
Λευκθ οινοποίθςθ MBA



- Έθζιηςε ησλ ξαγψλ

- Απνβνζηξχρσζε, πξναηξεηηθή

- Γηαρσξηζκφο απφ ηα ζηέκθπια 

- Γέκηζκα ηνπ πηεζηεξίνπ,  απνκάθξπλζε έσο θαη 40% ηνπ 

ζπλνιηθνχ γιεχθνπο

- Πξνδπκσηηθε δηαπγαζε / απνιάζπσζε

- Αιθννιηθε δχκσζε 

ΛΕΥΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ



Γέκηζκα ηνπ Πηεζηεξηνπ- ιεηηνπξγία ζηξάγγηζκα- Παξαιαβή 

ηνπ ππφινηπνπ γιεχθνπο απφ ηε ζηαθπιιφκαδα πνπ έρεη 

ππνζηεί ζπάζηκν θαη ζηξάγγηζε

Πηεζηήξηα αζπλερή θαη ζπλερή

α) Αζπλερή πηεζηήξηα

- Φεηξνθίλεηα, ζηξνθηιηέο

Οηθηαθή νηλνπνηεία, κε πεξηζηξνθή ρεηξνθίλεηνπ θνριία πξνο ηα 

θάησ. Πνιχ ήπηνο ηξφπνο  παξαιαβήο ηνπ γιεχθνπο  ην νπνίν 

πεξηέρεη ιίγε νηλνιάζπε.
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- Καηαθφξπθα πδξαπιηθά πηεζηήξηα

Ζ πίεζε αζθείηαη πδξαπιηθά απφ θάησ 

πξνο ηα πάλσ κε ηε βνήζεηα εκβφινπ
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- Οξηδφληηα αζπλερή πηεζηήξηα 

Απνηεινχληαη απφ επηκήθε δηάηξεην θπιηλδξηθφ θάδν ζην

θέληξν ηνπ νπνίνπ ππάξρνπλ δχν εκη-άμνλεο κε αληίζεηε θνξά

πεξηζηξνθήο

Γχν δίζθνη θηλνχληαη κε αληίζεηε θνξά πάλσ ζηνπο άμνλεο

Σην εζσηεξηθφ ηνπ θπιίλδξνπ ππάξρνπλ αιπζίδεο γηα ηελ

αλακφριεπζε ησλ ζηεκθχισλ.

Γπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ
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Πιενλεθηήκαηα

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζηαθχιηα άζπαζηα (ζακπάληα)

Γελ απαηηεί πνιχ ςειέο πηέζεηο γηα ηελ εθξνή ηνπ γιεχθνπο

Μεηνλεθηήκαηα

Πξνθαιεί αεξηζκφ, ιφγσ εθξνήο απφ φιε ηελ επηθάλεηα

Πνζφηεηα νηλνιάζπεο

Πνιχ θαιά γηα παξαγσγή εξπζξψλ νίλσλ πνηφηεηαο
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Πλεπκαηηθά πηεζηήξηα

Οξηδφληηνο πεξηζηξεθφκελνο θχιηλδξνο ζην εζσηεξηθφ ηνπ νπνίνπ 

βξίζθεηαη πιεπξηθφο αεξνζάιακνο απφ θανπηζνπθ

Μέζσ αεξαληιίαο δηνγθψλεηαη πξννδεπηηθά θαη πηέδεη ηελ 

ζηαθπιιφκαδα ζηα εμσηεξηθά ηνηρψκαηα

Σηε ζπλέρεηα εθθελψλεηαη ν αεξνζάιακνο θαη πεξηζηξέθεηαη ν 

θχιηλδξνο. Αθνινχζσο μεθηλάεη λέα δηφγθσζε
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Πιενλεθηήκαηα

Απαιή πίεζε, έσο 1.8 bar

Δθαξκνγή πίεζεο ζε ιεπηή ζηνηβάδα ζηαθπιιφκαδαο

Παξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο γιεχθνπο
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Μεηνλεθηήκαηα

Φακειή απφδνζε

Μεγάιν θφζηνο

Ύπαξμε πηεζηεξίσλ κε δεκηνπξγία θελνχ 

Δπίζεο κε καλδχεο ςχμεο ή κε ζχζηεκα πιήξσζεο κε άδσην





















Πξνπηεζηήξην ζπλερψο ηξνθνδνηνχκελν, ζηε ζπλέρεηα νδεγείηαη

ζην πηεζηήξην

Ζ ζηαθπιιφκαδα πηέδεηαη ζπλερψο απφ έλα θνριία

Απνηεινχληαη απφ δηάηξεην θπιηλδξηθφ κέζα ζηνλ νπνίν

πεξηζηξέθεηαη αηέξκνλαο θνριίαο.

