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ΑΜΠΕΛΙ

Το αμπέλι, ή κλήμα είναι αγγειόσπερμο φυτό, ανήκει δε στην τάξη των Ραμνωδώνκαι 
στην οικογένεια των Αμπελοειδών, με πολλές ποικιλίες που καλλιεργούνται 
στιςεύκρατες περιοχές της γης. Το αμπέλι καλλιεργείται κυρίως για τον καρπό του, 
τοσταφύλι, ενώ και τα φύλλα του χρησιμοποιούνται στη μαγειρική (ντολμάδες). Τα 
σταφύλια μπορούν να καταναλωθούν ως έχουν ή να χρησιμοποιηθούν είτε για 
γλυκίσματα (γλυκό του κουταλιού) είτε για την παρασκευή σταφίδων, κρασιού, 
άλλων οινοπνευματωδών ποτών όπως το τσίπουρο και τελικά οινοπνεύματος 
(αιθανόλης).
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ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ-
ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑ

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Στάφυλος ήταν 
γιος του Διονύσου και της Αριάδνης. Σε άλλο μύθο ο 
Στάφυλος ήταν βοσκός του βασιλεία της Αιτωλίας Οινέα. 
Καθώς έβοσκε τις κατσίκες του, παρατήρησε ότι μια από 
αυτές τρώγοντας συνέχεια ένα συγκεκριμένο καρπό 
πάχαινε περισσότερο από τις άλλες. Μάζεψε τότε 
αρκετούς και τους πρόσφερε στον βασιλιά του. Εκείνος 
παρασκεύασε ένα χυμό τον οποίο ονόμασε "οίνο", στον δε 
καρπό έδωσε το όνομα του βοσκού του (σταφύλι).Το 
αμπέλι και η οικογένεια του ήταν γνωστά από 
την παλαιολιθική εποχή. Σε ανασκαφές που έγιναν 
βρέθηκαν απολιθώματα οινοφόρου αμπέλου που 
χρονολογούνται από την ηώκαινη εποχή. Επειδή το αμπέλι 
δεν αντέχει το ψύχος, κατά την εποχή των 
παγετώνωνεγκλιματίστηκε στις παραμεσόγειες περιοχές 
και στις περιοχές της Κασπίας θάλασσας. Τα αμπέλια 
ξεκίνησαν να καλλιεργούνται από την εποχή του χαλκού, 
καθώς κουκούτσια από σταφύλια βρέθηκαν σε κατοικίες 
της εποχής αυτής. Επίσης σε επιγραφές γίνονται αναφορές 
στην άμπελο, ενώ παραστάσεις σε τοίχους απεικονίζουν 
ανθρώπους να καλλιεργούν αμπέλια και να μαζεύουν 
σταφύλια.Οι εικόνες και οι γραφές αυτές χρονολογούνται 
στα 2.500 χρόνια π.Χ.



Στην Ελλάδα, σύμφωνα με κάποιους ερευνητές, η πρώτη καλλιέργεια αμπελιού έγινε στην 
Κρήτη, ενώ για κάποιους άλλους στη Θράκη και χρονολογούνται γύρω στο 1.000 π.Χ.  o 
Όμηρος αναφέρεται στο αμπέλι και το κρασί με τις ονομασίες οίνη, Οινόη, οινιάδα και άλλα. Στη 
συνέχεια οι Έλληνες και οι Φοίνικες μετέφεραν αμπέλια στην Ιταλική χερσόνησο και 
ηΣικελία έγινε κέντρο παραγωγής σταφυλιών.Γύρω στο 600 π.Χ. Φοίνικες διέδωσαν την 
καλλιέργεια του αμπελιού στη Γαλλία και την περίοδο της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας το αμπέλι 
φτάνει στη Βρετανία. Το 13ο αιώνα μ.Χ. οιΆραβες προωθούν την καλλιέργεια του αμπελιού 
στην Ισπανία και την Πορτογαλία και μέχρι το 17ο αιώνα το αμπέλι ήταν γνωστό σε όλη σχεδόν 
την Ευρώπη. Στην συνέχεια μεταφέρθηκαν Ευρωπαϊκά αμπέλια στην Αμερική αλλά 
καταστράφηκαν μετά από μεγάλη επιδημία φυλλοξήρας, ενός εντόμου του εδάφους που 
προσβάλλει τις ρίζες του φυτού με αποτέλεσμα αυτό να ξεραίνεται. Συνέπεια αυτού ήταν να 
καλλιεργηθούν άγριες ποικιλίες ντόπιων αμπελιών ανθεκτικών στο έντομο, οι οποίες στις αρχές 
του 18ου αιώνα έφτασαν να καλλιεργούνται στην Αγγλία και στη Γαλλία. Όμως τα αμπέλια αυτά 
προσβλήθηκαν από διάφορες άλλες ασθένειες που κατέστρεψαν το 70% των καλλιεργειών. Η 
λύση δόθηκε με τον εμβολιασμό άγριων αμερικάνικων αμπελιών και τη δημιουργία 
ανθεκτικών υβριδίων.
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ΚΛΑΔΕΜΑ

