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  Σλόγκαν- Σύμβολο 

 

«Το 41 μεθυστικό σαν το πάθος» 

 

 

 

 

 

 

 



Κάτοψη 

 

 

 

 

 

 



Πρώτο πρακτικό 

   Σήμερα Πέμπτη 19 Ιανουαρίου συνεδριάσαμε 

τα μέλη της ομάδας με θέμα: «Απόφαση 

κατασκευή μακέτας» 

    Προτάθηκαν οι εξής ιδέες : 

 Βιομηχανία Οίνου ( 5 ψήφοι ) 

 Βιομηχανία Χυμού Πορτοκάλι ( 1 ψήφος ) 

 Βιομηχανία Σοκολάτας ( 2 ψήφοι ) 

 Βιομηχανία Καπνού ( 0 ψήφους ) 

 Βιομηχανία Μολυβιού ( 0 ψήφους ) 

 

Επικράτησε η πρόταση βιομηχανία Οίνου με 5      

ψήφους. 

Γενική Διευθύντρια 

ΔΗΜΟΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

 

 

 



                               Δεύτερο πρακτικό 

Σήμερα Πέμπτη 25 Ιανουαρίου συνεδριάσαμε τα 

μέλη του Διοικητικού συμβουλίου της 

βιομηχανίας Οίνου και προτείναμε ιδέες για την 

ονομασία της βιομηχανίας. 

 

  Προτάθηκαν οι εξής ιδέες : 

 Μπρούσκο ( 1 ψήφος ) 

 Wine house (0 ψήφους) 

 Alametver (0 ψήφους) 

 Το 41 ( 5 ψήφοι ) 

 Νέκταρ ( 0 ψήφους ) 

 Don’t whine (0 ψήφους) 

 Wine space (0 ψήφους) 

 

Επικράτησε Το 41 με 5 ψήφους. Η βιομηχανία Οίνου 

θα ονομαστεί Το 41 .    

 

Γενική Διευθύντρια 

ΔΗΜΟΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 



Τρίτο πρακτικό 

Σήμερα Πέμπτη 9 Μαρτίου τα μέλη της βιομηχανίας 

«Το 41» πραγματοποιήσαμε συνέλευση με θέμα το 

χρονοδιάγραμμα εργασιών της επιχείρησης. 

                        

Γενική Διευθύντρια 

ΔΗΜΟΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

 

 

 



Στρατηγική υλοποίησης στόχων 

Εμπορικοί στόχοι: 

 Να δημιουργηθεί διαφημιστική καμπάνια.  

 Να διαφημιστεί στα Μ.Μ.Ε. εντός και εκτός  της 

Ελλάδας 

 Να διατεθούν τα προϊόντα σε πολυκαταστήματα 

παγκοσμίως. 

 

 

Διοικητικοί στόχοι: 

 Να προσληφθούν περισσότεροι υπάλληλοι στην 

βιομηχανία με πλούσιο βιογραφικό και καλές 

προοπτικές. 

 

 

Γενική Διευθύντρια 

ΔΗΜΟΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

 

 



Οργανόγραμμα 

Οινοβιομηχανία «Το 41» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ  Δ/ΝΤΡΙΑ: 

ΔΗΜΟΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

Δ/ΝΤΡΙΑ  ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ 

ΕΛΕΝΧΟΥ: ΜΙΧΑΣΗ 

ΡΑΦΑΕΛΑ 

 

Δ/ΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 

ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

Δ/ΝΤΡΙΑ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ:    

ΝΕΤΟ ΕΛΕΝΗ 

Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΧΕΣΕΩΝ: 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΔΗΜΟΣΗ 

Δ/ΝΤΡΙΑ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 

ΜΙΧΑΣΙ ΡΑΦΑΕΛΑ 

Δ/ΝΤΡΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 

ΜΙΧΑΣΙ ΡΑΦΑΕΛΑ 

Δ/ΝΤΡΙΑ 

ΈΡΕΥΝΑΣ: 

ΜΠΟΥΡΛΙΤΑ 

ΒΙΚΤΩΡΙΑ 

Δ/ΝΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 

ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ 

Δ/ΝΤΡΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: 

