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Η Χημεία του κραςιοφ 

   

  Το κραςί είναι το προϊόν τθσ ηφμωςθσ των ςακχάρων, που υπάρχουν ςτο χυμό (μοφςτο-
γλεφκοσ) που προκφπτει από τθ ςυμπίεςθ ςταφυλιϊν. Κατά τθ ηφμωςθ, οι ηφμεσ, που 
αποτελοφνται από μικροοργανιςμοφσ και τρζφονται με τα ςάκχαρα του μοφςτου, 
ελευκερϊνουν κυρίωσ αικυλικι αλκοόλθ (γνωςτι και ωσ αικανόλθ ι οινόπνευμα) και διοξείδιο 
του άνκρακα, αλλά και εκατοντάδεσ ακόμα ςυςτατικά όπωσ αρϊματα, γλυκερόλθ, οξζα 
(τρυγικό, μθλικό,  γαλακτικό, κιτρικό, οξικό ) ενϊ ταυτόχρονα εκλφεται και κερμότθτα.  

  Γενικά το κραςί παραςκευάηεται από ϊριμα ςταφφλια. Ο μοφςτοσ που προκφπτει μετά τθν 
ζκκλιψθ των ςταφυλιϊν παραμζνει ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ, για 4-6 εβδομάδεσ, μζχρι 
να ολοκλθρωκεί θ ηφμωςθ των ςακχάρων. Για τθν παραςκευι λευκϊν κραςιϊν πρζπει να 
απομακρφνονται από τον μοφςτο τα ςτζμφυλα, διότι περιζχουν ανκοκυανίνεσ, χρωςτικζσ που 
δίνουν το χρϊμα τουσ ςτα κόκκινα κραςιά. Κραςί που παραςκευάςκθκε από μοφςτο που 
ηυμϊκθκε μαηί με τα ςτζμφυλα, είναι χρωματιςμζνο και εμπλουτιςμζνο με τανίνεσ, ουςίεσ που 
προςδίδουν ςτο κραςί μια χαρακτθριςτικι ςτυφι γεφςθ. Η ποιότθτα του κραςιοφ κακορίηεται 
από τρεισ παράγοντεσ: τθ γλυκφτθτα (περιεκτικότθτα ςε ςάκχαρα), τθν οξφτθτα 
(περιεκτικότθτα ςε οξζα) και τθν περιεκτικότθτα ςε αλκοόλθ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
ηφμωςθσ του μοφςτου, το κραςί μπορεί να εμφιαλωκεί ι να παραμείνει για παλαίωςθ ςε 
ξφλινα βαρζλια. 

  Μικροβιακζσ αλλοιϊςεισ ι αςκζνειεσ του οίνου είναι οι ανεπικφμθτεσ μεταβολζσ που 
προκαλοφνται από μικροοργανιςμοφσ. Κατά κανόνα οι μικροβιακζσ αλλοιϊςεισ των οίνων 
οφείλονται ςε μφκθτεσ και βακτιρια. Το ξίνιςμα του κραςιοφ προκαλείται από τα οξικά 
βακτιρια (Acetobacter) που οξειδϊνουν τθν αλκοόλθ προσ οξικό οξφ (αικανικό οξφ) ςφμφωνα 
με τθν αντίδραςθ: 

CH3CH2OH +O2 →CH3COOH+H2O 

και ζτςι το κραςί γίνεται ξφδι. Το ξίνιςμα ευνοείται από τθν παρουςία αζρα. 

 

Στισ δραςτθριότθτεσ που κα ακολουκιςουν:  

Α) κα “μετατρζψετε” ζνα κόκκινο κραςί ςε λευκό 

Β) κα εκτιμιςετε το pH τριϊν δειγμάτων κραςιοφ 

Γ) κα υπολογίςετε τθν περιεκτικότθτα ςε οξζα  που περιζχεται ςε ζνα δείγμα κραςιοφ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EUSO 201                                                                                            ΣΟΠΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΩΝ 

Ε.Κ.Φ.Ε. Kέντροσ                                                             -     -                                                               Ε.Κ.Φ.Ε Σούμπας                                             
 

