H επίδραση της παλαίωσης
στην ποιότητα των οίνων
Εκδοση 11/2005
Λευκωσία – ΚΥΠΡΟΣ

Εισαγωγή
Η καταναλώσιµη ποσότητα ενός προϊόντος εξαρτάται άµεσα από την ποιότητά του. Αυτό
το γεγονός είναι ακόµη πιο ρεαλιστικό στην περίπτωση του οίνου, ο οποίος είναι ένα
προϊόν που αρχικά προορίζεται για να ευφραίνει, αλλά και να ικανοποιεί ένα σηµαντικό
αριθµό θρεπτικών αναγκών του καταναλωτή.
Παράλληλα, µετά την ένταξη της χώρας µας στην ενωµένη Ευρωπαϊκή οικογένεια και τη
φιλελευθεροποίηση του παγκόσµιου εµπορίου, ο κυπριακός οίνος δέχεται τόσες πιέσεις,
που για να µπορέσει να επιβιώσει και να φέρει περισσότερα κέρδη στον αµπελοοινικό
τοµέα, αναµφίβολα πρέπει, µεταξύ άλλων, να είναι σταθερής και ανώτερης ποιότητας.
Η µετατροπή του νωπού σταφυλιού (γλευκοποίηση και οινοποίηση) είναι η κύρια φάση
της παραγωγής του οίνου.
Ολόκληρη η δυναµική ποιότητα του βρίσκεται αρχικώς µέσα στον καρπό και ανάλογα
παλλαπλασιάζεται κατά τη διάρκεια της οινοποίησης ή, αντίθετα, εξαφανίζεται.
Η παλαίωση των οίνων που προκύπτουν είναι κεφαλαιώδους σηµασίας και καθορίζει τον
οργανοληπτικό χαρακτήρα του τελικού προϊόντος.
Παλαίωση (ωρίµανση και µεγάλωµα του οίνου) καλείται ο συνδυασµός όλων εκείνων των
χηµικών αντιδράσεων που λαµβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της ζωής του οίνου, κάτω
από την επίδραση ή συνεργία συγκεκριµένων παραµέτρων, διαφοροποιώντας/εξελίσσοντας τον οργανοληπτικό του χαρακτήρα (χρώµα, άρωµα, γεύση). Aυτή διακρίνεται σε:
α) Μικροξυγονωτική παλαίωση σε δρύινο βαρέλι και
β) Αναγωγική παλαίωση σε γυάλινη φιάλη.
Το φυλλάδιο αυτό, που ετοιµάστηκε στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράµµατος του
Τµήµατος Γεωργίας, επικεντρώνεται στην ανάλυση των παραγόντων που σχετίζονται µε
την επίδραση της παλαίωσης στην ποιότητα των οίνων. Σ’ αυτό δίνονται απαντήσεις σε
πολλά ερωτηµατικά ιδιαίτερα όσον αφορά το ρόλο του δρύινου βαρελιού στη βελτίωση
της ποιότητας των κρασιών µας.
Μικροξυγονωτική παλαίωση σε δρύινο βαρέλι
Αναµφίβολα, ένα στοιχείο που επιδρά στην ποιότητα του οίνου, και κατ’επέκταση στην
ολοκλήρωση του οργανοληπτικoύ του χαρακτήρα, είναι το δρύινο βαρέλι. Η χρήση του
είναι στενά αλληλένδετη µε την ιστορία του οίνου. Φυσικά, σε κάποιες σκοτεινές
περιόδους της ανθρωπότητας, όπου ο οίνος εξαφανίστηκε από το προσκήνιο, η παραγω1

γή και η χρήση δρύινων βαρελιών πέρασε στην αφάνεια. Επανήλθε όµως δριµύτερη χάρη
στην εξέλιξη της οινολογίας, µε αποτέλεσµα να κατέχει στις µέρες µας µια ξεχωριστή
θέση ως παράγοντας εξέλιξης και ωρίµανσης.
•

