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     Κριτθ... «Η γθ ςτθ µζςθ τθσ κάλαςςασ που ζχει το χρώµα του κραςιοφ...»  

Κατά τον Πµθρο, θ ιςτορία του κραςιοφ χάνεται ςτα βάκθ των αιϊνων από τθν αρχαία 

Ρερςία, ςτθ Μεςοποταμία, τθν Αίγυπτο, τθν Φοινίκθ ωσ τθν αρχαία Ελλάδα.  

Σιμερα, εςείσ καλείςκε να παίξετε το ρόλο των μικρϊν οινοποιϊν. Θα ψάξετε για τισ ηφμεσ, 

τουσ μικροφσ εργάτεσ τθσ οινοποιίασ, κα τισ παρατθριςετε ςτο μικροςκόπιο και κα επιλζξετε 

τθν κατάλλθλθ ποικιλία ςταφυλιϊν για τθν οινοπαραγωγι ςασ! 

Καλή σας διασκέδαση! 

Θεωρθτικό πλαίςιο: 

Η αλκοολικι ηφμωςθ είναι θ διαδικαςία παραγωγισ αικυλικισ αλκοόλθσ και διοξειδίου του 
άνκρακα από τθ διάςπαςθ ςακχάρων που εμπεριζχονται ςτουσ χυμοφσ των φροφτων, ςτουσ 
ςπόρουσ δθμθτριακϊν, απλϊν ςακχάρων ςτο αλεφρι κ.α. ςφμφωνα με τθν αντίδραςθ: 

C6H  O6 →   CH CH OH + 2CO  

Συγκεκριμζνα τα ςάκχαρα, κυρίωσ γλυκόηθ και φρουκτόηθ, που εμπεριζχονται ςτο φρζςκο 
χυμό των ςταφυλιϊν (γλεφκοσ) μετατρζπονται ςε κραςί με τθν ςυμβολι οριςμζνων 
ηυμομυκιτων, κυρίωσ του Saccharomyces cerevisiae.  

Οι ηυμομφκθτεσ είναι μία ομάδα μονοκφτταρων ευκαρυωτικϊν μικροργανιςμϊν  ςυνικωσ 
μεγαλφτεροι από τα κφτταρα των βακτθρίων (5 μζχρι 8μm). Η μορφολογία τουσ είναι απλι, 
είναι ςφαιρικοί ι ελλειψοειδείσ και δεν ςχθματίηουν μυκιλιο, όπωσ ςχθματίηουν οι 
υφομφκθτεσ. Οι υφομφκθτεσ αποτελοφνται από κυλινδρικοφσ ςχθματιςμοφσ, τισ υφζσ, που 
μεγαλϊνουν με διακλαδϊςεισ και επιμθκφνςεισ ςχθματίηοντασ χνουδωτζσ αποικίεσ.  

  Οι ηυμομφκθτεσ, όπωσ και άλλοι μικροοργανιςμοί, βρίςκονται ςτον αμπελϊνα, ςτο ζδαφοσ, 
ςτα κλιματα και ςυγκεκριμζνα ςτθν κθρϊδθ ουςία που περιβάλλει τισ ρόγεσ.  

Η εποχι του τρφγου είναι κακοριςτικι για τουσ οινοπαραγωγοφσ. Τα ςταφφλια ςυλλζγονται 
όταν ωριμάςουν, οπότε και θ ςυγκζντρωςθ των ςακχάρων, τα οποία παράγονται με τθ 
φωτοςφνκεςθ, είναι αρκετά υψθλι περίπου  5-    w/w. Πςο πιο ϊριμο είναι το ςταφφλι, 
τόςο πιο πολλά ςάκχαρα περιζχει. Το ποςοςτό των ςακχάρων είναι μία κρίςιμθ παράμετροσ 
όχι μόνο για τθν ποιότθτα του κραςιοφ που κα παραχκεί αλλά και για το αν κα γίνει 
οινοποίθςθ ι όχι. Η ποιότθτα του ςταφυλιοφ με τθ ςειρά τθσ, εξαρτάται άμεςα από το κλίμα 
τθσ περιοχισ ςτθν οποία καλλιεργείται το αμπζλι. 