Διαθζςιμα αντιδραςτήρια και αναλώςιμα 
υλικά 

Διαθζςιμα ςκεφη, όργανα και ςυςκευζσ 

 Ζωικόσ άνκρακασ (κοινι χριςθ)  Χωνί διικθςθσ 

 Απιονιςμζνο νερό (ςε υδροβολζα)  Κωνικι ι ςφαιρικι φιάλθ 

 Κομμάτι πεχαμετρικοφ χαρτιοφ  Σιφϊνιο πλθρϊςεωσ των 10 mL 

 Κομμάτι διθκθτικοφ χαρτιοφ  Ρλαςτικι ράβδοσ ανάδευςθσ 

 Φαινολοφκαλεΐνθ (κοινι χριςθ)  Χυτοςιδερζνια βάςθ με δακτφλιο  

 Μπουκάλι με κόκκινο κραςί  Ρροχοΐδα (κοινι χριςθ) 

 Μπουκάλι με λευκό κραςί Α  Ρουάρ 3 βαλβίδων (κοινι χριςθ) 

 Μπουκάλι με  λευκό κραςί Β    1 ποτιρι ηζςεωσ των 50 mL ι 100 mL 

 Χαρτί κουηίνασ  Δίςκοσ Petri 

 Μπουκάλι με διάλυμα ΝαΟΗ 0,1 Μ (κοινι 
χριςθ) 

 Ρλαςτικό ποτιρι  

 Ψαλίδι (φζρατε εςείσ)  Ρλαςτικό ποτιρι για ξζπλυμα με τθν ζνδειξθ «Ξ» 

  Ογκομετρικόσ κφλινδροσ 

Παρατηρήςεισ:  
 Να βεβαιωκείτε ότι ζχετε ςτον πάγκο ςασ όλα τα αντιδραςτιρια και τα ςκεφθ που ςασ 

χρειάηονται 

 Πλα τα ςκεφθ κα χρθςιμοποιθκοφν 

 Πλα τα αντιδραςτιρια και τα υλικά δίνονται ςε επαρκείσ ποςότθτεσ  

 Το προϊόν από τθν πρϊτθ δραςτθριότθτα κα χρειαςτεί και ςτθν επόμενθ 
 

 

Εργαςτηριακζσ Δραςτηριότητεσ: 

1η δραςτηριότητα: Αποχρωματιςμόσ ποςότητασ κόκκινου κραςιοφ 

Στθ δραςτθριότθτα αυτι κα αποχρωματίςετε περίπου 20mL κόκκινου κραςιοφ με τθ βοικεια 
του ηωικοφ άνκρακα, ο οποίοσ ζχει τθν ιδιότθτα να απορροφά τισ χρωςτικζσ από ζνα μείγμα.  
Ροςότθτα ίςθ με μιςό κουταλάκι είναι ικανι να αποχρωματίςει τα 20mL κόκκινου κραςιοφ. Η 
απομάκρυνςθ του ηωικοφ άνκρακα και τθσ χρωςτικισ γίνεται με διικθςθ. Το διικθμα κα το 
ςυλλζξετε ςε ποτιρι ηζςεωσ και κα χρθςιμοποιθκεί και ςτθν επόμενθ δραςτθριότθτα γι' αυτό 
πρζπει να είναι διαυγζσ.   

 Φροντίςτε πριν αρχίςετε τθ διικθςθ να ςασ ελζγξει ο επιβλζπων 

 Δείξτε ςτον επιβλζποντα το αποτζλεςμα τθσ διικθςθσ 
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2η δραςτηριότητα: Εκτίμηςη pH τριών διαλυμάτων 

Στθ δραςτθριότθτα αυτι κα παρατθριςετε το χρϊμα που παίρνει το πεχαμετρικό χαρτί 
όταν πάνω ςε αυτό βάλετε μια ςταγόνα από τα παρακάτω διαλφματα: 