Τν ηέινο ηνπ θπιίλδξνπ θξάζζεηαη απφ κεηαιιηθή πφξηα ηνπ

νπνίνπ ε αληίζηαζε ζηα ζηέκθπια θαη άξα ε έληαζε ηεο πίεζεο

ξπζκίδεηαη κε αληίβαξα

Συνεχι  πιεςτιρια 1/5



Μεγάιε απφδνζε

Γηεπθφιπλζε ζηελ εξγαζία

Όκσο πίεζε βίαηα

Γχζθνινο ν δηαρσξηζκφο ησλ πνηνηήησλ, 

θαηά κήθνο ηνπ θπιίλδξνπ 3-4 έμνδνη

Συνεχι  πιεςτιρια 2/5



Συνεχι  πιεςτιρια 3/5



Συνεχι  πιεςτιρια 4/5





Ή αιιηψο απνκάθξπλζε ηεο ππνζηάζκεο

Γηαδηθαζία απαξαίηεηε γηα παξαγσγή πνηνηηθψλ νίλσλ

Μεηά ην πηεζηήξην, ζην γιεχθνο αησξνχληαη ζηεξεά ζσκαηίδηα 

ηνπ ζηαθπιηνχ, ζθφλεο, ρψκαηα, πεθηηληθέο νπζίεο θ.α. Τν 

πνζνζηφ εμαξηάηαη απφ ηελ πγηεηλή ησλ ζηαθπιηψλ θαη ηελ 

έληαζε ησλ κεραληθψλ δηεξγαζηψλ πνπ πξνεγήζεθαλ

Σηφρνο ηεο απνιάζπσζεο είλαη ε παξαιαβή φζνλ ην δπλαηφλ πην 

δηαπγέο γιεχθνο

Προηυμωτικθ διαυγαςθ / απολάςπωςθ



Πιενλεθηήκαηα

- Οίλνη πην αξσκαηηθνί

- Με ηελ απνιάζπσζε θαηαθάζνληαη θαη ππνιείκκαηα 

θπηνθαξκάθσλ πξνζθνιιεκέλα ζηα ζηεξεά ζσκαηίδηα,  

- Απνθπγή δεκηνπξγίαο αλαγσγηθψλ νζκψλ

- Απνθπγή κνιχλζεσλ απφ ρνξηψδε αξψκαηα

- Οη ιάζπεο πεξηέρνπλ πξφδξνκεο νπζίεο ζεηνχρσλ πηεηηθψλ 

φπσο κεζεηνλφιε, κεζαλ-ζεηφιε πνπ κπξίδνπλ πνιχ άζρεκα

Προηυμωτικθ διαυγαςθ / απολάςπωςθ



Απνκαθξχλνληαη νμεηδψζηκεο νπζίεο, κέηξεζε Α420 nm θαη 

δείθηε θαηλνιψλ δείρλεη αηζζεηή κείσζε κεηά ηελ απνιάζπσζε

Προηυμωτικθ διαυγαςθ / απολάςπωςθ



Μειονέκτηματα

- ε κείσζε ησλ ακκσληαθψλ γη απηφ πξνζζέηνπκε εμσγελή

- Γπζθνιηα αιθννιηθεο δπκσζεο

Δύο τύποι απολάσπωσηρ

Σηαηηθφο 

Γπλακηθφο (θπγνθέληξεζε, επηπιεπζε, θίιηξν θελνχ

Προηυμωτικθ διαυγαςθ / απολάςπωςθ



Σηαηηθή απνιάζπσζε κε πξνζζήθε ζεηψδε αλπδξίηε, ςχμε 12-

24 ψξεο

Σηαηηθή απνιάζπσζε κε πξνζζήθε πεθηηλνιπηηθψλ ελδχκσλ ηα 

νπνία θαηαζηξέθνπλ ηηο πεθηηληθέο νπζίεο πνπ ελεξγνχλ σο 

πξνζηαηεπηηθά θνιινεηδή θαη εκπνδίδνπλ ηελ θαζίδεζε

Τέινο κεηάγγηζε γηα απνρσξηζκφ απφ ηελ ππνζηάζκε

Προηυμωτικθ διαυγαςθ / απολάςπωςθ











Ταρχηεηα πηψζεο ζηεξεψλ ζσκαηηδίσλ εμαξηάηαη απφ ηελ 

δηάκεηξφ ηνπο, ην εηδηθφ βάξνο θαη ημψδεο ηνπ γιεχθνπο

Μεηνλέθηεκα φηη ρξεηάδεηαη ρξφλoο γηα λα επαλέιζεη ε 

ζεξκνθξαζία ζηνπο 16-17 °C. Καιχηεξα ζπλδπαζκφο, πξνζζήθε 

ελδχκσλ θαη κεηά ςχμε ζηνπο 14 °C

Προηυμωτικθ διαυγαςθ / απολάςπωςθ



Γπλακηθή απνιάζπσζε κε θπγνθέληξεζε (ηαρχηεηα 5000-8000 

θνξέο ηαρχηεξε), αιιά απαηηείηαη θαζαξφ γιεχθνο κε θάησ 

απφ 5% ζηεξεά (πξφξνγνο)