Στθν αρχι τθσ οινοποίθςθσ ςυνκλίβονται τα ςταφφλια με μθχανικό τρόπο και παράγεται το 
γλεφκοσ που είναι πλοφςιο ςε ςάκχαρα. Στο ςθμείο αυτό οι ηυμομφκθτεσ περνάνε από τισ 
ρόγεσ ςτο γλεφκοσ και αρχίηει θ ηφμωςθ  που γίνεται ςε δφο ςτάδια. Στο αρχικό ςτάδιο οι 
μφκθτεσ αναπτφςςονται ταχφτατα κάτω από αερόβιεσ ςυνκικεσ (αερόβιοσ μεταβολιςμόσ-
αναπνοι) και ςτθ ςυνζχεια, όταν εξαντλθκεί το οξυγόνο που περιζχεται ςτο γλεφκοσ, 
αναςτζλλεται θ ανάπτυξι τουσ. Στο ςθμείο αυτό αρχίηει θ αναερόβια μετατροπι των 
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ςακχάρων ςε αικυλικι αλκοόλθ (αναερόβιοσ μεταβολιςμόσ - ηφμωςθ) μζχρι να ολοκλθρωκεί 
θ ηφμωςθ. Η ηφμωςθ του γλεφκουσ ςταματά ςε ςυγκζντρωςθ αλκοόλθσ μεγαλφτερθ από  4 , 
επειδι οι ηυμομφκθτεσ δεν μποροφν να επιβιϊςουν ςε τζτοιο περιβάλλον.  

Σιμερα ςτα οινοποιεία γίνεται κυρίωσ χριςθ ξθρϊν ενεργϊν ηυμϊν (κακαρζσ καλλιζργειεσ, 
starters) για ζλεγχο τθσ ηφμωςθσ, ωςτόςο κάποια οινοποιεία ςυνεχίηουν τθν οινοποίθςθ με 
αυκόρμθτθ ηφμωςθ, επειδι κεωροφν ότι ζτςι παράγεται οίνοσ με καλφτερα χαρακτθριςτικά. 

  

  Η πρακτικι δοκιμαςία χωρίηεται ςε δυο μζρθ: 
Μζροσ  ο: Σασ δίνονται δυο υδατικά διαλφματα ςτο κακζνα από τα οποία εμπεριζχεται ζνα 
είδοσ μφκθτα. Αφοφ παρατθριςετε μικροςκοπικά τα νωπά παραςκευάςματα που κα 
δθμιουργιςετε, καλείςτε να αναγνωρίςετε τθν φπαρξθ ηυμομυκιτων ςτο ζνα από τα δυο 
διαλφματα και να τα ηωγραφίςετε. Ραράλλθλα, ζχετε ςτθ διάκεςι ςασ και  -  ρόγεσ 
ςταφυλιοφ από τθ φλοφδα των οποίων κα δθμιουργιςετες ακόμθ ζνα παραςκεφαςμα. 

Μζροσ  ο: Από δφο δείγματα φρζςκου ςταφυλοπολτοφ και με μάρτυρα ζνα δείγμα 
διαλφματοσ γλυκόηθσ, καλείςτε να επιλζξετε το καταλλθλότερο δείγμα ςταφυλοπολτοφ για 
τθν παραςκευι του κραςιοφ ςασ και να κάνετε μια κατά προςζγγιςθ εκτίμθςθ τθσ 
ςυγκζντρωςθσ των ςακχάρων ςτο δείγμα που κα επιλζξετε. 
 