Το κλάδεμα των αμπελιών είναι απαραίτητο και γίνεται συνήθως το χειμώνα. 
Υπάρχει και το χλωρό κλάδεμα που γίνεται αργότερα και όταν το κλήμα έχει 
βλαστήσει, αλλά αυτό έρχεται απλά να συμπληρώσει το χειμωνιάτικο. Το 
χειμωνιάτικο κλάδεμα γίνεται από το Δεκέμβριο μέχρι το Φεβρουάριο, αλλά ο πιο 
κατάλληλος μήνας είναι ο Ιανουάριος. Κόβονται όλα τα κλαδιά και αφήνονται 3-4 
κληματόβεργες που φέρουν μάτια. Ανάλογα με την ποικιλία χρειάζεται να 
παραμείνουν στην κληματόβεργα 2-4 μάτια και οπωσδήποτε ένα τυφλό μάτι 
(τσίμπλα). Με τα χλωρά κλαδέματα βελτιώνονται τα χαρακτηριστικά του αμπελιού 
και επιδιώκονται καλλίτερα καλλιεργητικά αποτελέσματα, η αύξηση της παραγωγής 
και η βελτίωση της εμφάνισης του κλήματος.
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ΤΡΥΓΟΣ

Ο τρύγος είναι η τελευταία φάση της δραστηριότητας της αμπελοκομίας και αφορά 
το μάζεμα των σταφυλιών. Ο καθορισμός του χρόνου του τρυγητού έχει μεγάλη 
σημασία για την ποιότητα των σταφυλιών. Σε γενικές γραμμές ο τρύγος γίνεται τους 
μήνες Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Τα σταφύλια που είναι έτοιμα για μάζεμα πρέπει να 
είναι ώριμα και ο βαθμός ωριμότητας βρίσκεται είτε εμπειρικά με το μάτι, ή με 
δοκιμή στη γεύση, είτε με χημικές μεθόδους όπως είναι η πυκνομέτρηση 
(γραδάρισμα), όταν έχουμε να κάνουμε με σταφύλια που προορίζονται για 
παραγωγή κρασιού.
Παραδοσιακά τα τρυγημένα σταφύλια συγκεντρώνονται σε 
ειδικά κοφίνια (τρυγοκόφινα) χωρητικότητας 20 κιλών. Για την κοπή των τσαμπιών 
χρησιμοποιούνται ειδικοί σουγιάδες, ψαλίδια ή λεπίδες. Στην ελληνική ύπαιθρο ο 
τρύγος, μαζί με το πάτημα των σταφυλιών που τον ακολουθούσε, ήταν μια από τις 
σημαντικότερες αγροτικές εργασίες και γινόταν αφορμή για γιορτή, συνοδευόμενος 
από τα ανάλογα έθιμα.
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ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

Υπάρχουν πάμπολλες ποικιλίες αμπελιών που βασικά διακρίνονται σε ποικιλίες που 
είναι κατάλληλες για παραγωγή κρασιού, σε αυτές που προορίζονται για παραγωγή 
σταφυλιών για επιτραπέζια χρήση, αυτές που είναι κατάλληλες για 
παραγωγή σταφίδας και τέλος ποικιλίες που προορίζονται για παραγωγή 
χυμών, κοκτέιλ και κονσερβών.