ΜΠΟΥΡΛΙΤΑ 

ΒΙΚΤΩΡΙΑ 

Δ/ΝΤΡΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: 

ΜΠΟΥΡΛΙΤΑ 

ΒΙΚΤΩΡΙΑ 

Δ/ΝΤΡΙΑ 

ΠΡΟΣΟΠΙΚΟΥ: 

ΝΕΤΟ ΕΛΕΝΗ 

Δ/ΝΤΡΙΑ 

ΠΛΗΡ/ΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: 

ΔΗΜΟΣΗ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 



Κατάλογος ειδικοτήτων εργαζομένων 

Όνομα Αλεξάνδρα Ραφαέλα Ελένη Βικτώρια Μεϊντάν-ης 

Επώνυμο Δημόση Μιχάσι Νέτο Μπουρλίτα Γιώργος 

Γέννηση 22-9-1989 9-5-1989 8-2-1989 14-12-1989 24-8-1989 

Τηλέφωνο 6987516095 6975842105 6948543214 6984512687 694587761 

Διεύθυνση Μιχαήλ Βόδα 
194 

Λέλας 
Καραγιάννη 

5 

Κύπρου 28 Σταυροπούλ
ου-ου 18 

Λέλας 
Καραγίαννη

24 
Σπουδές Διοίκηση 

επιχειρήσεω
ν 
& 

Δημόσιες 
Σχέσεις 

Παραγωγή Μάρκετινγκ Οικονομικά Ασφάλειας 

Προϋπηρεσία Γενική 
Διευθύντρια 

Διευθύντρια 
Παραγωγής 

Διευθύντρια
Μάρκετινκ 

Διευθύντρια 
Οικονομικών 

Διευθυντής 
Ασφάλειας 

Ξένες 
γλώσσες 

5 4 3 4 4 

Οικογενειακή 
κατάσταση 

Παντρεμένη Παντρεμένη Παντρεμένη Παντρεμένη Παντρεμέν
ος 

Παιδία Κανένα 2 2 4 2 

E-mail Alexandra@h
otmail.com 

 

Rafaela@hot
mail.com 

 

Eleni@hotm
ail.com 

 

Biktoria@hot
mail.com 

 

Giorgos@h
otmail.com 
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Καρτέλες εργαζομένων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το 41   

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: 

ΔΗΜΟΣΗ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

Το 41   

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ    

ΕΛΕΝΧΟΥ: 

ΜΙΧΑΣΙ  ΡΑΦΑΕΛΑ 

Το 41   

ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 

ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ 

Το 41   

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΚ: 

ΝΕΤΟ  ΕΛΕΝΗ 

Το 41   

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ   

ΣΧΕΣΕΩΝ: 

ΔΗΜΟΣΗ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

Το 41   

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 

ΜΙΧΑΣΙ  ΡΑΦΑΕΛΑ 

 Το 41   

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΜΙΧΑΣΙ  ΡΑΦΑΕΛΑ 

Το 41   

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΈΡΕΥΝΑΣ: 

ΜΠΟΥΡΛΙΤΑ  ΒΙΚΤΩΡΙΑ 

Το 41   

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 

ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ 

Το 41   

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:     

ΜΠΟΥΡΛΙΤΑ  ΒΙΚΤΩΡΙΑ 

Το 41   

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: 

ΜΠΟΥΡΛΙΤΑ  ΒΙΚΤΩΡΙΑ  

Το 41   

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:  

ΝΕΤΟ  ΕΛΕΝΗ 

Το 41   

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΛΗΡ/ΚΩΝ     

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: 

ΔΗΜΟΣΗ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 



Σχέδιο προϊόντων 

 Μπουκάλια  κρασιού 

 

 

 

 

 

 

 



Κατάλογος πρώτων υλών 

 

 

 

                     

 

 

 

Σφραγίδα 

 

 
E-mail: To41@hotmail.com 

FAX: 2107814028 

ΤΗΛ: 2105264751 

 

-Σταφύλια 
-Νερό 
-Ζάχαρη 

mailto:To41@hotmail.com


Δελτίο Προμηθειών 

 

Κωδικός Είδος Αξία Τεμάχια 

    
    
    
    
    
    
    
                                                       Υπογραφή 

 

Δελτίο Παραγγελίας 

 

Κωδικός Είδος Ποσότητα Τιμή 
86194 Μπουκάλια 2.000  
39482  2.000  
15807  2.000  
20480  2.000  

    



Προτάσεις για διαφήμιση 

 

Προς το Δ.Σ. για διαφήμιση 

1.  Περιοδικό μαγειρικής. 