ΜΕΡΟ 1ο: Παρατιρθςθ παραςκευαςμάτων και μορφολογικι αναγνώριςθ των 
ηυμομθκιτων 
Όργανα και διατάξεισ: 

 Μικροςκόπια 

 Ρλαςτικό ποτιρι Α που περιζχει μείγμα άγνωςτου μφκθτα 

 Ρλαςτικό ποτιρι Β που περιζχει μείγμα άγνωςτου μφκθτα 

 Τρυβλίο με ρόγεσ 

 Καςετίνα μικροςκοπίασ 

 Αντικειμενοφόρεσ πλάκεσ, καλυπτρίδεσ (μζςα ςτθν καςετίνα μικροςκοπίασ) 

 Ζνα  πλαςτικό ποτιρι με νερό 

 Ζνα  πλαςτικό ποτιρι για το ξζπλυμα του ςταγονόμετρου 

Πρακτικό μζροσ 
Καλείςτε να αναγνωρίςετε ςε ποιο από τα δυο διαλφματα εμπεριζχεται ο ηυμομφκθτασ 
Saccharomyces cerevisiae. 

  Ρροςκζςτε με το ςταγονόμετρο υλικό από το δείγμα Α ςτθν αντικειμενοφόρο πλάκα Α,         
παρατθριςτε το ςτο μικροςκόπιο και ςχεδιάςτε τθν εικόνα που βλζπετε. 

  Επαναλάβετε με το δείγμα Β. 
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 Ξφςτε με προςοχι τθ φλοφδα τθσ ρόγασ, κρατϊντασ ςε πλάγια κζςθ το νυςτζρι με 
κατεφκυνςθ από  πάνω  προσ  τα  κάτω . 

 Τοποκετιςτε το υλικό που ζχετε ςυλλζξει ςτθν αντικειμενοφόρο πλάκα Γ και παρατθριςτε 
ςτο μικροςκόπιο . 
 

 
ΔΕΙΓΜΑ Α: 

 
Μεγεκυντικι ικανότθτα προςοφκάλμιου 
φακοφ: …………..  

 
Μεγεκυντικι ικανότθτα αντικειμενικοφ 
φακοφ: …………… 

  
Τελικι μεγζκυνςθ παραςκευάςματοσ: ……….. 

 

 

        ΔΕΙΓΜΑ Β:  

Μεγεκυντικι ικανότθτα προςοφκάλμιου 
φακοφ: ................. 
 
Μεγεκυντικι ικανότθτα αντικειμενικοφ 
φακοφ: …………… 
   
Τελικι μεγζκυνςθ παραςκευάςματοσ: ……….. 

 

 

 

Μετά τθν μικροςκοπικι παρατιρθςθ καταγράψτε ςε ποιο από τα δυο 
δείγματα Α ι Β βρίςκεται ο ηυμομφκθτασ …..…… 

 
Ροιοσ είναι ο ρόλοσ των ηυμομυκιτων ςτθν παραςκευι του κραςιοφ; 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..................................................................................................................................…… 
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ΜΕΡΟ 2ο: Ανίχνευςθ ςακχάρων ςτο ςταφυλοπολτό 
Όργανα και διατάξεισ: 

 Στιριγμα δοκιμαςτικϊν ςωλινων 

  Δοκιμαςτικόσ ςωλινασ Α με νερό ωσ μάρτυρασ 

 Δοκιμαςτικόσ ςωλινασ Β 

 Δοκιμαςτικόσ ςωλινασ Γ 

 Δοκιμαςτικόσ ςωλινασ Δ με διάλυμα γλυκόηθσ 5  w/w 

 Διάλυμα Βενεδικτίνθσ (Benedict) ςε μπουκαλάκι 

 Υδατόλουτρο 7 -8  οC 

 Σταγονόμετρο 

 

Χριςιμεσ πλθροφορίεσ: Για τθν ανίχνευςθ απλϊν ςακχάρων ςτισ τροφζσ, χρθςιμοποιείται το 
διάλυμα Βενεδικτίνθσ (Benedict). Ρρόκειται για ζνα γαλαηωπό διάλυμα το οποίο περιζχει ωσ 
βαςικό ςυςτατικό κειικό χαλκό (CuSO4). Το διάλυμα Benedict, όταν ζλκει ςε επαφι με απλά 
ςάκχαρα, όπωσ θ γλυκόηθ και θ φρουκτόηθ, μετά από ολιγόλεπτθ κζρμανςθ, αντιδρά και δίνει 
προϊόντα με χρϊμα, ανάλογα με τθ ςυγκζντρωςθ των ςακχάρων ςτα δείγματα.  
Συγκεκριμζνα δίνει:  

