέρασμα μπορεί να εξηγηθεί από 
την κυριαρχία ορισμένων ειδών στο γλεύκος απουσία SO2, 
όπως π.χ. ο Hanseniaspora spp. Ο εμβολιασμός από την 
άλλη του γλεύκους με non Saccharomyces ζυμομύκητες, 
οδηγεί στη μείωση της ποσότητας των νηματοειδών μυκή-
των που συνδέονται με φαινόμενα υποβάθμισης της ποι-
ότητας του γλεύκους. Στο στάδιο της υπερωρίμανσης οι 
δόσεις θα πρέπει να επανεξετάζονται. Συμπερασματικά, τα 
είδη Metschnikowia pulcherrima και Torulaspora delbrueckii 
φαίνεται να επιβεβαιώνεται ότι μπορούν να παράσχουν βιο-
προστασία στο γλεύκος άρα και να χρησιμοποιηθούν σε 
οινοποιήσεις που στοχεύουν στην παραγωγή οίνων χωρίς 
προσθήκη SO2.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ 
ΠΑΓΕΤΟ ΣΤΑ ΑΜΠΕΛΙΑ: ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΨΙΜΟΥ 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ - ΜΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ [ FACING 
SPRING FROST DAMAGE IN GRAPEVINE: RECENT 
DEVELOPMENTS AND THE ROLE OF DELAYED WINTER 
PRUNING – A REVIEW ]

Συγγραφείς: Stefano Poni, Paolo Sabbatini, Alberto 
Palliotti
Περιοδικό: American Journal of Enology & Viticulture
Ημερομηνία δημοσίευσης: 20 Μαΐου 2022
Η πλήρης δημοσίευση:
www.ajevonline.org/content/ajev/early/2022/05/18/
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Περίληψη: Σε αυτήν την έρευνα αναζητούνται οι παρά-
γοντες που συμβάλουν στον αυξημένο κίνδυνο παγετού 
στην αμπελοκαλλιέργεια, μελετάται η ευαισθησία των πρέ-
μνων σε παγετούς και γίνεται μια προσπάθεια συνολικής 
εκτίμησης της ζημίας που προκαλείται. Η πρωίμιση των 
φαινολογικών σταδίων της αμπέλου που παρατηρείται σε 
παγκόσμια κλίμακα, έχει οδηγήσει σταθερά σε αύξηση των 
ζημιών και των σχετικών οικονομικών απωλειών λόγω των 
ανοιξιάτικων παγετών. Αυτή η αύξηση των επιπτώσεων 
από τους παγετούς δε σχετίζεται με μεγαλύτερη συχνό-
τητα του φαινομένου, αλλά περισσότερο με ότι οι βλαστοί 
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εκείνοι την χρονική περίοδο βρίσκονται σε πιο προχωρημένο 
στάδιο, αυξάνοντας σημαντικά την πιθανότητα σοβαρής ζημιάς. 
Περισσότερο όμως, η μελέτη επικεντρώνεται στην πρακτική του 
όψιμού χειμερινού κλαδέματος, με στόχο τη καθυστέρηση της 
έκπτυξης των οφθαλμών, ως ένα εργαλείο πρόληψης της ζημιάς 
από τον παγετό. Η αρχή της μεθόδου στηρίζεται στην εγγενή 
ακρότονη τάση της αμπέλου, που σε έναν επικείμενο παγετό 
μπορεί να «θυσιάσει» τους κορυφαίους της  βλαστούς, όσο 
ακόμα οι χαμηλότεροι οφθαλμοί διατηρούνται αδρανείς. Ήδη 
δημοσιευμένες εργασίες επιβεβαιώνουν ότι όταν το τελικό στάδιο 
του κλαδέματος διεξάγεται όχι αργότερα από το χρονικό σημείο 
που το μέγεθος των ανώτερων βλαστών είναι περίπου 5cm, επι-
τυγχάνεται καθυστέρηση στην έκπτυξη των οφθαλμών για περί-
που 15-20 ημερών χωρίς να επηρεαστεί σημαντικά η απόδοση. 
Σε μερικές περιπτώσεις αυτή η οψίμιση του αρχικού σταδίου 
μπορεί να συνεχιστεί και στα υπόλοιπα στάδια, μεταθέτοντας 
έτσι την ωρίμανση των ραγών σε μια πιο δροσερή περίοδο. Τα 
περισσότερα συνιστώμενα πρωτόκολλα όψιμου κλαδέματος 
προβλέπουν μια παρέμβαση σε δύο στάδια. Συμπερασματικά 
η αναβολή έκπτυξης των οφθαλμών κατά 15-20 ημέρες αυξά-
νει σημαντικά την πιθανότητα αποφυγής ή του περιορισμού των 
συνεπειών του παγετού.