Προτείνω να γίνει ολοσέλιδη διαφήμιση σε περιοδικό 

μαγειρικής , επειδή οι αναγνώστες ενός τέτοιου 

περιοδικού ενδιαφέρονται μόνο για την ετοιμασία ενός 

γεύματος και την ολοκλήρωση της προετοιμασίας ενός 

σωστού τραπεζιού που ολοκληρώνεται με το σωστό 

κρασί. 

 

2.  Πολύχρωμη αφίσα. 

 Προτείνω να γίνει ολοσέλιδη διαφήμιση σε 

κατάλληλους χώρους , επειδή θα είναι σε σημεία που 

είναι ορατά από πεζούς που ενδιαφέρονται μόνο για την 

ετοιμασία ενός καλού γεύματος που ολοκληρώνεται με 

το σωστό κρασί και θέλει να το δοκιμάσει. 

 

 

 

 



Τηλεοπτική διαφήμιση 

Το υπέδαφος της Θεσσαλίας διαθέτει ορυκτό πλούτο, κυρίως 

μεταλλεύματα και κοιτάσματα. Στον κάμπο της Θεσσαλίας το 

κρασί όμως έπαιζε πολύ σπουδαίο ρόλο στη ζωή των αρχαίων 

Ελλήνων. Για αυτό και επιμένουν να καλλιεργούν αμπέλια σε 

αυτόν τον τόπο. Η οικογένεια Παπαδοπούλου φαίνεται πως 

αγαπάει με πάθος τον τόπο τους. Συνεχίζοντας την 

επιχείρηση τους, έστησαν ένα μικρό οινοποιό. Το ονόμασαν 

‘41’ ,πιο ταιριαστό όνομα δεν θα μπορούσε να βρεθεί. Γιατί 

συμβολίζει τα 41 χρόνια απασχόλησης της οικογένειας με την 

παραγωγή κρασιού και όχι μόνο. Χαρείτε το χρώμα του 

συνοδεύοντάς το με ντόπιους μεζέδες, πίνετε κρύο στους 8-

10  °C . 

Δοκιμάστε το!!! 

Το 41 είναι μεθυστικό σαν το πάθος! 

 
ΤΗΛ: 2105264751 

FAX: 2107814028 

E-mail: To41@hotmail.com 

mailto:To41@hotmail.com


Κάρτα της επιχείρησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΝΟΥ 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

  41 
 

ΜΕΤΟΧΗ 

ΑΞΙΑ 20 ΕΥΡΩ 



Προϋπολογισμός 

 

 

Μήνας/Έσοδα 
ανά Προϊόν 

Μάρτιος Μάϊος Ιούνιος 

Λευκό κρασί    
Κόκκινο κρασί    
Ροζ κρασί    
 

 

 

 

 

 

 

 



Ένα κρασί φτιαγμένο για... θεούς 

 

 

Χιλιάδες χρόνια πριν το ξακουστό κρασί από τα Θεσσαλικά αμπέλια 

στους πρόποδες του Ολύμπου, συντρόφευε τα συμπόσια των θεών 

και των ανθρώπων. Σήμερα, στα ίδια αμπέλια και με την ίδια 

παράδοση, φτιάχνουμε το θεσσαλικό ‘41’. Εσείς ανοίξτε ένα 

θεσσαλικό και απολαύστε ένα κρασί φτιαγμένο για...θεούς. 

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ‘41’ 

Ένα κρασί φτιαγμένο για...θεούς!! Μεθυστικό σαν το πάθος. 