Στην Ελλάδα οι κυριότερες ποικιλίες είναι:
• Για λευκό κρασί: Ασύρτικο, μοσχάτο Σάμου, Ρομπόλα, Σαββατιανό, Ντομπίνα, 

κακοτρύγης,Μαλαγουζιά, Μονεμβασιά

• Για κόκκινο κρασί: Ροδίτης, Φιλέρι, μαύρο Νεμέας, Καμπερνέ, μαύρο 
Νάουσας, Λιάτικο, Μαυρορωμαίκο, Μαυροδάφνη, Μανδηλαριά, Βερτζαμί, κόκκινο 
Λήμνου, Κοτσιφάλι.

• Για επιτραπέζια σταφύλια: Αβγουλάτο, Ροζακί, Μοσχάτο Αμβούργου, Αετονύχι, 
επιτραπέζια σταφίδα, Καρντινάλ, Φράουλα.

• Για σταφίδες: Σουλτανίνα, Κορινθιακή σταφίδα.
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MΟΥΣΤΟΣ

Ο μούστος ή γλεύκος είναι ο χυμός που παράγεται από την σύνθλιψη (πάτημα) των 
καρπών του κλήματος, δηλαδή από τα σταφύλια. Παίρνει το χρώμα του από τις 
χρωστικές ουσίες του φλοιού των σταφυλιών, οπότε μπορεί να είναι λευκωπός έως 
ερυθρός, με υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα. Χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
διαφόρων προϊόντων, όπως του κρασιού ή οίνου μετά από αλκοολική ζύμωση, 
καθώς και παραδοσιακών προϊόντων όπως το πετιμέζι, τη μουσταλευριά, 
τα μουστοκούλουρα, την πετιμεζόπητα. Ο μούστος δημιουργείται με σύνθλιψη 
μεγάλων ποσοτήτων στα πατητήρια των οινοπαραγωγών ή και σε μικρές ποσότητες 
στα σπίτια για οικιακή χρήση.
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ΠΕΤΙΜΕΖΙ

Πετιμέζι ονομάζεται το παχύρευστο προϊόν από το μούστο των σταφυλιών μετά από βράσιμο, χωρίς 
προηγούμενη ζύμωση, το οποίο χρησιμοποιείται από τους Έλληνες και χρησιμοποιήθηκε και από τους 
αρχαίους Ρωμαίους. Οι Ρωμαίοι το χρησιμοποίησαν στη μαγειρική σε διάφορες εκδόσεις από πετιμέζι 
με ονομασίες sapa, defrutum και carenum. Η τουρκική του ονομασία είναι Pekmez.Μεγάλη 
εξειδίκευση παρατηρείται στην Κρήτη, στη Ζάκυνθο και σε διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδας. Το 
πετιμέζι παράγεται από το παρατεταμένο βράσιμο μούστου για ώρες, μέχρι να γίνει σκούρο και 
σιροπιαστό και διατηρείται για μεγάλο χρόνο. Αποτελούσε μια από τις αρχαίες γλυκαντικές ουσίες, 
μαζί με το μέλι και χρησιμοποιείτο σαν υποκατάστατο της ζάχαρης, όταν η ζάχαρη ήταν πάρα πολύ 
ακριβή ή για υγειηνή διατροφή. Η γεύση του δεν είναι μόνο γλυκιά, αλλά πολύ πιο σύνθετη, με 
ελαφρά πικρό υπόβαθρο.Χρησιμοποιείται σε γλυκά κατά το ψήσιμο και επίσης ως ένα γλυκό 
επικάλυμμα για μερικά φαγητά, γλυκά ή σαλάτες. Χρησιμοποιείται σήμερα σε ολόκληρη την Ελλάδα 
και μπορεί να παράγεται για χρήση στο σπίτι, ή για πώληση στο εμπόριο με διάφορες εμπορικές 
ονομασίες. Υπάρχουν ανοιχτόχρωμα και σκουρόχρωμα σιρόπια και αυτά εξαρτώνται από τον τύπο του 
σταφυλιού που χρησιμοποιείται, καθώς και από τον τρόπο που το βράζουμε (σε κατσαρόλες σε 
μεγάλες ποσότητες οπότε γίνεται σκούρο ή λίγο-λίγο στο τηγάνι, οπότε γίνεται ανοικτόχρωμο).Το 
πετιμέζι δεν πρέπει να συγχέεται με τον μούστο. Μούστος είναι ο χυμός (γλεύκος) που παράγεται 
όταν στύψουμε τα σταφύλια, χωρίς βράσιμο. Ο βρασμένος μούστος ονομάζεται και κομμένος 
μούστος. Ανάλογα με τον χρόνο βρασίματος παράγεται πετιμέζι σε διάφορες πυκνότητες.



ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΖΥΜΩΣΗ

Η αλκοολική ζύμωση είναι η διαδικασία μετατροπής του φρέσκου χυμού των σταφυλιών 
(γλεύκος) σε κρασί και αποτελεί το πλέον κρίσιμο σημείο της οινοποίησης. 

Η αλκοολική ζύμωση προκαλείται από τις ζύμες (ζυμομύκητες), μονοκύτταρους οργανισμούς, 
που βρίσκονται στο φλοιό του σταφυλιού και έχουν πλέον περάσει στο χυμό. Η κυριότερη 
δουλειά τους είναι να μετατρέψουν τα σάκχαρα του γλυκού χυμού του σταφυλιού σε αλκοόλη. 
Εναλλακτικά, για την αλκοολική ζύμωση παραγωγής οίνου χρησιμοποιούνται επιλεγμένες ζύμες, 
με τις οποίες «εμβολιάζεται» το γλεύκος. Επιτυγχάνεται έτσι καλύτερος έλεγχος της ζύμωσης, 
αλλά και των επιθυμητών χαρακτηριστικών του κρασιού που θα παραχθεί. Αν δεν εφαρμοσθεί 
προσθήκη ζυμών, η αλκοολική ζύμωση λέγεται φυσική ή αυθόρμητη, ενώ αλλιώς ονομάζεται 
ελεγχόμενη. 



Κατά τη διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης η θερμοκρασία του χυμού αυξάνεται, γιατί οι ζύμες 
ελκύουν ενέργεια. Έτσι, οι δεξαμενές ζύμωσης ψύχονται με κρύο νερό ή με εμβάπτιση ψυκτικών 
στοιχείων στο εσωτερικό τους, ώστε η θερμοκρασία να διατηρείται κατά κανόνα γύρω στους 18°C για 
την παραγωγή λευκών και στους 25-28°C για την παραγωγή ερυθρών οίνων. Στην πρώτη περίπτωση, 
για να διατηρηθούν αρωματικοί χαρακτήρες της ποικιλίας, που θα χαρίσουν φρεσκάδα στο λευκό 
κρασί, ενώ στη δεύτερη, για να επιτραπεί η παραλαβή των συστατικών που διαφοροποιούν 
κατάλληλα τη γεύση, τη δομή και την υφή των ερυθρών κρασιών, διατηρώντας συγχρόνως τη 
φρεσκάδα των αρωμάτων τους.

Εκτός από την αλκοολική ζύμωση, κατά τη διάρκεια της οινοποίησης μπορεί να εκδηλωθεί μια 
δεύτερη, η μηλογαλακτική. Ονομάζεται μεν ζύμωση αν και προκαλείται από βακτήρια (σε αντίθεση με 
την αλκοολική ζύμωση που πραγματοποιείται από ζυμομύκητες). Είναι εξαιρετικά σημαντική για την 
εξέλιξη των ερυθρών κρασιών, ώστε αν δεν εκδηλωθεί από μόνη της, ο οινοποιός προσπαθεί 
συνήθως να την προκαλέσει. Κατά τη διάρκειά της το μηλικό οξύ μετατρέπεται σε γαλακτικό, μια 
αλλαγή που «μαλακώνει» το κρασί, μειώνει δηλαδή τον «άγουρο» και χορτώδη χαρακτήρα του και 
βοηθά στην ωρίμασή του.



ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΖΥΜΩΣΗΣ

Είναι ένα σκεύος κυλινδρο-κωνικό που εξυπηρετεί στη ζύμωση και το 
βράσιμο της μπύρας. Η δεξαμενή έχει ανεξάρτητες ζώνες ψύξης και 
είναι τοποθετημένο σε ρυθμιζόμενα πόδια.



ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Λευκή Οινοποίηση
Τα σταφύλια, μόλις φτάσουν στο οινοποιείο, μεταφέρονται μέσω των σταφυλοδόχων 
στο εκραγιστήριο, όπου διαχωρίζονται οι ράγες από τα κοτσάνια. Στη συνέχεια, οι 
ράγες περνούν ανάμεσα από τους στρεφόμενους κυλίνδρους του θλιπτηρίου, όπου 
σπάζουν οι φλοιοί και ελευθερώνουν ένα μέρος του χυμού τους. Η σταφυλομάζα που 
παράγεται μ’ αυτόν τον τρόπο οδηγείται στο πιεστήριο. Μερικές φορές, η παραπάνω 
διαδικασία αλλάζει και τα σταφύλια μεταφέρονται στο πιεστήριο απ’ ευθείας ή μέσω 
του θλιπτηρίου.
Ο χυμός που εκρέει από το πιεστήριο ψύχεται και παραμέ-νει σε δεξαμενή μία 
ολόκληρη νύχτα. Είναι η διαδικασία της «α-πολάσπωσης». Κατά τη διάρκειά της τα 
αιωρούμενα στερεά σω-ματίδια καταβυθίζονται, το δε διαυγές γλεύκος διαχωρίζεται. Ο 
καθαρός πλέον χυμός, μεταγγίζεται σε δεξαμενή όπου πραγματοποιείται η αλκοολική 
ζύμωση. Εφαρμόζεται ψύξη, έτσι ώστε η θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 18ο C. Η 
σχετικά χαμηλή θερμοκρασία προκαλώντας την αργή ζύμωση βοηθά στην απόκτηση 
φίνων, ποιοτικών αρωμάτων.
Όταν ολοκληρωθεί η αλκοολική ζύμωση, το κρασί μεταγγίζεται σε δεξαμενές 
αποθήκευσης.





Ερυθρή Οινοποίηση
Όπως στην παραγωγή των λευκών κρασιών, έτσι και στων ερυθρών, τα σταφύλια μεταφέρονται 
αρχικά στο εκραγιστήριο – θλιπτήριο. Οι βόστρυχοι απομακρύνονται και οι ράγες σπάζουν.Έπειτα 
σε αντίθεση με τη λευκή οινοποίηση, η σταφυλομά-ζα μεταφέρεται κατευθείαν στις δεξαμενές 
της αλκοολικής ζύμωσης. Η θερμοκρασία των 30ο C μας επιτρέπει να παραλάβουμε το χρώμα και 
τις υπόλοιπες ουσίες που διαφοροποιούν τη γεύση των ερυθρών κρασιών.Το διοξείδιο του 
άνθρακα που εκλύεται από την αλκοολική ζύμωση ανεβάζει τους φλοιούς των σταφυλιών στην 
επιφάνεια της δεξαμενής, όπου αυτοί σχηματίζουν πυκνό «καπέλλο». Το κρασί λοιπόν, 
«τραβιέται» από τον πυθμένα της δεξαμενής και μέσω αντλίας ανακυκλώνεται από την κορυφή 
της καταβρέχο-ντας το «καπέλλο». Η διαδικασία αυτή επιτρέπει την καλύτερη παραλαβή του 
χρώματος, των ταννινών και των αρωμάτων από τους φλοιούς.Μόλις το γλεύκος που ζυμώνεται 
αποκτήσει το επιθυμητό χρώμα απομακρύνεται κατά το μεγαλύτερο δυνατό μέρος από τους 
φλοιούς και μεταφέρεται σε άλλες δεξαμενές. Οι φλοιοί με τη σειρά τους, μεταφέρονται στο 
πιεστήριο όπου εξάγεται το υπόλοιπο του χυμού.Η αλκοολική ζύμωση θα ολοκληρωθεί σε άλλες 
δεξαμενές και εκεί ίσως εκδηλωθεί μια δεύτερη ζύμωση, η μηλογαλακτική. Αυτή προκαλείται 
από τα βακτήρια του κρασιού, σε αντίθεση με την πρώτη, την αλκοολική, που πραγματοποιείται 
από τις ζύμες. Είναι δε τόσο σημαντική η δεύτερη αυτή ζύμωση για την εξέλιξη των ερυθρών 
κρασιών, ώστε εάν δεν εκδηλωθεί μόνη της, ο οινο-ποιός προσπαθεί να την προκαλέσει. Σ’ αυτήν 
τη ζύμωση το μηλικό οξύ μετατρέπεται σε γαλακτικό, μια αλλαγή η οποία «μαλακώνει» το κρασί, 
μειώνει δηλαδή τον άγριο χαρακτήρα του και βοηθά στην ωρίμανσή του.




