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 Ιστορική αναδρομή 
Τν θξαζί απνηειεί έλα αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο ειιεληθήο θιεξνλνκηάο, ησλ εζίκσλ ηεο, ησλ παξαδόζεσλ θαη ηεο δηαηξνθήο ηεο. Με παξάδνζε ζηελ νηλνπαξαγσγή , ε νπνία 

θαιύπηεη κηα ρξνληθή πεξίνδν κεγαιύηεξε από 50 αηώλεο, έπαημε ζεκαληηθό ξόιν ζηελ ηζηνξία ηνπ θξαζηνύ. Οη αξραίνη   Έιιελεο ήηαλ απηνί πνπ αλέπηπμαλ ηελ ηέρλε ηεο 

νηλνπνίεζεο, ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ θαη ηελ εκπνξία ηνπ θξαζηνύ ζε πςειό επίπεδν. Να ζπκεζνύκε όηη νη αξραίνη Έιιελεο είραλ  Θεό πξνζηάηε ηνπ θξαζηνύ, ηνλ Δηόλπζν, 

θαη έδηλαλ κεγάιε ζεκαζία ζην «ζετθό» απηό πνηό. Ο Όκεξνο ζηελ Ιιηάδα θαη ζηελ Οδύζζεηα αλαθέξεηαη ζπρλά ζην θξαζί σο θαζεκεξηλό πνηό πνπ ζεξβίξεηαη ηόζν ζε γηνξηέο 

όζν θαη γηα ηελ επηβεβαίσζε ζπκθσληώλ ή ζαλ ζπνλδή  πξνο ηνπο ζενύο. Ο Θεόθξαζηνο, θηιόζνθνο, βνηαλνιόγνο θαη καζεηήο ηνπ Αξηζηνηέιε, αλαθέξεηαη ζην γεγνλόο όηη  νη 

δηάθνξεο πνηθηιίεο πνπ θαιιηεξγνύληαη πξέπεη λα ηαηξηάδνπλ κε ηνλ ηύπν ηνπ εδάθνπο θαη ην κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο πνπ είλαη θπηεκέλεο. Γηα ηελ Ειιάδα ην θξαζί ήηαλ πάληα 

ζεκαληηθό ζηνηρείν ηεο δηαηξνθήο θαη ηνπ ηξόπνπ δσήο ηεο. Με ηελ άλνδν ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ νη Έιιελεο  αλαδήηεζαλ κηα θαιύηεξε πνηόηεηα. Τν απνηέιεζκα ήηαλ νη 

νηλνπνηνί λα επελδύζνπλ θαη ζηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ακπειώλσλ κε λέεο θπηεύζεηο θαη λέεο κεζόδνπο θαιιηέξγεηαο, αιιά θαη  ζε ηερλνινγία, θαη γλώζε ζηελ παξαγσγή ηνπ 

θξαζηνύ. Απηό καο νδήγεζε ζηελ αλαγέλλεζε ηεο παξαγσγήο πνηνηηθώλ νίλσλ ζηελ Ειιάδα κε αξρή ζηελ δεθαεηία ηνπ 70 θαη απνηειέζκαηα πνπ απνιακβάλνπκε ζήκεξα. 

Διδακηικοί ζηότοι 

 Τν ηαμίδη ησλ καζεηώλ ζην θόζκν  ηεο Χεκείαο  κέζσ  ηεο αιθννιηθήο 

δύκσζεο. 

 Η θαηαλόεζε θαη ε εμήγεζε όηη πνιιά από ηα πξντόληα πνπ απνιακβάλνπκε 

ζηελ θαζεκεξηλή καο δσήο (π.ρ. θξαζί), βαζίδνληαη ζε ρεκηθέο κεηαβνιέο. 

 Η πεξηγξαθή ηνπ ηξόπνπ θαη ησλ ζπλζεθώλ παξαγσγήο ηνπ πην δεκνθηινύο 

πνηνύ  πνπ είλαη ην θξαζί. 