Η επίδραση του δρύινου βαρελιού στις φαινολικές ουσίες των οίνων

Το κυριότερο φαινόµενο που παρατηρείται κατά την παραµονή του οίνου στο βαρέλι
είναι η µικροοξυγόνωση. Η σταδιακή και µικρή διάλυση οξυγόνου στον όγκο του οίνου
γίνεται διαµέσου των πόρων του βαρελιού, ανάλογα µε το βοτανικό είδος από το οποίο
προέρχεται.
Ο Quercus sessiflora είναι δρυς αργής ανάπτυξης και αποτελείται από πόρους µικρότερης
διαµέτρου. Ο Quercus pedonculata επιτρέπει µεγαλύτερη οξυγόνωση, αφού είναι δρυς
γρήγορης ανάπτυξης µε πολυπληθείς και µεγάλους πόρους, εξελίσσοντας έτσι
γρηγορότερα τον οίνο. Βαρέλια που παράγονται από το είδος αυτό χρησιµοποιούνται
κυρίως για παλαίωση αποσταγµάτων στεµφύλων (Marc, Grappa κτλ) ή οίνων (Cognac,
Armagnac).
Έχουµε προαναφέρει ότι η µικροοξυγόνωση έχει άµεση σχέση µε την εξέλιξη (ωρίµανση, παλαίωση) του οίνου, αφού ανεβάζει το δυναµικό όξειδο – αναγωγής. Παράλληλα,
έχει άµεση επίδραση πάνω στα πολυφαινολικά συστατικά, αφού το οξυγόνο παίζει το
ρόλο του καταλύτη στις αντιδράσεις ανθοκυανών (χρωστικές) – τανίνων (στιφές ουσίες),
µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία σταθερού και συµπαγούς χρώµατος των ερυθρών οίνων
κατά τη διάρκεια του χρόνου. Επιπλέον, το οξυγόνο παίζει καταλυτικό ρόλο για τον
πολυµερισµό των τανίνων, µε αποτέλεσµα τη µείωση της ανεπιθύµητης στιφάδας, κάνοντας τον οίνο µαλακότερο.
•

Η επίδραση του δρύινου βαρελιού στις αρωµατικές ουσίες των οίνων

Εξίσου σηµαντικό φαινόµενο που παρατηρείται κατά την παλαίωση σε δρύινο βαρέλι
είναι ο εµπλουτισµός σε αρωµατικές ουσίες. Σαν αποτέλεσµα είναι ο οίνος να αποκτά
ένα µεθυστικό και πολύπλοκο άρωµα που ονοµάζεται bouquet (µπουκέτο).
Οι αρωµατικές ουσίες ανήκουν σε διάφορες χηµικές οικογένειες. Διακρίνουµε τις
λακτόνες, που προέρχονται από τον ίδιο το δρυ και έχουν χαρακτηριστικό άρωµα ινδοκάρυδου. Παρατηρείται εµπλουτισµός σε φαινολικές αλδεΰδες, που δηµιουργούνται
κατά τη συναρµολόγηση του βαρελιού (κάψιµο) µε πιο διαδεδοµένη τη βανιλίνη.
Αναφέρουµε τα φουρανικά παράγωγα, που παράγονται από το µεταβολισµό των µικροοργανισµών και κυρίως τη φουρφουράλη (άρωµα καβουρδισµένου αµυγδάλου), αλλά και
αρωµατικές φαινόλες που δίνουν αισθήσεις κανέλας, ξηρού γαρίφαλου, καπνού, καφέ,
καραµέλας κτλ.
• Τι πρέπει να προσέχουµε κατά την παλαίωση σε δρύινο βαρέλι
Αν και η παλαίωση σε δρύινο βαρέλι είναι ευεργετική και συνεισφέρει τα µέγιστα στην
εξέλιξη και ποιότητα του οίνου, κάποιες προϋποθέσεις που πιθανόν να µη ληφθούν
υπόψη από τον οινοποιό/χρήστη µπορούν να οδηγήσουν σε αρωµατικές και όχι µόνο,
αποκλίσεις, µε αρνητικά αποτελέσµατα για τον οργανοληπτικό χαρακτήρα.
• Βασική αρχή είναι ότι το βαρέλι πρέπει να χρησιµοποιείται είτε καινούριο είτε, στη
χειρότερη περίπτωση, όχι περισσότερο από 4 χρονιές. Στην αντίθετη περίπτωση, το
βαρέλι χάνει όλα τα αρωµατικά του συστατικά, καθώς και την ιδιότητα της µικρο –
οξυγόνωσης καθώς οι πόροι κλείνουν από τις συνεχείς χρήσεις.
• Ένα άλλο φαινόµενο που παρατηρείται κατά τη διάρκεια της παλαίωσης είναι η µείωση του όγκου του οίνου που οφείλεται είτε στην εξάτµιση διαµέσου των πόρων είτε
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από την απορρόφηση. Για το λόγο αυτό ο οινοποιός πρέπει να συµπληρώνει το βαρέλι µε τον ίδιο οίνο όποτε διαπιστώσει µείωση του όγκου, καθώς και να φροντίζει στη
διατήρηση του ελεύθερου θειώδους στα 20-30mg/l για αντισυπτικούς λόγους.
• Η χρονική διάρκεια της παλαίωσης είναι στην κρίση του οινοποιού/οινολόγου ο οποίος, µετά από τακτικές µηνιαίες γευστολογήσεις, θα αποφασίσει τη στιγµή που θα αποσύρει τον οίνο από το βαρέλι και προχωρήσει στις οινολογικές πρακτικές και επεξεργασίες. Για την παραγωγή Οίνων Ποιότητας µε Ελεγχόµενη Ονοµασία Προέλευσης
(Λαόνα Ακάµα, Βουνί της Παναγιάς – Αµπελίτης, Κρασοχώρια Λεµεσού και Πιτσιλιά),
σχετικό Διάταγµα του Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προιόντων (Σ.Α.Π) καθορίζει την
υποχρεωτική παλαίωση των οίνων από την ποικιλία Μαραθεύτικο για τουλάχιστον 6
µήνες σε δρύινα βαρέλια που έχουν χρησιµοποιηθεί όχι περισσότερο από 3 χρόνια.
• Κατά τη διάρκεια της παραµονής του οίνου στο βαρέλι θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν
τεχνικές οινοποίησης, όπως η µηλογαλακτική ζύµωση και η αυτόλυση των µυκήτων.
Παράλληλα, παρατηρείται εµπλουτισµός από τανίνες (στιφές ουσίες του ξύλου), έτσι
οι οίνοι που προορίζονται για παλαίωση είναι συνήθως οι ερυθροί που έχουν το
σχετικό δυναµικό (ψηλό οινοπνευµατικό βαθµό, οξύτητα και πολυφαινόλες), αλλά και
οίνοι από λευκές πολυδύναµες ποικιλίες, όπως το Chardonnay, Sauvignon, Semillon,
Riesling, Gewurtztraminer κτλ.
Αναγωγική παλαίωση σε γυάλινη φιάλη
Χρονολογικά, κατά την παραγωγική διαδικασία, η παλαίωση σε γυάλινη φιάλη αποτελεί
τον τελευταίο σταθµό του οίνου πριν να φθάσει στο τραπέζι του καταναλωτή. Ο οίνος
παλαιωµένος µικροξυγονωτικά στο δρύινο βαρέλι, σταθεροποιείται / διαυγάζεται και
εµφιαλώνεται σε γυάλινες φιάλες, όπου και θα παραµείνει για ένα χρονικό διάστηµα που
θα κρίνει ο οινοποιός / οινολόγος µετά από τακτικές γευστολογήσεις κατά τη διάρκεια
του χρόνου.
Η αναγωγική παλαίωση αφορά την εξέλιξη του οίνου σε συνθήκες «ασφυξίας», σε
χαµηλό δηλαδή δυναµικό οξειδοαναγωγής, όπου παρατηρούνται κυρίως πολύ αργές
αντιδράσεις εστεροποίησης της αλκοόλης µαζί µε τα οργανικά οξέα του οίνου. Ως αποτέλεσµα έχουµε τη δηµιουργία εξειδικευµένων και πολύπλοκων αρωµάτων που παραπέµπουν σε µπαχαρικά, ξηρούς καρπούς, άνθη κτλ. αποτελώντας το “bouquet” (µπουκέτο,
συνδυασµός αρωµάτων του σταφυλιού, ζύµωσης και παλαίωσης).
Εδώ πρέπει να αναφέρουµε ότι η περιεκτικότητα του οίνου σε συνένζυµα π.χ µεταλλικά
κατιόντα (σίδηρος, χαλκός) ή βιταµίνες ενισχύουν και επιταχύνουν την εξέλιξη και το
µεγάλωµα του οίνου («elevage»). Οι ουσίες αυτές µειώνονται κατά τη διάρκεια ανεπιθύµητα έντονων οινολογικών επεξεργασιών, που έχουν ως αποτέλεσµα την ταλαιπωρία και
αφαίµαξη του οίνου σε ποιοτικά συστατικά.
•

