


Τι είναι η γευσιγνωσία;
Γευσιγνωσία, όπως λέει και η ίδια η λέξη είναι µια διαδικασία στην οποία συµµετέχει η γεύση 
και η γνώση. Μέσω αυτής της διαδικασίας αξιολογούµε µια τροφή  µέσω της οσµής,  της 
γεύσης, του  χρώµατος,  και της συνοχής της. Η γευσιγνωσία  από το  2007  καθιερώθηκε ως 
εξέχων άθληµα από τον ∆ιεθνή Οργανισµό Αθλητισµού. 

Βασικά µέσα της γευσιγνωσίας 
Αρχικά για να ξεκινήσουµε την διαδικασία πρέπει να βρισκόµαστε σε ένα χώρο χωρίς 
δυσάρεστες οσµές και φως ηµέρας. Χρειαζόµαστε επίσης  ένα κολονάτο ποτήρι και µια άσπρη 
επιφάνεια. Πολύ σηµαντική συµβουλή: το ποτήρι µας το κρατάµε πάντοτε από την “κολώνα” 
του ποτηριού. Αυτό γίνεται κυρίως για να µην επηρεάσουµε µε τη θερµοκρασία του σώµατός 
µας, τη θερµοκρασία του κρασιού που βρίσκεται στο ποτήρι.

• Όψη 
ΤΤο πρώτο στοιχείο είναι η καθαρότητά κρασιού. Αν είναι καθαρό ή αν  υπάρχει κάτι που 
δηµιουργεί κάποια θολότητα. Επόµενο βήµα είναι να διακρίνουµε την απόχρωση του κρασιού. 
Τα βασικά χρώµατα είναι: λευκό, ροζέ και ερυθρό. Όροι όπως οι ανταύγειες ή ο µηνίσκος είναι 
πολύ συνηθισµένοι κατά την διαδικασία αυτή. Εκφράσεις που µπορεί να ακούτε πολύ συχνά 
κατά την περιγραφή ενός κρασιού υποδηλώνουν και κάποιο χαρακτηριστικό του. Τέτοιες είναι: 
το λαµπερό πορφυρό χρώµα που υποδηλώνει τη νεότητά του κρασιού, οι κεραµιδί αποχρώσεις 
που δείχνουν την παλαίωση του. Αντίστοιχα για το λευκό κρασί: Οι λεµονοπράσινες ανταύγειες 
φανερώνουν ένα φρέσκο κρασί, ενώ το χρυσό σηµαίνει  ότι έχει ωριµάσει σε δρύινο βαρέλι, ή 
ότι έχει παλαιώσει αρκετά.

• Όσφρηση 
Τοποθετούµε  τη µύτη µας ελαφρά  µέσα στο ποτήρι και µυρίζουµε όσο µπορούµε για  λίγα 
δευτερόλεπτα. Το πρώτο που θα εξετάσουµε είναι αν µας έρχεται κάποια άσχηµη µυρωδιά. 
Εφόσον όλα είναι σωστά συνεχίζουµε στην δεύτερη κίνησή µας η οποία είναι να  στροβιλίσουµε 
ελαφρά το κρασί µας  µέσα στο ποτήρι για λίγα δευτερόλεπτα. Η διαδικασία αυτή είναι 
σηµαντική, καθώς επιτρέπει  στο οξυγόνο να εισέλθει όσο περισσότερο  γίνεται στο κρασί. Το 
οξυγόνο φέρνει τα αρώµατα στην επιφάνεια και έτσι είναι πιο εύκολο να τα αναγνωρίσουµε. 
Ανάλογα µε την ένταση του αρώµατος  τα χωρίζουµε σε χαµηλής, µέτριας ή έντονης έντασης. 
Σαν τελευταία κίνηση πρέπει να απαριθµήσουµε τα αρώµατα που εντοπίσαµε στο κρασί.



• Γεύση
∆οκιµάζουµε λίγο από το κρασί µας προσπαθώντας ταυτόχρονα να  εισπνεύσουµε λίγο αέρα. 
Έτσι θα καταλάβουµε πιο εύκολα αρώµατα  στο στόµα µας. Μετά προσπαθούµε να  γυρίσουµε 
το κρασί σε όλο µας στο στόµα. Έτσι αρχίζουµε σιγά σιγά να διακρίνουµε τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά και να τα καταγράψουµε ανάλογα µε την βαθµίδα που τους αντιστοιχεί.

• Γλυκύτητα: Πόσο γλυκό είναι δηλαδή ένα κρασί. Σε αυτήν την διαδικασία µας βοηθά 
ιδιαίτερα το µπροστινό άκρο της γλώσσας µας.
• Οξύτητα: Την καταλαβαίνουµε από την έκκριση σάλιου στο στόµα µας και  µας αφήνει µια 
αίσθηση δροσιάς.

• Ταννίνες: Προσφέρουν µια αίσθηση στυφάδας που προέρχεται  συνήθως από τον φλοιό των 
κόκκινων σταφυλιών , τα κουκούτσια ή το βαρέλι.

• Αλκοόλ: Πόσο έντονη είναι  αίσθηση του αλκοόλ στο στόµα µας. ∆ιακρίνεται σε: απαλή, 
θερµή ή επιθετική ανάλογα µε τον συνδυασµό του κρασιού µας µε άλλους γευστικούς 
παράγοντες.

• Σώµα: Η  γενική εντύπωση που αφήνει ένα κρασί στο στόµα µας.
 
• Επίγευση: Έχει να κάνει µε τον χρόνο που διαρκεί η γεύση που µας αφήνει ένα κρασί ακόµα 
και µετά την πόση του. ∆ιακρίνεται σε: µικρή, µέτρια και µακρά επίγευση.