 Η εθηέιεζε κηαο δηεξγαζίαο ζε κηθξή θιίκαθα πνπ λα αλαπαξηζηά κηα 

δηαδηθαζία ζε κεγάιε θιίκαθα.  

 Η δηακόξθσζε ζπλαηζζεκαηηθώλ ζηάζεσλ θαη αμηώλ. 

 Η θαιιηέξγεηα πεξηβαιινληηθήο θνπιηνύξαο θαη νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο κέζσ ηεο 

δπλαηόηεηαο επαθήο κε ηε θύζε. 

 Η θαηαλόεζε  ηεο  ζπζρέηηζεο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο κε ηηο αλζξώπηλεο 

δξαζηεξηόηεηεο. 

 Η πξνζπάζεηα νηθνδόκεζεο βησκαηηθώλ ζρέζεσλ ‘θνηλόηεηαο’ κεηαμύ καζεηώλ θαη 

κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ. 

 Η εθκάζεζε παξαζθεπήο θξαζηνύ κε παξαδνζηαθό ηξόπν. 

 Η ζπλαηζζεκαηηθή εγξήγνξζε ησλ καζεηώλ γηα ηελ παξάδνζε θαη ην πεξηβάιινλ. 

 Η απόθηεζε ηεο ηθαλόηεηαο ρεηξηζκνύ εξγαζηεξηαθώλ νξγάλσλ. 

Όταν θ  κεωρία  ςυνοδεφεται από πείραμα και το πείραμα ςχετίηεται με παραγωγι προϊόντων τθσ κακθμερινισ ηωισ και μάλιςτα με πρώτθ φλθ  από το 
χώρο του ςχολείου (ςταφφλια),  αναδεικνφεται θ μαγεία τθσ χθμείασ και θ ςυμβολι τθσ ςτθν ανάπτυξθ του βιοτικοφ επιπζδου τθσ ηωισ. 

 
 

Αλκοολικι ηφμωςθ 
Ο χυμόσ των ώριμων ςταφυλιών είναι πλοφςιοσ ςε γλυκόηθ (από 150 ζωσ 
250g/l)θ οποία λειτουργεί ωσ οργανικό υπόςτρωμα για τουσ ηυμομφκθτεσ 

που με τθν ςειρά τουσ τθν καταναλώνουν με ςκοπό τθν παραγωγι ενζργειασ 
ςε μορφι ATP.  Αυτι θ μεταβολικι διαδικαςία καλείται αλκοολικι ηφμωςθ, 
λαμβάνει χώρα κάτω από αναερόβιεσ ςυνκικεσ και τα κυριότερα προϊόντα 

τθσ είναι θ αικανόλθ και το διοξείδιο του άνκρακα. 

C6H12O6(aq)     2C2H5OH (aq)  +  2CO2 (g) 

 
 

Μθλικογαλακτικι ηφμωςθ 
Στθν οινοποίθςθ του οίνου μια δεφτερθ ηφμωςθ παίρνει μζροσ μετά τθν 
αλκοολικι ηφμωςθ κατά τθν οποία το L-μθλικό οξφ μετατρζπεται ςε L-γαλακτικό 
οξφ από τα γαλακτικά βακτιρια. H μετατροπι γίνεται άμεςα με τθν φπαρξθ του 
μθλικογαλακτικοφ  ενηφμου. Η διαδικαςία αυτι ονομάηεται μθλικογαλακτικι 
ηφμωςθ ,ζνα φαινόμενο ςχετικά απλό αλλά με μεγάλθ πρακτικι αξία διότι 
επθρεάηει όλεσ τισ τεχνικζσ οινοποίθςθσ και παλαίωςθσ . 

       HOOCCH2CHCOOH (aq)        CH3CHCOOH (aq)  +  CO2(g) 
                         OH                                   OH 


