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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Κατά την βιομηχανική επεξεργασία των ειδών Vitis vinifera L. μέσω της οινοποίησης προκύπτουν 

παραπροϊόντα όπως τα Στέμφυλα, οι Βόστρυχοι και η Οινολάσπη. Ειδικότερα τα Στέμφυλα, που 

αποτελούνται από τον φλοιό και τα σπέρματα του καρπού, αντιπροσωπεύουν το κύριο 

παραπροϊόν της οινοποίησης και με την μεγαλύτερη ποσότητα. Σε συνδυασμό με το υψηλό 

οργανικό φορτίο που εμπεριέχεται σε αυτά αποτελούν ένα επιβλαβές και τοξικό για το περιβάλλον 

παραπροϊόν εφόσον αυτά εναποτίθενται σε αυτό ανεξέλεγκτα χωρίς την κατάλληλη επεξεργασία. 

Ένα μεγάλο μέρος του οργανικού φορτίου αυτού οφείλεται στην υψηλή περιεκτικότητα τους σε 

φαινολικές ενώσεις, οργανικές ενώσεις γνωστές για την ικανότητά τους να δεσμεύουν ελεύθερες 

ρίζες και κατ’ επέκταση για την αντιοξειδωτική ικανότητα που εμφανίζουν. Έτσι με την χρήση 

φυσικοχημικών μεθόδων μπορεί να συνδυαστεί η μείωση του οργανικού φορτίου από το 

παραπροϊόν αυτό, με παράλληλη παραλαβή αυτών των αντιοξειδωτικών ενώσεων και τον 

επιπλέον τους εμπλουτισμό για την περαιτέρω χρήση τους σε άλλους τομείς, όπως την βιομηχανία 

τροφίμων, καλλυντικών και στην φαρμακευτική βιομηχανία.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν αρχικά η διερεύνηση διαφόρων συνθηκών εκχύλισης της 

στερεής πρώτης ύλης στεμφύλων ποικιλίας Merlot, με στόχο την παραλαβή των φαινολικών 

ενώσεων από το στερεό αυτό όσο και ο συνδυασμός των συνθηκών εκχύλισης για την παραλαβή 

ενός εκχυλίσματος εμπλουτισμένο σε φαινολικές ενώσεις, το οποίο όμως παράλληλα να είναι 

απαλλαγμένο από άλλες ενώσεις όπως τα σάκχαρα. Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των 

παραπάνω παραμετρικών μελετών πραγματοποιήθηκε ημιπιλοτικής κλίμακα εκχύλιση, 

εκχυλίζοντας 6 Kg στέμφυλα. Το εκχύλισμα που προέκυψε επεξεργάστηκε περαιτέρω με την χρήση 

μεμβρανών Υπερδιήθησης (Ultrafiltration, UF), Νανοδιήθησης (Nanofiltration, NF) και Αντίστροφης 

Ώσμωσης (Reverse Osmosis, RO) σε πιλοτική κλίμακα. Μετά και την περαιτέρω επεξεργασία του 

εκχυλίσματος με την χρήση μεμβρανών, προέκυψαν κλάσματα στα οποία πραγματοποιήθηκαν 

μετρήσεις ολικού φαινολικού περιεχομένου (Total Phenolic Content, TPC), ολικών σακχάρων (Total 

Sugar Content, TSC), χημικά απαιτούμενου οξυγόνου (Chemical Oxygen Demand, COD) και ολικής 

αντιοξειδωτικής ικανότητας με την μέθοδο FRAP, ώστε να προσδιοριστούν τα επιμέρους αυτά 

χαρακτηριστικά σε κάθε κλάσμα ξεχωριστά.  
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