 

 



ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ  ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΩΝ  ΠΕΛΑΤΩΝ 

              

Σε περίπτωση που ο πελάτης μας δεν ικανοποιηθεί από το  

προϊόν μας θα έχει την δυνατότητα να : 

 

 Να πάρει το ¼ των χρημάτων του πίσω. 
 Να μας επιστρέψει πίσω το προϊόν και να πάρει 

κάποιο άλλο της επιλογής του. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             



ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Η οινοποίηση είναι μια φυσική διεργασία που πραγματοποιείται εδώ 

και χιλιάδες χρόνια. Οινοποιώ σημαίνει μετατρέπω τα σταφύλια σε 

οίνο εφαρμόζοντας μια επιλεγμένη τεχνική. 

 

ΛΕΥΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Το πρώτο στάδιο της λευκής οινοποίησης είναι ο εκραγισμός, ο 

οποίος πραγματοποιείται στο εκραγιστήριο. Αυτό το μηχάνημα 

αποτελείται από ένα διάτρητο κύλινδρο που περιστρέφεται. Στο 

εσωτερικό του βρίσκεται ένας άξονας με πτερύγια που 

περιστρέφεται κι αυτός με αντίθετη όμως φορά. Εδώ οι ράγες 

διαχωρίζονται από τα κοτσάνια τους και περνούν από τις τρύπες του 

κυλίνδρου, ενώ τα κοτσάνια βγαίνουν από το αντίθετο άκρο και 

απομακρύνονται. 



 Στη συνέχεια οι ράγες περνούν ανάμεσα από τους κυλίνδρους του 

θλιπτηρίου, οι οποίοι επίσης περιστρέφονται. Η ταχύτητα και η 

μεταξύ τους απόσταση ρυθμίζονται ανάλογα με την ποικιλία των 

σταφυλιών και το βαθμό ωριμότητάς τους. Έτσι ενώ σπάζουν οι 

φλοιοί αποφεύγεται το σπάσιμο των κουκουτσιών που θα πρόσθετε 

στυφή γεύση στο κρασί. Με την σύνθλιψη των ραγών, 

απελευθερώνεται μέρος του χυμού τους. Οι ζύμες του φλοιού 

έρχονται σε επαφή με τον ίδιο το χυμό. 

Η σταφυλομάζα που παραλαμβάνεται μ’ αυτόν τον τρόπο οδηγείται 
για πίεση. Ένα σύγχρονο πνευματικό πιεστήριο παρέχει ήπια 
μεταχείριση στο σταφύλι. Η λειτουργία του βασίζεται στο γέμισμα 
φούσκας που βρίσκεται στο εσωτερικό του, με αέρα ή υγρό. Η 
σταφυλομάζα πιέζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο στα εσωτερικά 
τοιχώματα του κυλίνδρου και έτσι εξάγεται το υπόλοιπο του χυμού 
(υπάρχουν βέβαια και άλλοι τύποι πιεστηρίων, όπως αυτά με βίδα 
κ.ά.). 

Στη συνέχεια απομακρύνονται τα στέμφυλα και ο χυμός οδηγείται σε 
δεξαμενή όπου ψύχεται για κάποιο χρονικό διάστημα (συνήθως μία 
νύχτα περίπου). Είναι η διαδικασία της απολάσπωσης, κατά την 
οποία το ήδη ψυγμένο γλεύκος διαυγάζετε. Η διαύγαση 
επιτυγχάνεται από μόνη της με την κατακάθιση όλων των 
σωματιδίων που βρίσκονται σε αιώρηση στο μούστο και γίνεται 
πάντα πριν από την αλκοολική ζύμωση. Η διάρκειά της είναι από 12 
έως 14 ώρες, ανάλογα με το ποσοστό λασπών. Τα κρασιά που 
προέρχονται από απολασπωμένα γλεύκη έχουν καθαρότερο άρωμα. 
Το χρώμα τους είναι πιο σταθερό και λιγότερο ευαίσθητο στις 
οξειδώσεις. 

 



Ο καθαρός πλέον χυμός μεταγγίζεται σε δεξαμενή όπου 
πραγματοποιείται η αλκοολική ζύμωση. Φτάσαμε λοιπόν στο κρίσιμο 
σημείο της οινοποίησης, τη διαδικασία δηλαδή μετατροπής του 
φρέσκου χυμού σταφυλιών (γλεύκους) σε κρασί. 