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗ 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΜΝΩΝ: 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ 
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Περίληψη: Η ποιότητα του γλεύκους εξαρτάται από πολύπλοκες 
και δυναμικές σχέσεις μεταξύ του φυτού και του περιβάλλοντος. 
Τις τελευταίες δεκαετίες λόγω της κλιματικής αλλαγής υπάρχει 
αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του αέρα, της συγκέντρωσης 
CO2 και της ανομβρίας στις οινοπαραγωγικές περιοχές, επηρε-
άζοντας έτσι τη φυσιολογία και τη βιοχημεία των αμπελιών και 
κατά συνέπεια και την ποιότητα των ραγών. Για αυτό το λόγο, 
οι περιοχές που είναι καταλληλότερες για αμπελοκαλλιέργεια 
είναι πιθανό να μετατοπιστούν σε μεγαλύτερα υψόμετρα που οι 
μέσες θερμοκρασίες είναι καταλληλότερες για την καλλιέργεια 
της αμπέλου. Ο όρος μεγάλο υψόμετρο μπορεί να οριστεί ως το 
ελάχιστο υψόμετρο στο οποίο δεν επηρεάζεται η ανάπτυξη και 

η εξέλιξη του αμπελιού.  Σε αυτά τα υψόμετρα, το περιβάλλον 
χαρακτηρίζεται από μεγάλα θερμικά πλάτη και μεγαλύτερα ποσά 
ηλιακής ακτινοβολίας, ιδιαίτερα της υπεριώδης -Β (UV-B). Σε 
αυτή τη μελέτη ερευνάται η συμβολή των κλιματικών μεταβλητών 
που σχετίζονται με το μεγάλο υψόμετρο και πως επηρεάζεται η 
φυσιολογία των πρέμνων και η σύνθεση του οίνου. Με αυτόν τον 
τρόπο θα υπάρχει μια καλύτερη εικόνα της πιθανής εγκατάστα-
σης αμπελώνων σε μεγάλο υψόμετρο ως απάντηση στα σενάρια 
της κλιματικής αλλαγής. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αμπε-
λώνες σε μεγάλα υψόμετρα παρουσιάζουν οψίμιση των σταδίων 
του βλαστικού κύκλου, μειωμένη βλαστική ανάπτυξη και μέγεθος 
ραγών, ενισχυμένο αντιοξειδωτικό σύστημα, μεγαλύτερη συσσώ-
ρευση φαινολικών ενώσεων και υψηλότερη δραστηριότητα αντιο-
ξειδωτικών ενζύμων. Τα σταφύλια επίσης σε αυτά τα υψόμετρα 
έχουν υψηλότερη περιεκτικότητα σε ανθοκυανίνες (καλύτερο 
χρώμα) υψηλότερη οξύτητα και καλύτερο αρωματικό προφίλ.

