
«Οίνος, ο αγαθός δαίμονας»
Το αγαπημένο ποτό των αρχαίων μας προγόνων. 

Ο σύντροφος στις χαρές και τις στενοχώριες μας.



Μαρία Κορωνίδου

Φαίδρα Μπάζε

Χριστίνα Μωραΐτη

Ειρήνη Ποιμενίδου

Χρήστος Κοσμάς



Για τον Έλληνα, το κρασί πάντα κατετάσσετο στα πέντε 
πρωτογενή στοιχεία της διατροφής του μαζί με το νερό, 
το αλάτι, το λάδι και τα δημητριακά. Ποτό συνοδευτικό 
του γεύματος, ηρεμιστικό ή φάρμακο είναι επίσης στενά 

συνδεδεμένο με τον πολιτισμό και τη θρησκεία του. Στην 
ελληνική κοινωνία το κρασί παρευρίσκεται και συμμετέχει 
σε όλες τις εκδηλώσεις των ανθρώπων, μοιράζεται μαζί 
τους τις χαρές και τις λύπες. Κοινωνός της ευτυχίας και 
της δυστυχίας, σφράγισμα της φιλίας και βάλσαμο στις 

στενοχώριες, είναι ένας έμπιστος και σταθερός 
σύντροφος.



Στην Ελλάδα, οι ευνοϊκές εδαφολογικές και 
κλιματολογικές συνθήκες επέτρεψαν την ευρεία 
διάδοση της καλλιέργειας του αμπελιού από πολύ 
νωρίς. Η αρχή της αμπελοκαλλιέργειας στον 
Ελλαδικό χώρο χάνεται στα βάθη της νεολιθικής 
περιόδου, η μεγαλύτερή της όμως ανάπτυξη 
σημειώνεται μεταξύ του 13ου και του 11ου π.Χ.
αιώνα.



Ένα στοιχείο που συνέβαλλε σημαντικά στην ποιοτική 
αναβάθμισή των ελληνικών κρασιών είναι η σωστή 
αξιοποίηση του ελληνικού αμπελώνα. Η γεωγραφία της 
χώρας ευνόησε τη δημιουργία μικρών ανεξάρτητων 
αμπελώνων. Αν και στον γεωγραφικό χάρτη της Ελλάδας 
δεν θα συναντήσουμε υψηλές οροσειρές, οι λόφοι και τα 
βουνά που τη διασχίζουν, την κατακερματίζουν σε μικρές 
περιοχές (μερικές φορές απομονωμένες και από τις 
γειτονικές τους) διαμορφώνοντας ιδιόμορφη μορφολογία 
εδάφους.



Οι ρώγες του σταφυλιού περιέχουν σάκχαρα, που 
θα μετατραπούν με αλκοολική ζύμωση σε 
οινόπνευμα, καθώς επίσης οργανικά οξέα και 
νερό. Για την παραγωγή ερυθρού ή ροζέ οίνου τα 
σταφύλια κατά κανόνα είναι ερυθρά, ενώ για 
τους λευκούς οίνους, το σταφύλι μπορεί να είναι 
λευκό ή και ερυθρό. Σημαντική για το τελικό 
αποτέλεσμα είναι η περιεκτικότητα του 
σταφυλιού σε σάκχαρα και οξέα, η οποία 
εξαρτάται από την ποικιλία, το έδαφος, τις 
κλιματικές συνθήκες, αλλά και από την χρονική 
στιγμή του τρύγου, δηλ. την ωρίμανση του 
σταφυλιού.



Μετά τον τρύγο τα σταφύλια πρέπει να 
μεταφερθούν χωρίς καθυστέρηση στο 
"πατητήρι", όπου θα εξαχθεί το γλεύκος 
(μούστος) από τις ρώγες. Η έκθλιψη του 
μούστου μπορεί να γίνει με διάφορες 
μεθόδους.

Στο παραδοσιακό πατητήρι όπου τα 
σταφύλια πατιούνται από τους 
ανθρώπους .

Σε διάφορα μηχανήματα ("σπαστήρες"), 
χειροκίνητα ή ηλεκτρικά, που συνήθως 
λειτουργούν συνθλίβοντας το σταφύλι 
ανάμεσα σε περιστρεφόμενους 
κυλίνδρους. 



Το οινόπνευμα που περιέχει το κρασί παράγεται από τα 
σάκχαρα του μούστου,με την αντίδραση της αλκοολικής 

ζύμωσης, που επιτελείται από ειδικά ένζυμα ("ζυμάσες") 
των ζυμομυκήτων. Οι ζυμομύκητες ήδη υπάρχουν πριν 

τον τρύγο αδρανοποιημένοι στο φλοιό των σταφυλιών και 
"ενεργοποιούνται" κατά τη γλευκοποίηση. Έρχονται σε 

επαφή με το μούστο, εκεί πολλαπλασιάζονται και 
επιτελούν τη ζύμωση, κατά την οποία εκτός από αιθυλική 
αλκοόλη παράγεται διοξείδιο του άνθρακα και θερμότητα. 



Μετά το εκραγιστήριο και την σύνθλιψη 
των ρωγών, όπου απελευθερώνεται 
μέρος του χυμού, η σταφυλόμαζα
οδηγείται στο πιεστήριο, όπου πιέζεται 
και έτσι εξάγεται το υπόλοιπο του 
χυμού. Ο χυμός οδηγείται σε δεξαμενή 
όπου ψύχεται για μια ολόκληρη νύχτα. 
Είναι η διαδικασία της απολάσπωσης, 
κατά την οποία ο μούστος διαυγάζεται. 



Το φρέσκο κρασί δεν είναι ακόμη 
έτοιμο για κατανάλωση. Η οξύτητά 
του είναι πολύ τονισμένη και οι 
τανίνες του επιθετικές. Με την 
πάροδο του χρόνου όμως, το κρασί 
θα ωριμάσει και θα αποκτήσει την 
ισορροπία των γευστικών του 
χαρακτηριστικών.



Το κρασί μετά από την ωρίμανση και την 
παλαίωσή του (όταν αυτή 
πραγματοποιείται) προετοιμάζεται για 
την εμφιάλωση του. Καθώς πρέπει να 
εμφανίζεται διαυγές στην φιάλη του 
απομακρύνονται τυχόν στερεά 
σωματίδια που βρίσκονται σε 
διασπορά καθώς και οι ουσίες οι 
οποίες είναι υπεύθυνες για το 
θόλωμα που παρουσιάζει ή που 
μπορεί να παρουσιάσει στο μέλλον. Γι 
αυτόν το λόγο το κρασί ψύχεται, 
κολλάρεται και τέλος φιλτράρεται.



Ανάλογα με τη γλυκύτητά τους, την περιεκτικότητά τους 
δηλαδή σε σάκχαρα, τα κρασιά διακρίνονται 

σε ξηρά, ημίξηρα, ημίγλυκα, και γλυκά. Η γλυκύτητά τους 
οφείλεται στα σάκχαρα που παραμένουν αζύμωτα εάν 

διακοπεί η αλκοολική ζύμωση.



Ψάρια:

τα θαλασσινά και τα μαλάκια συνοδεύονται από ξηρά λευκά 
κρασιά

Κρέατα:

τα κρέατα συνδυάζονται με ελαφρά, ευκολόπιοτα ερυθρά 
κρασιά, με φρουτώδη αρώματα



Τέλος!!


