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23 & 24 Ιανουαρίου 2023 

08:30 - 17:15 

Annabelle Hotel, Πάφος 

Συνολικές ώρες: 14h  

Για να μάθετε πώς 

δημιουργούνται τα αρώματα 

του οίνου, πώς να 

αναγνωρίζετε τις οσμές και 

για να ερμηνεύετε τους 

μηχανισμούς σύνθεσης του 

αρωματικού χαρακτήρα των 

οίνων. 

QUINTESSENCE ENTERPRISES LTD 
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Μαθησιακά αποτελέσματα με το πέρας του ιδρυματικού μέ-
ρους του προγράμματος:  

 Η επίδραση της χημείας στα οργανοληπτικά χαρακτηρι-
στικά των οίνων 

  Η αρωματική σύνθεση των οίνων ως παράγοντας ποιότη-
τας των οίνων 

 Τα πτητικά συστατικά που δημιουργούνται στους οίνους 
κατά την αλκοολική ζύμωση 

 Η επίδραση του γενετικού υλικού της αμπέλου στα οργα-
νοληπτικά χαρακτηριστικά του οίνου 

 Η εξελικτική πορεία των αρωμάτων κατά την ωρίμανση 
και παλαίωση των οίνων. 

 Τα οργανοληπτικά σφάλματα των οίνων 

 Καινοτόμες μέθοδοι οινοποίησης και βελτίωση της αρωματικής σύνθεσης των οίνων. 
 
Αναμενόμενα αποτελέσματα 

 Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών οίνων μέσω της βελτίωσης της 
αρωματικής σύνθεσής τους.  

Περιεχόμενο προγράμματος 
Ενότητα 5:  Δημιουργία – απελευθέρωση – ανα-
διάταξη πτητικών συστατικών του αρώματος 
κατά την ωρίμανση και παλαίωση των οίνων. 
Πώς μεταβάλλεται το άρωμα του οίνου στην πα-
λαίωση και πρακτικές διατήρησης αυτού ώστε να 
αποφύγουμε την πρόωρη γήρανση. 
Ενότητα 6:  Εργαστήριο Εκπαίδευσης με λευ-
κούς, ροζέ και ερυθρούς οίνους, απλούς και ε-
μπλουτισμένους με επιλεγμένα πτητικά συστατι-
κά του αρώματος.   
Ενότητα 7: Παρουσίαση και ανάλυση καινοτό-
μων μεθόδων οινοποίησης που ενισχύουν το 
άρωμα των λευκών, ροζέ και ερυθρών οίνων. 
Ενότητα 8:  Εργαστήριο - θεωρία οργανοληπτι-
κών σφαλμάτων οίνων, ανάλυση του τρόπου 
εμφάνισης αυτών στους οίνους και εκπαίδευση με 
οίνους εμπλουτισμένους με επιλεγμένα πτητικά 
συστατικά υπεύθυνα για τα οργανοληπτικά σφάλ-
ματα.  

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

Ζωτικής Σημασίας, 

Πλήρως επιδοτημένο από 

 την ΑνΑΔ 

Περιλαμβάνει επισκέψεις 

στα οινοποιεία! 

Δικαίωμα Συμμετοχής(1): 

Δικαιούχοι ΑνΑΔ:  

€0,00 (+ ΦΠΑ €290,70) (2) 

 

Μη δικαιούχοι ΑνΑΔ: €800, 00(3) 

πλέον ΦΠΑ 

(1) Έως 3 συμμετέχοντες ανά επιχείρηση. 

(2) Ο ΦΠΑ υπολογίζεται στο συνολικό κόστος  

€1.530,00 (που αποτελεί την χορηγία της ΑνΑΔ 

(€1530,00)), που πρέπει να αποδοθεί από τη 

συμμετέχουσα εταιρεία) 

(3) Η επίσκεψη δεν συμπεριλαμβάνεται. 

Αρωματική σύνθεση οίνων υψηλής ποιότητας.  

Κοινωνική δικτύωση Quintessence 

QE206 

 

Γεώργιος Κοτσερίδης (Δρ, PhD)  
Director of Oenology Laboratory 

AGRICULTURAL UNIVERSITY ATHENS 

winemaking consultant at OENOLYSIS  

Ενότητα 1: Χημεία  του οίνου και των αρωμά-
των που συμμετέχουν στο άρωμα  των οίνων.  
Ενότητα 2:  Δημιουργία και εξέλιξη των 
προδρόμων των πτητικών συστατικών του 
αρώματος κατά την ωρίμανση των σταφυλιών.  
Επίδραση των καλλιεργητικών πρακτικών στις 
συγκεντρώσεις των πρόδρομων αρωματικών 
συστατικών.  
Πρακτικές αύξησης των περιεκτικοτήτων των 
επιθυμητών πτητικών συστατικών του αρώμα-
τος κατά τις διαδικασίες οινοποίησης.    
Ενότητα 3:   Εργαστήριο εκπαίδευσης σε 
θετικά αρώματα των οίνων. 1. Χρήση μοντέ-
λων οίνων (model wines) εμπλουτισμένων με 
θετικά αρώματα, τεστ αναγνώρισης των ο-
σμών. 2. Δοκιμασίες (tests) ταξινόμησης με 
βάση την ένταση επιλεγμένων οσμών. 
Ενότητα 4  Δημιουργία των πτητικών συ-
στατικών του αρώματος κατά την αλκοολική 
ζύμωση, έκφραση γονίδιων και σχετικών ενζύ-
μων – βιοχημεία αλκοολικής ζύμωσης.  

 Βεβαιωθείτε για τις ανάγκες και  

προσδοκίες σας:  

Πολιτική Ποιότητας Quintessence  

Πολιτική Απορρήτου  & 
Πολιτική Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων  

      ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
και Συγκατάθεση Χρήσης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα* 

 
 

Οργανισμός: ………………………………………………   μΜ**             Μ** 
       
Οικονομική Δραστηριότητα ……………………………Κίνητρα Συμμετοχής**  
 
Τηλ:………………….  Φαξ:………………….. Email:………………………………….. 
Άτομο Επικοινωνίας:   email:                    Τηλ: 
……………………………………  ………………...………….............    
Επώνυμο και Όνομα Συμμετεχόντων:               email:       Κιν. Τηλ.:*** 
 
……………………………………  ………………...………….............   …………….…..    
 
……………………………………  ………………………....................   …….………….. 
 
……………………………………  …………………………................   .……………...... 
*Βάσει της Πολιτικής Απορρήτου της Quintessence Ent Ltd                           **μΜ: Μικρομεσαία  Μ: Μεγάλη  
*** Κυκλώστε: 1. Προσωπική Ανάπτυξη, 2. Νομοθετική Συμμόρφωση, 3. Επιχειρηματική Αριστεία 
****Για σκοπούς αμεσότερης επικοινωνίας, αποστολής μηνυμάτων SMS κτλ. σχετικά με το σεμινάριο 
***** Η προτεραιότητα συμμετοχής δίδεται με βάση την σειρά δήλωσης συμμετοχής και τακτοποίησης των οικονομικών υποχρεώσεων  
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https://www.facebook.com/pages/Quintessence-Enterprises-Ltd/173190056038462?ref=br_tf
https://twitter.com/e_Quintessence
https://cy.linkedin.com/in/evsevios-hadjicostas-0231a714
http://www.quintessencelms.org/
https://quintessence.com.cy/qms/leadership/p501/
https://quintessence.com.cy/qms/leadership/p506/
https://www.quintessence.com.cy/p502/

