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Γευςιγνωςία οίνου





Εργαςτθριακζσ αναλφςεισ



Οργανολθπτικι 
μζκοδοσ



Εργαςτθριακι ανάλυςθ

Ρεριεκτικότθτα αλκοόλ

Ελεφκερο και ολικό διοξείδιο του 
κείου

Ολικι οξφτθτα

Ρεριεκτικότθτα ςε υπολειμματικά 
ςάκχαρα

Διαλελυμζνο οξυγόνο 

2,4,6 τριχλωροανιςόλθ



Η εργαςτηριακή ανάλυςη γίνεται πριν και μετά την 
εμφιάλωςη



Στυλ  Ιςορροπία 

Αρϊματα Γεφςθ 

Εργαςτθριακά

Οργανολθπτικά



Χαμθλι 
ευχαρίςτθςθ

Χαμθλό 
φρουτϊδεσ

Ροικιλία Μοναδικότθτα
Αντιπροςωπευτικά 

περιοχισ

Χαμηλή ποιότητα Υψηλή ποιότητα



Εξαιρετικά κραςιά

Διζγερςθ 
αιςκιςεων

ίγοσ ςτθ 
ςπονδυλικι 

ςτιλθ

Ψυχικι 
επίδραςθ

ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ 
ΑΡΠ ΤΟΥΣ ΕΓΑΣΤΗΙΑΚΟΥΣ 

ΔΕΙΚΤΕΣ





Βαςικά κριτιρια

Μπορϊ να διακρίνω βαςικζσ οςμζσ; 
μπορϊ να κρίνω κραςιά!





Supertasters  ευαιςκθςία ςτθν πικρι 
γεφςθ



Εξάςκθςθ 

Συγκζντρωςθ

Μνιμθ 

Οργάνωςθ

Ικανότθτεσ γευςιγνϊςτθ





Το πϊσ κα εκφραςτεί 
ο γευςιγνϊςτθσ είναι 
ζνα επιπλζον 
ηιτθμα…



Πραςθ

Οςμι

Γεφςθ

Αφι































Χαρακτθριςτικά ιδανικοφ δωματίου γευςιγνωςίασ

Μεγάλο μζγεκοσ



Χαρακτθριςτικά ιδανικοφ δωματίου γευςιγνωςίασ

Φωτιςμόσ



Χαρακτθριςτικά ιδανικοφ δωματίου γευςιγνωςίασ

Λευκά τραπζηια/επιφάνειεσ



Ρικανοί 
περιςπαςμοί

Γειτνίαςθ με κουηίνα ι 
εςτιατόριο

Άρωμα ι after shave

Βαφι τοίχων ι επίπλων





Ρτυελοδοχείο



Κατάλλθλοσ χρόνοσ δοκιμισ

Αργά το πρωί κατά βάςθ



Δοκιμαςία μετά από 
γεφμα δεν είναι καλι 
ςτιγμι για αξιολόγθςθ 
οίνου 



ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ















Βαςικά κριτιρια

Κακαριότθτα γυαλιοφ

Τουλάχιςτον 10% κρφςταλλο

Κολονάτο

Λεπτό χείλοσ

Σφγκλιςθ κυπζλλου προσ το εςωτερικό

Ελάχιςτθ χωρθτικότθτα: 210ml



ΤΜΗΜΑΤΑ ΡΟΤΗΙΟΥ ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑΣ

Χείλοσ

Κφπελλο

Κολόνα

Βάςθ



Το λεπτό χείλοσ ποτθριοφ…



Θα βοθκιςει να διατρζξει το κραςί 

όλθ τθ γλϊςςα (και άρα κα 

κατανοιςουμε όλεσ τισ πτυχζσ τθσ 

γεφςθσ) 



Χοντρό χείλοσ ςτζλνει το κραςί ςτο 

κζντρο τθσ γλϊςςασ και δεν 

μποροφμε να ανιχνεφςουμε γεφςεισ 















Είναι το καλφτερο 
ποτήρι για γευςιγνωςία 
οίνου;



Τα κραςιά Pinot Noir 
κζλουν πιο ςτρογγυλό 
ποτιρι οινογνωςίασ



Riedel Cabernet 
Sauvignon



Riedel Champagne





Κατάλλθλθ ποςότθτα δείγματοσ

30-40 ml

3-4 δοκιμζσ

Για ποτήρια 
τφπου ISO



Κατάλλθλθ ποςότθτα δείγματοσ

30-40 ml + 10 ml

3-4 δοκιμζσ + 1 γφρο αξιολόγθςθσ

Για ποτήρια 
τφπου ISO







Ο τρόποσ καταςκευισ των ποτθριϊν δθμιουργεί διαφορζσ:

Μζγεκοσ

Στακερότθτα

Διάρκεια

ΑΦΟΥ







Ξζπλυμα Αποςτράγγιςθ Στζγνωμα





Αλλαγι κάκε 6 ποτιρια!