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΑΖΩΤΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ 
ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΩΝ ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ 
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Περίληψη: Μεταξύ των πολλών και διαφορετικών ενώσεων 
που υπάρχουν στο γλεύκος βρίσκονται και αυτές που περιέχουν 
άζωτο.  Ένα θρεπτικό συστατικό απαραίτητο για την ομαλή διε-
ξαγωγή και ολοκλήρωση της ζύμωσης, με σημαντικό ρόλο στη 
σύνθεση των αρωματικών ενώσεων. Άλλοι παράγοντες που επη-
ρεάζουν τη σύνθεση των αρωματικών ενώσεων είναι το στέλε-
χος του ζυμομύκητα που διενεργεί τη ζύμωση, η σύσταση του 
γλεύκους και η θερμοκρασία της ζύμωσης. Ο κύριος στόχος της 
συγκεκριμένης έρευνας ήταν να προσδιορίσει την επίδραση της 
προσθήκης αζώτου κατά τη διάρκεια της στατικής φάσης, τόσο 
στην κινητική της ζύμωσης όσο και στη σύνθεση των αρωματι-
κών ενώσεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο μεταβολισμός του 
αζώτου, ο κεντρικός μεταβολισμός του άνθρακα (CCM), η κινητική 
της ζύμωσης και η παραγωγή αρωματικών ενώσεων επηρεάστη-
καν σημαντικά από την προσθήκη αζώτου. Το σημαντικότερο 
εύρημα της έρευνας αφορά τη διαφοροποίηση της βιομετατρο-
πής των ανώτερων αλκοολών σε οξικούς εστέρες από τη μία και 
των λιπαρών οξέων σε αιθυλεστέρες από την άλλη, με το μέγιστο 
να επιτυγχάνεται για τους οξικούς εστέρες όταν το άζωτο προ-
στίθεται στην αρχή της στατικής φάσης και για τους αιθυλεστέ-
ρες όταν προστίθεται στο τέλος της στατικής φάσης. Επιπλέον, 
ακόμα και αν φαινόταν ότι η παραγωγή των οξικών εστέρων και 
των αιθυλεστέρων εξαρτάται κυρίως από την ενζυματική δραστη-
ριότητα και όχι από την διαθεσιμότητα των πρόδρομων ενώσεων 
τους, αποδεικνύεται ότι οι ενζυμικές δραστηριότητες ρυθμίζονται 
διαφορετικά. Για τους οξικούς εστέρες η ρύθμιση έλαβε χώρα σε 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΆΥΡΗΣ ΜΟΥΧΛΆΣ
ΧΩΡΙΣ ΧΗΜΙΚΆ ΓΙΆ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΆ

Η τεχνολογία βασίζεται σε επαναστατική έρευνα για το Διαστημικό Πρόγραμμα 
της NASA, το Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν (UW) και το Κέντρο Διαστημικού 

Αυτοματισμού και Ρομποτικής του Ουισκόνσιν (WCSAR). Τα εμπορικά συστή-
ματα καθαρισμού αέρα Airocide χρησιμοποιούν μια πατενταρισμένη τεχνολογία 
για να σκοτώνουν περισσότερο από το 99,99% των αερομεταφερόμενων παθο-
γόνων που διέρχονται από τον επεξεργαστή τους.

Η τεχνολογία καθαρισμού του αέρα στο Airocide αποδείχθηκε ότι σκοτώνει το 
99,99% του Bacillus thuringiensis, με ένα μόνο πέρασμα από τον αντιδραστήρα του.

Μεταξύ άλλων βακτηρίων, μυκήτων και ιών, η τεχνολογία φωτοκαταλυτικής οξεί-
δωσης σκοτώνει τον αερομεταφερόμενο Lactobacillus, ο οποίος μπορεί να είναι 
πρόβλημα σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας κρασιού, μπύρας και άλλων ποτών 
και τροφίμων.