Αυτή προκαλείται από τις ζύμες, μονοκύτταρους οργανισμούς που 
βρίσκονται στον φλοιό του σταφυλιού και έχουν πλέον περάσει στο 
σταφυλοπολτό. Η κυριότερη δουλειά των ζυμών είναι να 
μετατρέψουν το γλυκό χυμό του σταφυλιού και πιο συγκεκριμένα τα 
σάκχαρά του, σε αλκοόλη. 

Εναλλακτικά χρησιμοποιούνται επιλεγμένες ζύμες με τις οποίες 
εμβολιάζεται το γλεύκος, προκειμένου να υπάρχει καλύτερος έλεγχος 
της ζύμωσης και των επιθυμητών χαρακτηριστικών του κρασιού που 
θα παραχθεί. Αν δεν γίνει προσθήκη ζυμών από τον παραγωγό η 
αλκοολική ζύμωση λέγεται φυσική, ενώ αλλιώς ελεγχόμενη. 

Παρατηρούμε ακόμη ότι κατά τη διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης 
αυξάνεται η θερμοκρασία του γλεύκους. Αυτό συμβαίνει γιατί οι 
ζύμες παράγουν ενέργεια. Στη λευκή οινοποίηση η δεξαμενή ψύχεται 
έτσι ώστε η θερμοκρασία της ζύμωσης να κυμαίνεται στους 18 οC, 
αποσκοπώντας στην απόκτηση αρωμάτων με χαρακτήρα λουλουδιών 
και φρούτων, που θα χαρίσουν στο κρασί φρεσκάδα. 

Μετά το τέλος της αλκοολικής ζύμωσης, όταν δηλαδή το σύνολο των 
σακχάρων έχει μετατραπεί σε αλκοόλη, το κρασί μεταγγίζεται στις 
δεξαμενές αποθήκευσης. 

 

 

 



ΕΡΥΘΡΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Το πρώτο στάδιο και της ερυθρής οινοποίησης είναι ο εκραγισμό που 
πραγματοποιείται στο εκραγιστήριο. Αυτό αποτελείται από ένα 
διάτρητο κύλινδρο που περιστρέφεται. Στο εσωτερικό του βρίσκεται 
ένας άξονας με πτερύγια που περιστρέφεται κι αυτός με αντίθετη 
όμως φορά. Εδώ οι ράγες διαχωρίζονται από τα κοτσάνια τους και 
περνούν από τις τρύπες του κυλίνδρου, ενώ τα κοτσάνια βγαίνουν 
από το αντίθετο άκρο και απομακρύνονται. 

Στη συνέχεια οι ράγες περνούν ανάμεσα από τους κυλίνδρους του 
θλιπτηρίου, οι οποίοι επίσης περιστρέφονται. Η ταχύτητα και η 
μεταξύ τους απόσταση ρυθμίζονται ανάλογα με την ποικιλία των 
σταφυλιών και το βαθμό ωριμότητάς τους. Έτσι ενώ σπάζουν οι 
φλοιοί αποφεύγεται το σπάσιμο των κουκουτσιών που θα πρόσθετε 
στυφή γεύση στο κρασί. Με την σύνθλιψη των ραγών, 
απελευθερώνεται ο χυμός τους και όλος ο σταφυλοπολτός που 
δημιουργείται μεταφέρεται με τη βοήθεια μιας αντλίας στις 
ανοξείδωτες δεξαμενές. 



Φτάσαμε λοιπόν στο κρίσιμο σημείο της οινοποίησης, την αλκοολική 
ζύμωση, τη διαδικασία δηλαδή μετατροπής του φρέσκου χυμού 
σταφυλιών (γλεύκους) σε κρασί. 

Αυτή προκαλείται από τις ζύμες, μονοκύτταρους οργανισμούς που 
βρίσκονται στον φλοιό του σταφυλιού και έχουν πλέον περάσει στο 
σταφυλοπολτό. Εναλλακτικά χρησιμοποιούνται επιλεγμένες ζύμες με 
τις οποίες εμβολιάζεται το γλεύκος, προκειμένου να υπάρχει 
καλύτερος έλεγχος της ζύμωσης και των επιθυμητών 
χαρακτηριστικών του κρασιού που θα παραχθεί. Αν δεν γίνει 
προσθήκη ζυμών από τον παραγωγό η αλκοολική ζύμωση λέγεται 
φυσική, ενώ αλλιώς ελεγχόμενη. 