 αποχρωματιςμζνο κόκκινο κραςί  

 λευκό κραςί από το μπουκαλάκι με τθν ζνδειξθ Α   

 λευκό κραςί από το μπουκαλάκι με τθν ζνδειξθ Β  

Με δεδομζνο ότι το ςυγκεκριμζνο χαρτί γίνεται κόκκινο όταν ζνα διάλυμα είναι πολφ 
όξινο, κίτρινο όταν ζνα διάλυμα είναι ουδζτερο και μπλε όταν είναι πολφ βαςικό, 
καταγράψτε τισ παρατθριςεισ ςασ και εξθγιςτε το λόγο για τον οποίο το πεχαμετρικό 
χαρτί παίρνει τθ ςυγκεκριμζνθ απόχρωςθ για το κάκε δείγμα. Υπάρχει διαφοροποίθςθ 
ςτα δφο δείγματα λευκοφ κραςιοφ; Αν ναι, εξθγιςτε τθ διαφοροποίθςθ αυτι. Θα 
μποροφςατε να χρθςιμοποιιςετε κάποιο από τα δείγματα που ζχετε για να κακαρίςετε 
μια γυάλινθ κανάτα νεροφ από τα άλατα που υπάρχουν το εςωτερικό τθσ; Δϊςτε μία 
ερμθνεία για τθν απομάκρυνςθ των αλάτων με τον τρόπο που επιλζξατε. 

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

3η δραςτηριότητα: Προςδιοριςμόσ οξφτητασ ςε λευκό κραςί 

Τα οξζα που περιζχονται ςτο κραςί ςυμβάλλουν ςτθ ηωντάνια του χρϊματοσ, ςτθ γευςτικι 
φρεςκάδα και τθ χαρακτθριςτικι γεφςθ των κραςιϊν. Το τρυγικό οξφ βρίςκεται ςτα ςταφφλια 
και είναι το ςθμαντικότερο από τα οξζα που περιζχεται ςτο κραςί. Ρεριεκτικότθτα τρυγικοφ 
οξζοσ μικρότερθ από 0,4%w/v ςτο κραςί το κάνουν ευάλωτο από τουσ μικροοργανιςμοφσ. Οι 
οινοπαραγωγοί μποροφν να επθρεάςουν τθν οξφτθτα προςκζτοντασ τρυγικό οξφ. Στθ 
δραςτθριότθτα που ακολουκεί κα ογκομετριςετε τα οξζα που υπάρχουν ςτο λευκό κραςί με 
τθ μικρότερθ οξφτθτα χρθςιμοποιϊντασ ζνα διάλυμα βάςθσ γνωςτισ ςυγκζντρωςθσ και κα 
αποφανκείτε αν χρειάηεται να προςκζςετε τρυγικό οξφ ι όχι για να βελτιωκεί θ ποιότθτα του 
κραςιοφ αυτοφ. 

Η διαδικαςία που κα ακολουκιςετε είναι θ παρακάτω: 

 Μετριςτε με ακρίβεια 10mL λευκοφ κραςιοφ με τθν παρουςία του επιβλζποντα 

 Τοποκετιςτε τα ςτθν κωνικι ι τθ ςφαιρικι φιάλθ που κα βρείτε ςτον πάγκο ςασ 

 Ρθγαίνετε ςτον κοινό πάγκο και με τθν παρουςία του επιβλζποντα ξεκινείςτε τθν 
ογκομζτρθςθ 
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 Στον κοινό πάγκο υπάρχουν προχοΐδεσ που περιζχουν διάλυμα NaOH 0.1Μ και 
μπουκαλάκια με κατάλλθλο δείκτθ 

 

Μετρήςεισ 

Λευκό κραςί που χρθςιμοποιικθκε  ..... (Α ι Β) 

Αρχικι ζνδειξθ προχοΐδασ   ....... 

Τελικι ζνδειξθ προχοΐδασ   ....... 

 

Υπολογιςμοί 

Με δεδομζνο ότι το τρυγικό οξφ βρίςκεται ςε μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ ςτο κραςί ςε ςφγκριςθ 
με τα άλλα οξζα και ότι 1mol ΝαΟΗ αντιδρά με 75,05g τρυγικοφ οξζοσ, κα εκφράςετε τθν ολικι 
οξφτθτα του κραςιοφ ςε g τρυγικοφ οξζοσ ςτα 100mL κραςιοφ. Τζλοσ κα αποφαςίςετε αν 
χρειάηεται να προςκζςετε τρυγικό οξφ για να βελτιωκεί θ ποιότθτά του. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 
 
 
 

 
Καλή επιτυχία!! 
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Επιτροπι Θεμάτων Χθμείασ: 

Γκιγκοφδθ Αναςταςία – Λευκοποφλου Σουλτάνα  


