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Τσίπουρο



 Είναι το απόσταγμα των στεμφύλων της σταφυλής. Η παραγωγή του 

ξεκινά από την επιλογή των ποικιλιών των σταφυλιών, συνεχίζεται 

με την προσεκτική ζύμωση των στεμφύλων τους (τις φλούδες που 

μένουν μετά το πάτημα των σταφυλιών και την εξαγωγή του 

μούστου για την παραγωγή κρασιού) και ολοκληρώνεται με την αργή 

απόσταξη τους (των ήδη ζυμωθέντων στεμφύλων). Τα καλά 

σταφύλια είναι βασική προϋπόθεση για την παραγωγή ποιοτικού 

τσίπουρου. Επομένως καθοριστικό ρόλο στο τελικό προϊόν παίζουν 

η ποικιλία των σταφυλιών, η σύσταση του εδάφους του αμπελώνα, 

το υψόμετρο και ο προσανατολισμός του, η χρονιά, οι καλλιεργητικές 

πρακτικές, ο χρόνος τρυγητού κλπ



 Η ζύμωση των στεμφύλων είναι επίσης ένα σημαντικό στάδιο που 

αφορά στα γευστικά και αρωματικά χαρακτηριστικά κατά τη 

διαδικασία παραγωγής του τσίπουρου, γι αυτό και είναι απαραίτητες 

οι ελεγχόμενες συνθήκες της.

 Στην απόσταξη, η τέχνη του αποσταγματοποιού έγκειται στο να 

αιχμαλωτίσει τα αρωματικά και γευστικά χαρακτηριστικά του 

σταφυλιού, όπως διαμορφώθηκαν μετά τη ζύμωση των στεμφύλων, 

και να δώσει τη δική του πινελιά στο χαρακτήρα του τελικού 

αποστάγματος.



 Η απόσταξη γίνεται σε ειδικές αποστακτικές συσκευές, τους 

χάλκινους άμβυκες. Αφού τοποθετηθούν τα στέμφυλα στο 

βραστήρα, συνήθως προστίθεται νερό σε αναλογία περίπου 25-30% 

του συνολικού όγκου της σταφυλομάζας. Αυτό έχει σκοπό, τον 

διαχωρισμό και την κατανομή των στεμφύλων μέσα στον 

βραστήρα,έτσι ώστε να έχουμε ομοιόμορφη θέρμανση.Αυτό 

διευκολύνει τη μετατροπή της αλκοόλης σε ατμούς και την αποφυγή 

υπερθέρμανσης της στερεάς μάζας που έχει ως αποτέλεσμα τη 

παραγωγή δυσάρεστης οσμής και γεύσης. Στη συνέχεια 

σφραγίζουμε το βραστήρα με το λεγόμενο καπέλο, έτσι ώστε να 

αποφύγουμε απώλειες αλκοόλης με τη μορφή ατμών. Ακολουθεί 

θέρμανση του βραστήρα, με σκοπό την εξάτμιση της αλκοόλης και 

των υπόλοιπων πτητικών συστατικών, που βρίσκονται στη 

σταφυλομάζα. Οι ατμοί περνούν από το στάδιο του ψυκτήρα όπου 

συμπυκνώνονται σε υγρή μορφή.





 Το απόσταγμα που προκύπτει χωρίζεται σε τρία μέρη: κεφαλές, 

καρδιά και ουρές. Ο διαχωρισμός τους γίνεται είτε εμπειρικά είτε με 

τη μέτρηση του αλκοολικού βαθμού. Το τσίπουρο που γνωρίζουμε 

και καταναλώνουμε αποτελείται από την καρδιά. Οι «κεφαλοουρές» 

είναι ποιοτικά υποδεέστερες διότι περιέχουν ανεπιθύμητες ουσίες με 

δυσάρεστη γεύση και οσμή, όπως επίσης και κάποιες τοξικές ουσίες 

όπως είναι η μεθανόλη.



 Συνήθως γίνεται διπλή απόσταξη με σκοπό την ποιοτική 

αναβάθμιση του προϊόντος. Κατά την πρώτη απόσταξη δεν γίνεται 

διαχωρισμός του αποστάγματος.Το απόσταγμα που προκύπτει έχει 

περίπου 25-30 αλκοολικούς βαθμούς, το οποίο ονομάζεται σούμα.

Η σούμα επαναποστάζεται και εάν είναι επιθυμητό σε αυτό το 

στάδιο μπορούν να προστεθούν αρωματικές ουσίες όπως ο 

γλυκάνισος με σκοπό τον αρωματισμό του τσίπουρου. Κατά την 

δεύτερη απόσταξη γίνεται διαχωρισμός σε κεφαλές, καρδιά και 

ουρές με τον ίδιο τρόπο.

 Απομακρύνονται οι «κεφαλοουρές» και ρυθμίζουμε τη καρδιά στον 

επιθυμητό αλκοολικό βαθμό και εφ'όσον χρειαστεί αραίωση γίνεται 

με προσθήκη απιονισμένου νερού.
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