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Οι Ελληνες, γνώρισαν το κρασί πιθανότατα από την αρχή της εγκατάστασής τους στο 
σηµερινό τους τόπο, δηλαδή τουλάχιστον πριν το 1700 π.Χ.  



Λίγα λόγια για το κρασί 

προέλευση της λέξης κρασί 

     κράσις= ανάµειξη 
κρα-(ινδοευρωπαϊκό θέµα  kera)               κεράννυµι=αναµειγνύω  

                 κρατήρ=σκεύος ανάµειξης 

ετυµολογία της λέξης κρασί 
Αντανάκλαση συνήθειας Αρχαίων Ελλήνων: κρασί  ανακατεµένο µε νερό (1:3,  οίνος/νερό) 

συνήθειες των Αρχαίων Ελλήνων  
• ανάµειξη του κρασιού µε νερό  
• προσθήκη διαφόρων µυρωδικών –µπαχαρικών στο κρασί (θυµάρι, µέντα, πιπέρι, 
γλυκάνισο, άψινθο (δηλ. παρασκευή βερµούτ=  Ιπποκράτειος Οίνος)  
• προσθήκη ρητίνης (δηλ. παρασκευή ρετσίνας)  



Η σύσταση του κρασιού εξαρτάται από: 

•  την ποικιλία του σταφυλιού 
•  την ωρίµανση 
•  το κλίµα 
•  το έδαφος της αµπελονικής περιοχής 
•  την αµπελογραφία   
•  τις τεχνικές καλλιέργειας 
•  η περιεκτικότητά του σε πτητικά συστατικά.  

Με τη χηµική ανάλυση των πτητικών επιτυγχάνεται  
ταξινόµηση κρασιών σύµφωνα  

•  µε τη γεωγραφική τους προέλευση ή  
•  τη χρονιά εξαίρετης παραγωγής 

Που εστιάζει η χηµική ανάλυση των πτητικών? 
ανάλυση των πτητικών > κατάλληλη ανάλυση αρώµατος 
ταυτοποίηση συστατικών υπεύθυνων για εξειδικευµένες οσµές-γεύσεις> στη 

γενική οσµή γεύση του κρασιού  



Άρωµα, «µπουκέτο» κρασιού  
• 600-800 ουσίες 

Ποιές είναι οι ενεργές οσµηρές ουσίες?  
• αριθµός  
• την τάξη και 
• σχετική σηµαντικότητα των οσµηρών ενώσεων  



• Η πολυπλοκότητα χηµικής σύνθεσης των πτητικών κλασµάτων 
• το εύρος της συγκέντρωσης που συµµετέχουν στον οίνο (1 ng/l - 1 g/l ) 

• η ευαισθησία των ουσιών 

ποιοτική+ποσοτική ανάλυση πτητικών συστατικών 

= εξαιρετικά πολύπλοκη+απαιτητική εργασία 



ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  
• Eλάχιστες εργασίες υπάρχουν για  τα ελληνικά κρασιά (µικρό ποσοστό αφορά στα 
αρωµατικά-πτητικά τους χαρακτηριστικά) 

• ιδιαίτερα συµβατές µε τα ελληνικά κρασιά υπήρξαν 

  -η µέθοδος Moio 

 -η χρήση της ρητίνης XAD-4 

 -η χρήση «φίλτρων» για απ’ευθείας ένεση κρασιού στο GC-MS (όταν 
 χρησιµοποιείται η πολική στήλη) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

• GC-αέρια χρωµατογραφία  
• GC-MS αέρια χρωµατογραφία µε φασµατογράφο µάζας 
• GC-O αέρια χρωµατογραφία µε ηλεκτρονική µύτη  
• HPLC-υψηλής πίεσης υγρή χρωµατογραφία 
• GC-FID, αέρια χρωµατογραφία µε ιονιστή φλόγας 
• απ’ ευθείας ανάλυση του κρασιού µε SPME 



Στόχος της παρούσας εργασίας 

•  η ανάλυση των πτητικών συστατικών των ελληνικών ποικιλιών  
  (λευκών- ροζέ- κόκκινων) των συνεταιρισµών που ανήκουν στον ΚΕΟΣΟΕ.  