Τι πρέπει να προσέχουµε κατά την παλαίωση σε φιάλη

Επιγραµµατικά, πρέπει να έχουµε υπόψη τις πιο κάτω σηµαντικές παραµέτρους:
–
–
–
–

Σκοτεινό υπόγειο κελλάρι, χωρίς κραδασµούς και υπέρµετρο φωτισµό, αφού είναι
γνωστό ότι τα στοιχεία αυτά εξελίσσουν τους οίνους πολύ βίαια.
Συνθήκες σταθερής θερµοκρασίας 12-14οC.
Συνθήκες υγρασίας 70-75%.
Ορθή επιλογή φιάλης και πώµατος, έχοντας υπόψη ότι η διαφορά της διαµέτρου του
φελλού µε την εσωτερική διάµετρο, του λαιµού της φιάλης πρέπει να είναι τουλάχιστον 6mm.
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Συµπερασµατικά, πρέπει να έχουµε υπόψη ότι ο οίνος είναι ένας ζωντανός οργανισµός,
ο οποίος δηµιουργείται/ γεννιέται από το σταφύλι και την οινοποίηση, εξελίσσεται, ωριµάζει και παλαιώνει κάτω από την υποµονετική φροντίδα του οινοποιού / οινολόγου για
να φθάσει στον καταναλωτή, παρουσιάζοντας όλη τη δυναµική του ποιότητα.
Αυτός πρέπει να είναι και ο µοναδικός σκοπός µας, δηλαδή η παραγωγή οίνων µε ψηλή
προστιθέµενη αξία, ανάλογη των χρηµάτων που διεκδικούµε από τον καταναλωτή.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

ΘΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Λειτουργός Γεωργίας – Οινολόγος/Αµπελολόγος
Κλάδου Αµπελουργίας – Οινολογίας
Επιµέλεια Έκδοσης
Τοµέας Δηµοσιότητας
Κλάδου Γεωργικών Εφαρµογών
και Δηµοσιότητας
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