 καςτανζρυκρο χρϊμα ςε ςυγκζντρωςθ ςακχάρων    w/w και πάνω 

 πορτοκαλί χρϊμα ςε ςυγκζντρωςθ   ,5  w/w 

 κίτρινο ςε 1%w/w και πράςινο ςε  ,5  w/w 

 

Πρακτικό μζροσ 

 Σασ δίνονται δυο δείγματα ςταφυλοπολτοφ Β και Γ κατά    φορζσ αραιωμζνα (κα τα   
βρείτε ςτον κοινόχρθςτο πάγκο). 

 Ρροςκζςτε υλικό ςτο δοκιμαςτικό ςωλινα Β μζχρι τθν ζνδειξθ με μαρκαδόρο. 

 Επαναλάβετε με το δείγμα Γ ςτον αντίςτοιχο δοκιμαςτικό ςωλινα. 

 Ρροςκζςτε  ,5 ml από το διάλυμα Βενεδικτίνθσ ςε κάκε δοκιμαςτικό ςωλινα από τον Α   
μζχρι τον Δ.  

 Τοποκετιςτε όλουσ τουσ δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ ςτο υδατόλουτρο για 1-  λεπτά. 

 Απομακρφνετε τουσ δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ από το υδατόλουτρο και ςθμειϊςτε ςτον 
πίνακα που ακολουκεί το χρωματιςμό του προϊόντοσ ςτον κάκε δοκιμαςτικό ςωλινα μζςα 
ςτα πρώτα πζντε λεπτά.  
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Επεξεργαςία δεδομζνων: 

Α. Να ςυμπλθρϊςετε τον παρακάτω πίνακα με το ςφμβολο  ςτθν αντίςτοιχθ κζςθ 

Ποιοτικι διαπίςτωςθ χρώματοσ 

Δοκιμ.ςωλινασ Καςτανζρυκρο Ρορτοκαλί κίτρινο πράςινο μπλε 

Α      

Β      

Γ      

Δ      

 

Β. Να ςυμπλθρϊςετε κατ'εκτίμθςθ τισ τιμζσ περιεκτικότθτασ των ςακχάρων ςτο νερό και ςτα 
δείγματα Β και Γ πριν τθν αραίωςθ ςτον παρακάτω πίνακα . 
 

Δοκιμαςτικοί  
ςωλινεσ 

Ρεριεκτικότθτα 
ςακχάρων  (% w/w) 

Α  

Β  

Γ  

 

Γ. Γιατί τοποκετοφνται, κατά τθ γνϊμθ ςασ, τα δείγματα ςτο υδατόλουτρο; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Δ. Ροιο από τα παραπάνω δείγματα κα επιλζγατε για να παραςκευάςετε το κραςί ςασ και 
γιατί; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ε. Με ποιο τρόπο πιςτεφετε ότι ςυμβάλλει το άνυδρο και κερμό καλοκαίρι του μεςογειακοφ 
κλίματοσ ςτθν καλι ποιότθτα του κραςιοφ ςτθν Ελλάδα; 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………............……………………………… 

 

 

 

 

 



EUSO 2017                                                                                        ΣΟΠΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΩΝ 

Ε.Κ.Φ.Ε. Κέντροσ                                                                        -      -                                                                         Ε.Κ.Φ.Ε Σούμπας                                             

 

 

Επιτροπι Θεμάτων Βιολογίασ: 
Μαρία Ιωαννίδου – Δζςποινα Λαηάρου – Ευαγγελία Μπουντά – Κϊςτασ Στυλιάδθσ 