Μέζνδνο πνπ δχλαηαη λα απνκαθξχλεη θαη ζσκαηίδηα κε 

δηάκεηξν 0,01 mm 

Έηζη αθαηξείηαη ζεκαληηθφ κέξνο ησλ δπκψλ, απαξαίηεηε ε 

πξνζζήθε εμσγελψλ δπκψλ

Υςειφ θφζηνο 

Προηυμωτικθ διαυγαςθ / απολάςπωςθ







Διαυγαςθ με Επίπλευςθ 



Προηυμωτικθ διαυγαςθ / απολάςπωςθ 1/



Προηυμωτικθ διαυγαςθ / απολάςπωςθ

Απνιάζπσζε κε θίιηξν θελνχ

Απνρσξίδεη ηηο ιάζπεο απφ ην γιεχθνο



Βαζηθφ πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ιεπθψλ νίλσλ είλαη ην άξσκά ηνπο

Τνχην απαξηίδεηαη θπξίσο απφ ην άξσκα ηεο πξψηεο χιεο (πξσηεχσλ ή

πνηθηιηαθφ) θαη

απφ ην δεπηεξεχσλ άξσκα, πνπ ζρεκαηίδεηαη θαηά ηελ αιθννιηθή

δχκσζε

Μηιακε επίζεο γηα ηξηηεπσλ, αξσκα σξίκαλζεο ή παιησζεο ησλ νίλσλ

Αλκοολικι ηφμωςθ του γλεφκουσ



Δπηβάιιεηαη λα γίλεηαη ε δηεμαγσγή ηεο αιθννιηθήο δχκσζεο ζε ηέηνηεο

ζπλζήθεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ην πεξηζζφηεξν θαη πνηνηηθφηεξν

δπλαηφλ άξσκα δχκσζεο, κε πςειέο ζπγθεληξψζεηο ζε πηεηηθνχο

εζηέξεο θαη ζρεηηθά ρακειέο ζε αλψηεξεο αιθνφιεο θαη πηεηηθα νμέα

Οη ηξεηο ρεκηθέο νκάδεο απηέο παξάγνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο

αιθννιηθήο δχκσζεο σο δεπηεξεχνληα πξντφληα ηεο αιθννιηθήο

δχκσζεο

Αλκοολικι ηφμωςθ του γλεφκουσ



Πνιιέο κειέηεο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη

ε ζεξκνθξαζία ηεο δχκσζεο είλαη ν πην βαζηθφο παξάγνληαο,

πνπ επεξεάδεη ην πνηνηηθφ απηφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ νίλνπ – ην άξσκα

θαη φηη νη ζεξκνθξαζίεο πνπ επηηξέπνπλ ηε δηαηήξεζε ηθαλνπνηεηηθνχ

αξψκαηνο είλαη εθείλεο πνπ δελ μεπεξλνχλ ηνπο 20°C

Αλκοολικι ηφμωςθ του γλεφκουσ



Θεξκνθξαζίεο πάλσ απφ ην φξην απηφ θαη κάιηζηα πςειφηεξεο απφ 

25°C, κπνξεη αθελφο λα πξνθαιέζνπλ 

α) επηπινθέο ζηελ εμέιημε ηεο δχκσζεο, 

αθεηέξνπ 

ζπλνδεχνληαη θαη κε β) απψιεηα ησλ αξσκαηηθψλ ζπζηαηηθψλ, ηα 

νπνία είλαη πηεηηθα θαη δηαθεχγνπλ ζηελ αηκφζθαηξα

Αλκοολικι ηφμωςθ του γλεφκουσ



Τα ζπζηαηηθά απηά παξαζχξνληαη απφ ην CO2 θαη ηνπο αηκνχο

αιθνφιεο θαη λεξνχ, δεδνκέλνπ φηη ε δχκσζε ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο

είλαη έληνλε θαη ε παξαγσγή ησλ αεξίσλ ζεκαληηθή

Σπλεπψο ε ςχμε ηνπ "ελ δπκψζεη" γιεχθνπο είλαη απαξαίηεηε κηαο θαη ε

αιθννιηθε δχκσζε είλαη εμσζεξκε αληίδξαζε θαη εθιχεηαη ζεξκφηεηα.

