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ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 
 

1. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ 

· Η εξέλιξη του αµπελιού και του κρασιού από τα πανάρχαια χρόνια µέχρι 

σήµερα. Το αρχαιότερο οινοποιείο στο κόσµο, οι ανασκαφές στην Ερήµη και 

το έργο της Maria Rosaria Belgiorno 

 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ 

· Ο φυσικός κύκλος του αµπελιού (κρασιού) 

· VitisVinifera, Ταξινόµηση της Αµπέλου, ποικιλίες, υβρίδια, κλώνοι 

· Καλλιεργούµενες ποικιλίες στην Κύπρο και τον κόσµο, πολλαπλασιασµός 

· Φυλλοξήρα, καταπολέµηση και παραγωγή έρριζων εµβολιασµένων 

µοσχευµάτων 

· Ο χειµερινός οφθαλµός και ο ρόλος του 

· Παράγοντες ποιότητας (κλίµα, έδαφος, ποικιλία) 

· Ταξινόµηση των οινοποιήσιμων ποικιλιών που καλλιεργούνται στην Κύπρο 

· Γηγενείς και παραδοσιακές οινοποιήσιμες ποικιλίες της Κύπρου 

 

3. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

· Ποιοτικές βαθµίδες των οίνων στην Κύπρο και τον κόσµο 

· Οίνοι ΠΓΕ στην Κύπρο - Περιοχές 

· Οίνοι ΠΟΠ στην Κύπρο - Περιοχές 

 

4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 

· Η µέθοδος της δοκιµασίας, ποιος µπορεί να γίνει δοκιµαστής 

· Γενικοί κανόνες, χαρακτηριστικά των οίνων, τα οξέα του κρασιού 

· Πως κρίνουµε το κρασί 

· Στάδια οπτικής εξέτασης 

· Πρακτικός οδηγός οπτικής αξιολόγησης (χρώµα και αποχρώσεις, 

παλαίωση και γήρανση) 

· Το γαλλικό παράδοξο και το λευκό παράδοξο 

· Άρωµα, κατηγορίες αρωµάτων (πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή), 

οµάδες αρωµάτων (φρουτώδη, ανθώδη, µπαχαρώδη) 

· Ταξινόµηση των αρωµάτων του Οίνου 

· Πτητικές ενώσεις υπεύθυνες για τα αρώµατα των οίνων 

 

5. Η ΓΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ 

· Οι βασικές γεύσεις (γλυκιά, ξινή , αλµυρή, πικρή και στυφή, η γεύση Umami) 

· Φάσεις και τεχνική της γευστικής αξιολόγησης των οίνων 

· Η αίσθηση της αφής 

· Θερµοκρασία λήψης των διαφόρων γεύσεων 

· Επίγευση και βαθµολογίες 
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6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΟΙΝΟΧΟΟΥ (SOMMELIER) 

· Το σερβίρισµα των οίνων 

· Θερµοκρασίες σερβιρίσµατος 

· Παρουσίαση και άνοιγµα της φιάλης 

· Πότε σερβίρουµε το κρασί και τι πρέπει να γνωρίζουµε 

· Σειρά σερβιρίσµατος των οίνων 

· Μετάγγιση των οίνων (στάδια, σερβίρισµα, βαθµολογίες) 

· Άνοιγµα και σερβίρισµα Σαµπάνιας 

· Έντυπα και βαθµολογίες στους διαγωνισµούς 

 

7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ  

· Βασικές αρχές λευκής οινοποίησης 

· Βασικές αρχές ερυθράς οινοποίησης 

· Τεχνολογία παρασκευής λευκών, ερυθρών και ερυθρωπών οίνων 

· Τεχνολογία παρασκευής ηµίγλυκων και γλυκών οίνων 

 

8. ΑΦΡΩ∆Η ΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΑΜΠΑΝΙΑ 

· Περιοχές και ποικιλίες, νοµοθεσία 

· Τεχνολογία παρασκευής 

· Remuage 

· Τύποι σαµπάνιας και ετικέτα 

· Αξιολόγηση της σαµπάνιας 

· Τρόπος σερβιρίσµατος 

· Έντυπα και βαθµολογίες 

 

9. ΚΟΥΜΑΝ∆ΑΡΙΑ 

· Ιστορικό 

· Νοµικό πλαίσιο 

· Τα 14 χωριά της Κουµανδαρίας 

· Παρασκευή Κουµανδαρίας- Από το αµπέλι στο κρασί 

 

10. Ο ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΙ∆Η ΠΩΜΑΤΩΝ 

· Τι είναι ο φελλός 

· Χώρες καλλιέργειας 

· Τεχνολογία παρασκευής 

· Άλλοι τύποι πωµάτων 

· Τι είναι η Τριχλωροανισόλη (TCA)  

 

11. ΤΟ ΔΡΥΙΝΟ ΒΑΡΕΛΙ 

· Τα δάση 

· Είδη βαλανιδιάς 

· Τεχνολογία παρασκευής 

· Τύποι βαρελιών 

· Διάρκεια καψίματος 
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· Χωρητικότητα 

 

12. Η ΦΙΑΛΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ 

· Οι βασικοί τύποι φιαλών (Bordeaux, Βουργουνδίας και Αλσατίας) 

 

13. ΤΟ ΚΟΝΙΑΚ (COGNAG) 

· Ιστορία 

· Υποπεριοχές 

· Εκτάσεις και ποικιλίες 

· Τεχνολογία 

· Τύποι και ποιοτικές βαθµίδες 

· Το μερίδιο των Αγγέλων 

 

14. ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΚΡΑΣΙΟΥ ΜΕ ΦΑΓΗΤΟ 

· Βασικοί κανόνες 

· Αρώµατα και ιδιότητες των φαγητών 

· ∆ιάφοροι συνδυασµοί 

· Οίνος και τυρί 

 

15. Η ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ  

· Ελληνικές και Κυπριακές ετικέτες 

· Η ετικέτες της Γαλλίας 

· Η ετικέτα της Ιταλίας και Ισπανίας 

· Η ετικέτα των ΗΠΑ και του Νέου Κόσµου 

 

16. ΤΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

· Που βρίσκονται 

· Έτος ίδρυσης 

· Κυριότερες ετικέτες 

 

17. BEAUJOLAIS NOUVEAU 

· Πού παράγεται 

· Ποια η τεχνολογία του 

· Ποια η ποικιλία σταφυλιών 

· Πότε καταναλώνεται με βάση τη Γαλλική Νομοθεσία 

 

18. ΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ 

· Ανοικτήρια, καράφες, Drop stop κλπ. 

 

19. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΑΣΙ 

· Από ποια σταφύλια παράγεται 

· Ποια τα κριτήρια 

· Διαφορές από την συμβατική καλλιέργεια. 
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20. ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ (βασικές Αρχές) 

 

21. ΦΥΣΙΚΑ ΚΡΑΣΙΑ (Βασικές Αρχές) 

 

 