Η πρόληψη της μούχλας είναι μια εργασία πλήρους απασχόλησης στο κελάρι, 
στο χώρο φύλαξης των φιαλών, στους επισκέψιμους χώρους, έχοντας παράλ-
ληλα  βέλτιστη σχετική υγρασία για τη διατήρηση του προϊόντος σας. Για ορισμέ-
νους οινοποιούς, τα χημικά δεν αποτελούν επιλογή - αλλά τα σπόρια μούχλας 
δεν παύει να αποτελεί απειλή. Το Airocide παρουσιάζει μια κομψή λύση χωρίς 
χημικά για τον έλεγχο της  μούχλας, των μυκήτων, του TCA  και των οσμών στα 
τμήματα των οινοποιείων. Μπορείτε να παράγετε ένα πιο φυσικό προϊόν, χωρίς 
να ανησυχείτε για τη μούχλα, τα βακτήρια και τη μαγιά που αλλοιώνουν ή την 
απώλεια εξάτμισης από χαμηλότερη RH. Ανακαλύψτε πώς το Airocide προστα-
τεύει το προϊόν σας.

Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί μπορούν να μεταφερθούν από τον αέρα κατά την 
καθημερινή δραστηριότητα και να επιμολύνουν χώρους και προϊόντα. Μπορεί να  
επηρεάσει το προϊόν και τους εργαζομένους - και μόλις φτάσει σε ένα κατάλληλο 
οργανικό υλικό, κρατιέται και αναπτύσσεται. Για το προϊόν σας, αυτό θα μπο-
ρούσε να σημαίνει αλλοίωση - αλλά επίσης συνεπάγεται κίνδυνο για τους υπαλ-
λήλους που θα μπορούσαν να το εισπνεύσουν. 

Ο σωστός καθαρισμός αέρα χωρίς χημικά

Εκεί μπορεί να βοηθήσει το Airocide. Ως τεχνολογία καθαρισμού αέρα που έχει 
σχεδιαστεί για να επεξεργάζεται τον αέρα στις εγκαταστάσεις σας ανεξάρτητα από 
το HVAC σας, το Airocide επεξεργάζεται και καθαρίζει συνεχώς τον αέρα μέσα 
στους χώρους αποθήκευσης χωρίς να διαταράσσει αυτούς τους περιβαλλοντι-
κούς παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται το προϊόν σας κατά παλαίωση σε 
οτιδήποτε πορώδες υπάρχει στο χώρο όπως βαρέλια - φελλούς. Αυτό σημαίνει ότι 
μπορείτε να λειτουργήσετε με τη σωστή σχετική υγρασία, χωρίς να ανησυχείτε για 
την δημιουργία ενός περιβάλλοντος με μύκητες, βακτήρια και μαγιά στον αέρα.

Το Airocide καταστρέφει ανεπιθύμητα οργανικά μόρια και αυτό το κάνει χωρίς τη 
χρήση σκληρών χημικών ή επικίνδυνων εκπομπών. Αυτό σημαίνει ότι δεν παρά-
γονται υπεροξείδια, όζον και πτητικές οργανικές ενώσεις. Ανεπιθύμητοι μύκητες, 
βακτήρια, ζυμομύκητες, ακόμη και ιοί εισέρχονται στον σφραγισμένο θάλαμο αντί-
δρασης και διασπώνται σε ιχνοστοιχεία διοξειδίου του άνθρακα και υδρατμών. 
Αυτό όχι μόνο μπορεί να μειώσει τη συχνότητα εμφάνισης μικροοργανισμών 
όπως η μούχλα, αλλά μπορεί επίσης να βοηθήσει στην πρόληψη κατά την παλαί-
ωση του προϊόντος από την ανάπτυξη ανεπιθύμητων γεύσεων.

Η εφαρμογή των συστημάτων Airocide σε χώρους των οινοποιείων γίνεται όλο 
και πιο σημαντική δίνοντας λύσεις σε προβλήματα που παρουσιάζονται και ανα-
πτύσσοντας παράλληλα σε έναν ιδιαίτερα υγιή χώρο, ένα μοναδικό περιβάλλον 
για τα κρασιά του κάθε οινοποιού
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επίπεδο γονιδίου (το ATF2 υπερεκφράστηκε μετά την προσθήκη 
αζώτου κατά τη διάρκεια της στατικής φάσης) ενώ για τους αιθυ-
λεστέρες δεν παρατηρήθηκε επαγωγή γονιδιακής έκφρασης. Για 
τον κλάδο της οινοπαραγωγής, η μελέτη αυτή επιβεβαιώνει τη 
σημασία της προσθήκης αζώτου για τη βελτίωση της  κινητικής 
της ζύμωσης και την καλύτερη διαχείριση της παραγωγής αρω-
ματικών ενώσεων στον οίνο.