Ζ ζεξκνθξαζία δχλαηαη λα αλέιζεη ζε ηηκέο αλσ ησλ 30 °C

Αλκοολικι ηφμωςθ του γλεφκουσ



Εχκσζε ζε δεμακελέο θαη ςχμε ηνπ γιεχθνπο

Ζ ζεξκφηεηα πνπ εθιχεηαη ζηελ πεξίπησζε κεγάισλ δεμακελψλ

είλαη αξθεηά κεγάιε

Τν πξφβιεκα, φκσο, ησλ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ ζηε ιεπθή

νηλνπνίεζε είλαη πνιχ πην ζνβαξφ απ' φηη ζηελ εξπζξή

Γηα λα δηαηεξήζνπκε ην πεξηζζφηεξν δπλαηφ άξσκα θαη ηε

ιεπηφηεηα ησλ νίλσλ, ε ζεξκνθξαζία πξέπεη λα ζπγθξαηεζεί

ρακειά

Αλκοολικι ηφμωςθ του γλεφκουσ 6/



Δθηφο απφ ηνλ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο δχκσζεο θαη ηελ

δηαηεξεζε ηεο θαζφιε ηελ δηάξθεηα ηεο αιθννιηθήο δχκσζεο ζε

ζεξκνθξαζίεο < 20°C

ε ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ ζηειέρνπο δπκνκχθεηα αιιά θαη ε

ηξνθνδφηεζε απηνχ κε ηα θαηάιιεια ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, ζηελ

θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή παίδεη ζεκαληηθφηαην ξφιν

Αλκοολικι ηφμωςθ του γλεφκουσ





Eπίδξαζε ηεο Θεξκνθξαζία Εχκσζεο

Αλκοολικι ηφμωςθ του γλεφκουσ



Γέλνο ή είδνο ησλ δπκψλ, αιιά θαη ηνπ ζηειέρνπο είλαη ζεκαληηθφηαην

γηα ηελ ηππνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ νίλνπ.

Καηά ηελ αιθννιηθή δχκσζε

-παξαγσγή αιθνφιεο θαη CO2,

-παξαγσγή δεπηεξνγελλψλ κεηβνιηηψλ πηεηηθψλ (αλψηεξεο

αιθνφιεο, αλψηεξνη εζηέξεο, αιδευδεο, πηεηηθά απφ πξφδξνκεο

αξσκαηηθέο ελψζεηο θ.ι.π.) ππεχζπλα γηα ην δεπηεξεχνλ άξσκα ηνπ

νίλνπ.

Χρθςιμοποίθςθ επιλεγμζνων καλλιεργειών 

ηυμών 



Ρόλοσ των ςτελεχών ζυμών

Μεγάιε ζεκαζία παίδεη ε επηινγή ηνπ ζηειέρνπο δπκνκχθεηα 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ αιθννιηθή δχκσζε. Π.ρ. Sauvignon 

blanc ε δχκε κε ην εκπνξηθφ φλνκα VL 3 ή CKS 102 ή άιιεο. 

1οσ Στόχοσ : γριγορθ επίτευξθ τθσ αλκοολικισ ηφμωςθσ 

2οσ Στόχοσ : παραγωγι ςε ςθμαντικζσ ςυγκεντρώςεισ των 

χαρακτθριςτικών αρωματικών ςυςτατικών τθσ ποικιλίασ δθλ. 

τθν ζκφραςθ του ποικιλιακοφ αρώματοσ. 

Χρθςιμοποίθςθ επιλεγμζνων καλλιεργειών 

ηυμών 



Κινθτικι τθσ αλκοολικισ ηφμωςθσ του ίδιου γλεφκουσ με δφο 

ςτελζχθ ηυμών τθν VL3 και Χ. 

 

Χρθςιμοποίθςθ επιλεγμζνων καλλιεργειών 

ηυμών 



Σφγκριςθ ςυγκεντρώςεων μερκαπτοεξανόλθσ οίνων που

παράχκθκαν με 5 διαφορετικά ςτελζχθ.
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Χρθςιμοποίθςθ επιλεγμζνων καλλιεργειών 

ηυμών 



Χρθςιμοποίθςθ επιλεγμζνων καλλιεργειών 

ηυμών 



Χρηςιμοποίηςη 

επιλεγμένων 

καλλιεργειών 

ζυμών 7/ 



Χρηςιμοποίηςη 

επιλεγμένων 

καλλιεργειών 

ζυμών  