Για τον σκοπό αυτό επιλέχθηκε η χρησιµοποίηση του GC-MS  
(αέριου χρωµατογράφου µε φασµατογράφο µάζας) µε 2 διαφορετικές σε πολικότητα 
στήλες, σε συνδυασµό µε διάφορες µεθόδους διαχωρισµού ή εκχύλισης.  

• η παρασκευή Βιολειτουργικού οίνου 
καταλληλότερο συµπλήρωµα για το εκχυλιστικό «σώµα», το κρασί, στη δηµιουργία 
πρόδροµου βιολειτουργικού οίνου, θεωρήθηκε ότι είναι το ελληνικό ενδηµικό φυτό, 
Sideritis clandestina subsp. clandestina της οικογένειας Labiatae.  



Δείγµατα κρασιών (2002-2004) 

• Περιοχές 
• Θήβα (Σαββατιανό, ερυθράς περιοχής) 
• Πεζά (Κοτσιφάλι) 
• Ρόδος (Αθήρι, Μοσχάτο, grenache rose, αφρώδης οίνος) 
• Σάµος (Μοσχάτο) 
• Σαντορίνη (Ασύρτικο, Αηδάνι, Βινσάντο-λευκό,Βοϋδόµατο, 
Μαυροτράγανο,Μανδηλαριά, Βινσάντο-ερυθρό)  
• Τύρναβος (ερυθρό, Ροδίτης λευκό) 

• Στάδια οινοποίησης 
• µετά τη ζύµωση και τη θείωση και πριν το κολλάρισµα 
• µετά το κολλάρισµα 
• έτοιµο για εµπορία 



Προετοιµασία δείγµατος 
• Οι φιάλες κρασιού ανοίγονται 
• λαµβάνεται το δείγµα  
• οι φιάλες κρασιού κλείνονται (προσαρµογή µπαλονιού µε Αργό ή Νέο) και 
αποθηκεύονται σε ψυγείο ή καταψύκτη 
• ανάλογα µε το στάδιο οινοποίησης το δείγµα φιλτράρεται ή όχι 
• Προετοιµασία για την εκχύλιση ή το διαχωρισµό µε ρητίνη 



• Εκχύλιση MOIO 
• 200 ml κρασιού (vol 11%) + 30 g NαCl σε κλειστό σύστηµα που περιβάλλεται 
από πάγο (συνθήκες αδρανούς αερίου) 
• µαγνητική ανάδευση µέχρι τη διάλυση NαCl 
• + 5 ml CH2Cl2  

•  3 h µαγνητική ανάδευση  
• συλλογή µίγµατος σε διαχωριστική χοάνη και παραµονή σε ηρεµία 
• διαχωρισµός των 2 φάσεων  
• αν η «οργανική φάση»  

  -είναι γαλάκτωµα         (φίλτρο ή φυγοκέντρηση)   
  -είναι διαυγής  

• συγκεντρώνεται σε φιαλίδιο µε αφυγραντικό   
• φυλάσσεται στην κατάψυξη µέχρι να γίνει ένεση στον αέριο χρωµατογράφο  



• Δέσµευση πτητικών συστατικών κρασιού από τη ρητίνη XAD-4 
• Στήλη διαµέτρου 1 εκ. «πακετάρεται» σε ύψος 10 εκ. µε ρητίνη XAD-4 
• Η ρητίνη ξεπλένεται µε απιονισµένο νερό 
• 150 ml κρασιού αραιώνονται µε νερό ώστε vol= 6 % (περίπου 1/1) 
• Το οινικό διάλυµα διέρχεται χωρίς πίεση από τη στήλη 
• Μετά το πέρας του οιν. διαλύµατος  διέρχεται αέρας από τη στήλη 
• Η στήλη ξεπλένεται µε 40 ml  διαιθυλαιθέρα/πεντάνιο (1/1)  
• Το µίγµα συγκεντρώνεται σε σφαιρική φιάλη µε αφυγραντικό  
• Για κάθε δείγµα κρασιού επαναλαµβάνουµε 2 φορες 
• Μετά από 24 h διηθούµε και συµπηκνώνουµε το µίγµα 
• Η συµπήκνωση (µέχρι τα 0,5-1,0 ml) γίνεται  