 ΤΑ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΩΣ ΠΙΘΑΝΗ ΑΝΤΙ-
ΩΟΜΥΚΗΤΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΟΥ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΜΝΩΝ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΜΟΡΙΑΚΟ, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ, 
ΥΠΕΡΔΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ [ SILICA NANOPARTICLES 
AS A PROBABLE ANTI-OOMYCETE COMPOUND AGAINST 
DOWNY MILDEW, AND YIELD AND QUALITY ENHANCER 
IN GRAPEVINES: FIELD EVALUATION, MOLECULAR, 
PHYSIOLOGICAL, ULTRASTRUCTURAL, AND TOXICITY 
INVESTIGATIONS ]

Συγγραφείς: Younes M. Rashad, Hany H. A. El-Sharkawy, 
Bassam E. A. Belal, Elsayed S. Abdel Razik, Doaa A. Galilah
Περιοδικό: Frontiers in Plant Science
Ημερομηνία δημοσίευσης: 28 October 2021
Η πλήρης δημοσίευση:
www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2021.763365/full

Περίληψη: Ο περονόσπορος αποτελεί την πλέον καταστροφική 
ασθένεια των αμπελιών στις περιοχές που επικρατεί θερμό και 
υγρό κλίμα και μπορεί να προκαλέσει απώλειες που να φτάνουν 
και το 50% της ετήσιας παραγωγής σταφυλιών. Από την άλλη, 
το πυρίτιο (Si) θεωρείται ως ένα θρεπτικό συστατικό των φυτών, 
απαραίτητο για την ομαλή τους λειτουργία, που μπορεί να συνει-
σφέρει στη βελτίωση της ανάπτυξης και της παραγωγικότητας 
των φυτών κατά τη διάρκεια χρονικών περιόδων που το φυτό 
βρίσκεται σε βιοτικά και αβιοτικά στρες. Ένα από τα σημαντικό-
τερα οφέλη του πυριτίου που έχει παρατηρηθεί, είναι η βελτίωση 
της αντοχής των φυτών στις ασθένειες που προκαλούνται από 
τους ωομύκητες. Και ενώ η εφαρμογή προϊόντων με βάση το 
πυρίτιο εναντίον ωομυκήτων, μυκήτων, βακτηριακών και ιογε-
νών ασθενειών έχει μελετηθεί εκτενώς, οι έρευνες για την εφαρ-
μογή πυριτίου σε μεγέθη νανοσωματιδίων είναι περιορισμένες. 
Η εφαρμογή των προϊόντων που έχουν σαν βάση το πυρίτιο, 
παρότι στην ΕΕ ταξινομούνται ως βιοδιεγερτικά σκευάσματα και 
όχι σαν βιολιπάσματα, γίνεται σαν μια μορφή διαφυλλικής λίπαν-
σης. Τα αποτελέσματα αυτής της εφαρμογής μπορούν να βελτιώ-
σουν την ισορροπία των θρεπτικών συστατικών και την απόδοση 
του φυτού. Στη συγκεκριμένη έρευνα ο ψεκασμός με 150 ppm 
SiNPs (νανοσωματιδίων πυριτίου) σε πρέμνα που είχαν προ-
σβληθεί από περονόσπορο, οδήγησε σε ενίσχυση των φωτο-