Η κυριότερη δουλειά των ζυμών είναι να μετατρέψουν το γλυκό χυμό 
του σταφυλιού και πιο συγκεκριμένα τα σάκχαρά του, σε αλκοόλη. 
Ταυτόχρονα απελευθερώνεται διοξείδιο του άνθρακα που 
δημιουργεί φυσαλίδες. Αυτές ανεβάζουν τους φλοιούς στην 
επιφάνεια των δεξαμενών όπου σχηματίζουν πυκνό «καπέλο». 

Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι οι ερυθρές χρωστικές ουσίες στις 
οποίες οφείλεται το κόκκινο χρώμα του κρασιού βρίσκονται στο 
εσωτερικό των φλοιών του σταφυλιού. Μόνο η επαφή του χυμού με 
το φλοιό, στη σωστή θερμοκρασία και για συγκεκριμένο χρόνο, δίνει 
το ποθητό αποτέλεσμα του χρωματισμού του. Γι’ αυτό, τραβάμε το 
χυμό από τον πυθμένα της δεξαμενής και τον ανακυκλώνουμε από 
την κορυφή της. Με αυτόν τον τρόπο, ή και άλλους, διαβρέχουμε τα 
στέμφυλα. Ρυθμίζοντας λοιπόν το χρόνο αυτής της διαδικασίας που 
ονομάζεται εκχύλιση, έχουμε το επιθυμητό χρώμα. 

Στα ερυθρά κρασιά ο χρόνος εκχύλισης μπορεί να διαρκέσει από 
ελάχιστες μέρες έως και αρκετές εβδομάδες. 



Παρατηρούμε ακόμη ότι κατά τη διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης 
αυξάνεται η θερμοκρασία του γλεύκους. Αυτό συμβαίνει γιατί οι 
ζύμες παράγουν ενέργεια. Σκοπός μας είναι να διατηρήσουμε 
τη θερμοκρασία ζύμωσης στο όριο των 25–28 οC που είναι ιδανική 
για την παραγωγή των ερυθρών οίνων, καθώς μας επιτρέπει να 
παραλάβουμε τα συστατικά που διαφοροποιούν τη γεύση των 
κόκκινων κρασιών, διατηρώντας συγχρόνως τη φρεσκάδα των 
αρωμάτων τους. Ψύχουμε λοιπόν τις δεξαμενές. Τις περιλούζουμε με 
κρύο νερό ή εμβαπτίζουμε στο εσωτερικό τους ψυκτικά στοιχεία. 

Μόλις ο χυμός μας αποκτήσει το επιθυμητό χρώμα και γευστικό 
χαρακτήρα απομακρύνεται από τους φλοιούς και μεταφέρεται σε 
άλλη δεξαμενή (η πίεση των φλοιών στο πιεστήριο δίνει το λεγόμενο 
«κρασί πίεσης», που είναι κατά κανόνα χαμηλότερης ποιότητας, αν 
και κάποτε μέρος του χρησιμοποιείται για ανάμιξη με το κρασί 
πρώτης ποιότητας). 

Εδώ, ή αργότερα, ολοκληρώνεται η αλκοολική ζύμωση και μπορεί να 
εκδηλωθεί μία δεύτερη, η μηλογαλακτική. Αυτή ονομάζεται ζύμωση 
αν και προκαλείται από βακτήρια, σε αντίθεση με την αλκοολική 
ζύμωση που πραγματοποιείται από τις ζυμομύκητες. Είναι δε τόσο 
σημαντική για την εξέλιξη των ερυθρών κρασιών ώστε αν δεν 
εκδηλωθεί από μόνη της, συχνά προσπαθούμε να την προκαλέσουμε. 
Σ’ αυτή τη φάση το μηλικό οξύ μετατρέπεται σε γαλακτικό, μια 
αλλαγή που «μαλακώνει» το κρασί, μειώνει δηλαδή τον άγουρο 
χαρακτήρα του και βοηθά στην ωρίμασή του. 

 

 

 


