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Μαθησιακοί Στόχοι

 Παραλαβή του σταφυλιού

 Εκραγισμός σταφυλιού 

 Σπάσιμο σταφυλιού

 Αντλίες τρυγητού

 Μειονεκτήματα εκραγισμού

 Πλεονεκτήματα εκραγισμού



Λέξεις Κλειδιά

 Εκραγισμός

 Σπαστηρας

 μειονεκτήματα

 πλεονεκητματα

 Ψυξη σταφυλιών



Αποράγγιση ή Αποβοστρύχωση 1/4

 Αφαίρεση και απομάκρυνση των βοστρύχων ώστε 

να κρατήσουμε για οινοποίηση μόνο τον χυμό και 

τις ράγες.

 Αποτελούνται από ένα διάτρητο επιμήκη 

περιστρεφόμενο κύλινδρο, από τις οπές του 

οποίου περνούν οι ράγες.

 Κατά μήκος υπάρχει άξονας με πτερύγια σε 

ελικοειδή διάταξη που περιστρέφεται σε αντίθετη 

φορά ως προς τον κύλινδρο. 



Αποράγγιση ή Αποβοστρύχωση 2/4



Αποράγγιση ή Αποβοστρύχωση 3/4



Αποράγγιση ή Αποβοστρύχωση 4/4



Έκθλιψη ή Σπάσιμο 1/4

 Θραύση του φλοιού των ραγών – απελευθέρωση 

της σάρκας.

 Πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να αποφεύγεται το 

μάσημα του φλοιού και σπάσιμο των γιγάρτων.

 Θλιπτήρια

 Αποτελείται από δύο αυλακωτούς κυλίνδρους που 

περιστρέφονται με αντίθετη φορά και με 

διαφορετικές ταχύτητες. Η απόσταση μεταξύ τους 

είναι μεταβλητή, ώστε να αποφεύγεται το σπάσιμο 

των γιγάρτων



Έκθλιψη ή Σπάσιμο 2/4



Έκθλιψη ή Σπάσιμο 3/4



Έκθλιψη ή Σπάσιμο 4/4



Πλεονεκτήματα Απορράγισης

 Μείωση του χώρου που καταλαμβάνεται (15-30%)

 Μείωση στυφή γεύσης 

 Υψηλότερο κτηθέν αλκοολικό τίτλο-οι βόστρυχοι 

απορροφούν παραγόμενη αλκοόλη

 Καλύτερη ένταση χρώματος ερυθρών οίνων -οι 

βόστρυχοι απορροφούν τις ανθοκυάνες



Μειονεκτήματα Απορραγισης 1/2

 Η απορράγιση δυσκολεύει την ομαλή εξέλιξη της 

αλκοολικής ζύμωσης, διότι περιέχουν άζωτο.

 Η απορράγιση δυσκολεύει την πίεση των 

σταφυλιών, η παρουσία τους επιτρέπει το 

ευκολότερο στράγγισμα του χυμού μέσα από τη 

σταφυλλόμαζα.

 Η απορράγιση εντείνει την οξείδωση μέσω του 

αερισμού που επιτελείται και διότι λιγοστεύουν οι 

πολυφαινόλες (αντιοξειδωτικές ιδιότητες).



Μειονεκτήματα Απορραγισης 2/2

 Γενικότερα η χρήση του εκραγιστηρίου είναι πιο 

απαραίτητη για τα ερυθρά ενώ ίσως να μην είναι 

απαραίτητη για τα λευκά.

 Στα ερυθρά η παρουσία βοστρύχων συμβάλλει 

στην εκχύλιση ‘άγουρων’ τανινών. 

 Στα λευκά η διαδικασία της πίεσης διευκολύνεται 

από την παρουσία των βοστρύχων, δημιουργούν 

ένα είδος στραγγιστηρίου και ο εκλυόμενος χυμός 

είναι πιο καθαρός



Πλεονεκτήματα Έκθλιψης 1/2

 Απελευθέρωση μέρους του χυμού, διευκολύνονται 

οι διαδικασίες της πίεσης.

 Καθίσταται δυνατή η μεταφορά της 

σταφυλλόμαζας με αντλίες.

 Αύξηση επιφάνειας επαφής υγρού και στερεών 

συστατικών, ξεκινά η εκχύλιση.

 Καλύτερη κατανομή του θειώδη ανυδρίτη.



Πλεονεκτήματα Έκθλιψης 2/2

 Οικονομία χώρου κατά 20%.

 Δεν μένουν ανάγοντα σάκχαρα στις πιέσεις 

ερυθρών.

 Στα λευκά γρήγορος διαχωρισμός γλεύκους και 

στεμφύλων.

 Μείωση του απαιτούμενου όγκου πιεστηρίων.



Μειονεκτήματα Έκθλιψης

 Αύξηση της οινολάσπης 

 Αύξηση ευαισθησίας στην οξείδωση

 Καταστροφή χρωστικών προσβεβλημένων 

σταφυλιών (λόγω περισσότερου Ο2)

 Πολύ γρήγορη εξέλιξη της ζύμωσης, υπερβολική 

άνοδος θερμοκρασίας ιδίως τις ζεστές περιόδους

 Αυξάνει τον αριθμό των γιγάρτων στο γλεύκος

 Κίνδυνος κατακερματισμού γιγάρτων



Βιβλιογραφία

 Handbook of Enology Vol 1, 2nd edition, 2006, P. 

Riberau Gayon

 Oοινολογία - Επιστήμη και τεχνογνωσία, 

Σουφλερος Ευάγγελος



Άδειες Χρήσης 

 Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative 
Commons.  
 

 Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου 
τύπου άδεια χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 

 
 



Χρηματοδότηση 

 Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του 
εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. 

 Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την 
αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.  

 Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 

 
 

 



Σημείωμα Αναφοράς 

Copyright  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης 
Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Κοτσερίδης Δημήτρης/ 
Καλλίθρακα Τίνα «Οινολογία Ι». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2015. 
Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: 
https://mediasrv.aua.gr/eclass/courses/OCDFSHN100/ 
 

 
 

https://mediasrv.aua.gr/eclass/courses/OCDFSHN100/
https://mediasrv.aua.gr/eclass/courses/OCDFSHN100/


Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative 
Commons Αναφορά, Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής 
Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων, π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα 
κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους 
όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». 
 
 
 
Η άδεια αυτή ανήκει στις άδειες που ακολουθούν τις προδιαγραφές του 
Oρισμού Ανοικτής Γνώσης [2], είναι ανοικτό πολιτιστικό έργο [3] και για το λόγο 
αυτό αποτελεί ανοικτό περιεχόμενο [4].  
 
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/  
[2] http://opendefinition.org/okd/ellinika/ 
[3] http://freedomdefined.org/Definition/El 
[4] http://opendefinition.org/buttons/             
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Διατήρηση Σημειωμάτων 

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα 
πρέπει να συμπεριλαμβάνει: 
 το Σημείωμα Αναφοράς 
 το Σημείωμα Αδειοδότησης 
 τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων 
 το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον 

υπάρχει) 
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους. 

 