συνθετικών χρωστικών, των ενζύμων της υπεροξειδάσης και της 
πολυφαινολοοξειδάσης και της ποσότητας ασκορβικού οξέος. 
Επίσης, σε βελτίωση των χημικών παραμέτρων (οξύτητα, TSS, 
σάκχαρα, κ.α.), στη μείωση της υπεροξείδωσης των λιπιδίων, 
της διαρροής των κυτταρικών ηλεκτρολυτών και της περιεκτικό-
τητας σε H2O2. Στον αντίποδα, η εφαρμογή τωνSiNPs σε αυτή 
τη δόση, είχε σημαντικές κυτταροτοξικές και γονιδιοτοξικές επι-
δράσεις. Για αυτό και απαιτούνται επιπλέον έρευνες για το χρόνο 
μεταξύ εφαρμογής και συγκομιδής, το δείκτη τοξικότητας και των  
προσδιορισμό των μελλοντικών υπολειμμάτων SiNPs πριν από 
οποιαδήποτε εφαρμογή.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ [ TECHNOLOGICAL ADVANCES IN 

WINERY WASTEWATER TREATMENT: A COMPREHENSIVE 
REVIEW ]

Συγγραφείς:  D.E. Vlotman, D. Key, B.J. Bladergroen
Περιοδικό: South African Journal of Enology & Viticulture
Ημερομηνία δημοσίευσης: Ιανουάριος 2022
Η πλήρης δημοσίευση:
www.journals.ac.za/index.php/sajev/article/
download/4931/3205

Περίληψη: Η παραγωγή διαδικασία του οίνου συνδέεται άμεσα 
με την κατανάλωση σημαντικών ποσοτήτων νερού και με την 
παραγωγή άφθονων ποσοτήτων υγρών αποβλήτων που περιέ-
χουν σημαντικές ποσότητες οργανικών και ανόργανων ουσιών. 
Η μειωμένη προσβασιμότητα τα τελευταία χρόνια σε υδάτινους 
πόρους και η απαίτηση για συμμόρφωση με τη νομοθεσία έχει 
αναγκάσει τα οινοποιεία να εφαρμόσουν πιο αποτελεσματικές 
στρατηγικές διαχείρισης των υγρών αποβλήτων, στοχεύοντας 
στην ανάκτηση και την επαναχρησιμοποίηση του νερού. Με 
αυτόν τον τρόπο, τα οινοποιεία εναρμονίζονται με μια πιο βιώ-
σιμη παραγωγική διαδικασία, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις 
στους υδάτινους πόρους. Η συγκεκριμένη ανασκόπηση παρου-
σιάζει τις καθιερωμένες, τις αναδυόμενες και τις υβριδικές τεχνο-
λογίες που χρησιμοποιούνται στην οινοποιητική βιομηχανία για 
τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων. Συνοπτικά, για τα οινο-
ποιεία μικρής δυναμικότητας, φαίνεται να ταιριάζει καλύτερα η 
χημική επεξεργασία (φυσικοχημική) σε συνδυασμό με τις αεριζό-
μενες τεχνικές λίμνες. Η μέθοδος αυτή είναι αποτελεσματική αν 
η εκροή πρόκειται να διατεθεί είτε στο έδαφος, είτε στο τοπικό 
δίκτυο επεξεργασίας. Για τα οινοποιεία μεσαίας και μεγάλης 
δυναμικότητας, προτείνεται η τεχνολογία της ενεργούς ιλύς, οι 
τεχνητοί υγρότοποι και η αναερόβια χώνευση. Στην τεχνολογία 
της αναερόβιας χώνευσης μπορεί να εκτιμηθούν και οι ενεργει-
ακές απαιτήσεις που απαιτούνται από το οινοποιείο έτσι ώστε 
να αξιοποιηθεί και το παραγόμενο βιοαέριο. Οι προηγμένες 
διεργασίες οξείδωσης, μπορούν επίσης να μετριάσουν πολλούς 
από τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν τα οινοποιεία όσον 
αφορά την ποιότητα της επεξεργασμένης εκροής. Σημαντικοί 
παράμετροι όπως το κόστος κεφαλαίου και λειτουργίας και οι 
υδροδυναμικές συνθήκες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε 
κάθε έρευνα, ώστε να είναι πιο εύκολη η επιλογή της βασικής 
τεχνολογίας. ▪
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