 -µε στήλη vigreux 
 -µε rotary evaporator χωρίς χρήση κενού 

• Τα δείγµατα συγκεντρώνονται σε φιαλίδια και φυλάσσονται στην κατάψυξη µέχρι 
να γίνει ένεση στον αέριο χρωµατογράφο  



Ανάλυση στον αέριο χρωµατογράφο µε φασµατογράφο µάζας 

Για τις αναλύσεις αυτές χρησιµοποιείται το όργανο   
FINNIGAN TRACE DSQ µε Autoinjector AI3000 και  Trace GC Ultra,  
µε τις στήλες ATtm-Aquawax (30.0 m X 0.32 mm X 0.25 µm) 
 και HP 5MS (30.0 m X 0.25 mm X 0.25 µm).  
Η θερµοκρασία της στήλης κυµαίνεται από 40 µέχρι 220 ή 280  OC  
µε συγκεκριµένο ρυθµό ανόδου ή παραµονής σε κρίσιµες τιµές. 



ΜΑΥΡΟΤΡΑΓΑΝΟ (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 2004), ΕΚΧ. ΜΟΙΟ (πολική στήλη) 







ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ (ΠΡΙΝ ΤΟ ΚΟΛΛΑΡΙΣΜΑ- ΘΗΒΑ 2002) ΕΚΧ. ΜΟΙΟ (πολική στήλη) 



ΑΘΗΡΙ (ΡΟΔΟΣ 2004) –ΡΗΤΙΝΗ Xad-4-ΣΥΜΠΗΚΝΩΣΗ vigreux (πολική στήλη) 



Τα µέχρι τώρα πειράµατα της ανάλυσης πτητικών αποβλέπουν  
--στη σύγκριση των περιεκτικοτήτων σε πτητικά:  

•  των ιδίων ποικιλιών (διαφορετικές αµπελονικές ζώνες)  
•  των διαφορετικών ποικιλιών (της ίδια αµπελονικής ζώνης) 
•  των ίδιων ποικιλιών, της ίδια αµπελονικής ζώνης, σε διαφορετικές χρονιές 

--στην καταγραφή των ιδιαιτεροτήτων εκάστου οίνου (γεύση)  
--στην αναγνώριση των «κρίσιµων-ουσιών» (βασικός παράγοντας  

γεωγραφικής θέσης) 



Βιολειτουργικός οίνος και προοπτικές 

Στα πρώτα πειράµατα συµπεριλαµβάνονται  
•  η φυτοχηµική ανάλυσή του «τσαγιού του βουνού», Sideritis clandestina subsp. 
clandestina της οικογένειας Labiatae, γνωστό για τα αφεψήµατά του και τις 
θεραπευτικές του ιδιότητες, όχι όµως και ερευνητικά (στα πρώτα ευρήµατα ανήκουν 
ουσίες όπως η α- µπισαµπολόλη και η σιδερόλη) 

•  η χρησιµοποίηση δυο «δυνατών», από άποψη γλυκιάς γεύσης και φήµης, ελληνικών 
κρασιών, σαν εκχυλιστικό µέσο για τη δηµιουργία βιολειτουργικού οίνου, του 
Μοσχάτου Σάµου και της Μαυροδάφνης Πατρών. 
Ταξιανθίες καθώς και υδατικό εκχύλισµα του τσαγιού εµβαπτίσθηκαν ή διαλύθηκαν στα 
2 κρασια, παρέµειναν σε δροσερό και σκιερό µέρος και δοκιµάζονταν «γευστικά» κατά 
το πέρασµα των ηµερών.  