Ρριν τθν ειςαγωγι του 
δείγματοσ ελζγχω τθν 
κακαριότθτα του ποτθριοφ



ΑΦΙ 

Κίνδυνοσ απορρόφθςθσ μοφχλασ 
και μυρωδιάσ ξφλου-ραφιοφ



ΑΦΙ 

Κίνδυνοσ απορρόφθςθσ ςκόνθσ





Ξζπλυμα με λίγο κραςί που 
πρόκειται να αξιολογηθεί…



Ξζπλυμα ουρανίςκου
Ικανοποίθςθ δίψασ



Ξζπλυμα ποτθριϊν





















Πνομα & οργανολθπτικά ςτοιχεία
Ταίριαςμα με 

φαγθτά
Βακμολογία              Σχόλια

Τυρί 
γκοφνταΑυτό το κραςί  ζχει λαμπερό αχυρζνιο χρϊμα,  ζνα 

ςτακερό πλιρεσ μπουκζτο και ιςορροπθμζνθ γεφςθ





Tasting Mat







1.Αφρϊδθ

2.Κόκκινα



1.Λευκά ξθρά

2.Κόκκινα



1.Ελαφροφ ςϊματοσ

2.Ρλιρουσ ςϊματοσ



1.Χαμθλζσ τανίνεσ

2.Υψθλζσ τανίνεσ



1.Νεαρά κραςιά

2.Ηλικιωμζνα κραςιά



1.Μζτρια ποιότθτα

2.Υψθλι ποιότθτα





Αφρϊδθ υψθλι οξφτθτα 
 μοφδιαςμα ουρανίςκου

Ερυκρά τανίνεσ 
εξουδετζρωςη ουρανίςκου



Ρολλοί 
γευςιγνϊςτεσ 
αξιολογοφν πρϊτα 
όλα τα ερυκρά 
κραςιά και μετά τα 
λευκά



Λευκά κραςιά

Θερμοκραςία κατανάλωςθσ: 8-12oC

Θερμοκραςία δοκιμαςίασ: 12-15oC



Ερυκρά κραςιά

• Θερμοκραςία κατανάλωςθσ: 16-18 oC

• Θερμοκραςία δοκιμισ: 16-18 oC



Κάντε τη 
μετατροπή 
ςε βαθμοφσ 
κελςίου



• Σκοπόσ

• Ατηζντα 
γευςιγνϊςτθ

Κακορίηουν τθ μεκοδολογία 
γευςιγνωςίασ



Εμπορευςιμότθτα
Ρροτιμιςεισ καταναλωτι
Σχζςθ αξία προσ τιμι (value 
for money



Τυπικότθτα 
(αντιπροςωπευτικότθτα) οίνου



Σφνδεςθ οίνου με πιάτα του καταλόγου



Ανάμιξθ οίνων (blending)



Εμφάνιςθ Οςμι

Γεφςθ
Σκζψθ 

(ςυμπεράςματα)



Εμφάνιςθ οίνου

Ρροζλευςθ 

Στυλ 

Ροιότθτα  

Ωριμότθτα 

Αςτοχίεσ-Λάκθ



30ο



ΡΟΔΙΑ 
ΟΙΝΟΥ



Ρτθτικζσ ουςίεσ











Τα μακρά 
ςνιφαρίςματα δεν 
είναι κατάλλθλα!



Ζνταςθ οςμισ

Βακμόσ ωρίμανςθσ οίνου



Ρρϊτα καταπίνω 
μια γουλιά

Κατόπιν 
αξιολογϊ 



Ρολφ μικρι ποςότθτα δείγματοσ οίνου

Αραίωςθ από το ςάλιο

Δφςκολθ θ εκτίμθςθ



Ειςάγουμε αζρα…

Για να διευκολφνουμε 
τθν ζξοδο των πτθτικϊν 
ουςιϊν του οίνου



Ρικρό
Ξινό

Γλυκό
Αλατιςμζνο





Το αλκοόλ 
ανιχνεφεται ςτο 
πίςω μζροσ του 
ςτόματοσ 



Σϊμα οίνου

Ρόςο βαρφ το 
αιςκανόμαςτε ςτο 
ςτόμα



Ζνταςθ και χαρακτθριςτικά γεφςθσ

Οςφρθτικόσ βολβόσ



Ζνταςθ και χαρακτθριςτικά γεφςθσ

Οςφρθτικόσ βολβόσ

Οςφρθτικι δίοδοσ



Διάρκεια οίνου

Ρόςο χρόνο παραμζνει 
θ αίςκθςθ του οίνου 
ςτον ουρανίςκο μετά 
τθν απόπτυςθ



ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ

Μου άρεςε;
Είχε ιςορροπία;

Τι το κάνει μοναδικό;



Ροιότθτα



Σε ποιο εφροσ τιμϊν κατατάςςεται το 
κραςί;

Αντικατοπτρίηει θ τιμι του οίνου τθν 
ποιότθτα;

ΑΞΙΑ



Ετοιμότθτα οίνου
Σε «τυφλζσ» 
αξιολογιςεισ 
πρζπει να 
ανακαλζςω ςτθ 
μνιμθ μου όλεσ τισ 
εμπειρίεσ γεφςθσ





Πόςο λεπτομερείσ ςημειϊςεισ;

Ρερίςταςθ

Διακζςιμοσ χρόνοσ

Απαιτιςεισ και εςτίαςθ γευςιγνϊςτθ