Τώρα είµαστε σε θέση να βγάλουµε ένα ασφαλές συµπέρασµα για την γευσιγνωσία µας.



Οδηγίες Συµπλήρωσης

Οδηγίες συµπλήρωσης διαγραµµάτων:

1.Στην πρώτη σελίδα πάνω δεξιά σηµειώνετε το όνοµα του κρασιού προς δοκιµή, 

την ποικιλιακή σύνθεση και τη χρονιά εσοδείας του. 

2.Η γευστική δοκιµή ξεκινά µε την οπτική παρατήρηση, στη συνέχεια την οσφρητική

 και τέλος τη γευστική. Ακολουθώντας τη σειρά αυτή συµπληρώνετε µε τιµές από

 το 0 έως το 5 κάθε ένα από τα γενικά χαρακτηριστικά που φαίνονται στο διάγραµµα.

Οι απαντήσεις σηµειώνονται µε ένα x ή ένα ο πάνω στη γραµµή της εκάστοτε τιµής. 

3.Στη δεύτερη σελίδα ακολουθείται ο ίδιος τρόπος συµπλήρωσης, αυτή τη φορά

 για συγκεκριµένα αρώµατα που µπορείτε να διακρίνετε.

4.Τελειώνοντας ενώνετε τα σηµεία που έχετε επιλέξει. Η καµπύλη που σχηµατίζεται

 είναι µοναδική για κάθε κρασί.

Οδηγίες συµπλήρωσης φύλλου γευσιγνωσίας:

1.Στον πρώτο πίνακα σηµειώνετε το όνοµα του κρασιού, προς δοκιµή, την ποικιλιακή

 σύνθεση και τη χρονιά εσοδείας του.

2.Ο δεύτερος πίνακας συµπληρώνεται έπειτα από την οπτική παρατήρηση του κρασιού

 µπροστά από λευκό φόντο. 

3.Ακολουθεί η οσφρητική εκτίµηση η οποία πραγµατοποιείται µε την ταυτόχρονη ήπια

 ανάδευση του ποτηριού σας µε κυκλικές κινήσεις. Συµπληρώνονται τα ζητούµενα 

χαρακτηριστικά καθώς και πιθανά αρώµατα που µπορείτε να διακρίνετε. 

4.Ο τέταρτος πίνακας αφορά τα γευστικά χαρακτηριστικά του κρασιού προς δοκιµή. 

Όπως και προηγουµένως µπορείτε να σηµειώσετε συγκεκριµένα αρώµατα και γεύσεις

 που ξεχωρίζετε. 

5.Ο τελευταίος πίνακας είναι συµπερασµατικός και σας ζητά να συµπληρώσετε την τιµή

 που πιστεύετε ότι έχει το κρασί που δοκιµάσατε καθώς και την συνολική εντύπωση που

 σας δηµιούργησε. 



Τεστ Γευσιγνωσίας - Γλυκά Κόκκινα κρασιά

Χρωµατική ένταση

Αρωµατική ένταση

Φρουτώδη

Τριτογενή

Αλκοόλ

Οξύτητα

Γλύκα

Σώµα

Επίγευση

Κόκκινα φρούτα

Βύσσινο

Ξηρά σύκα

Σταφίδα

∆αµάσκηνο

Χουρµάδες

Ξηροί Καρποί

Βανίλια

Μπαχαρικά

Κρασί:

Εσοδεία:

Ποικιλία:

Οινοποιείο:



Τεστ Γευσιγνωσίας - Κόκκινα κρασιά

Χρωµατική ένταση

Αρωµατική ένταση

Φρουτώδη

Ανθικά

Βοτανικά

Τριτογενή

Αλκοόλ

Οξύτητα

Τανίνες

Σώµα

Επίγευση

Κόκκινα φρούτα

Μαύρα Φρούτα

Πιπεριά

Άνθη

Μπαχαρικά

Ξηροί Καρποί

Βανίλια

Σοκολάτα

Κρέµα

Καπνός

Κρασί:

Εσοδεία:

Ποικιλία:

Οινοποιείο:



Τεστ Γευσιγνωσίας - Γλυκά Λευκά κρασιά

Αρωµατική ένταση

Φρουτώδη

Ανθικά

Βοτανικά

Τριτογενή αρώµατα

Αλκοόλ

Οξύτητα

Γλύκα

Σώµα

Επίγευση

Μέλι

Λεµόνι

Πορτοκάλι

Περγαµόντο

Ροδάκινο

Βερίκοκο

Άνθη

Καρύδι

Βανίλια

Κρασί:

Εσοδεία:

Ποικιλία:

Οινοποιείο:



Αρωµατική ένταση

Φρουτώδη

Ανθικά

Βοτανικά

Τριτογενή αρώµατα

Αλκοόλ

Οξύτητα

Μεταλλικότητα

Σώµα

Επίγευση

Εσπεριδοειδή

Αχλάδι

Τοπικά Φρούτα

Ροδάκινο

Λευκά Άνθη

Τριαντάφυλλο

Βότανα

Βούτυρο

Ξηροί Καρποί

Κρέµα

Τεστ Γευσιγνωσίας - Λευκά κρασιά

Κρασί:

Εσοδεία:

Ποικιλία:

Οινοποιείο:



Τεστ Γευσιγνωσίας - Ροζέ κρασιά

Χρωµατική ένταση

Αρωµατική ένταση

Φρουτώδη

Ανθικά

Τριτογενή αρώµατα

Βοτανικά

Αλκοόλ

Οξύτητα

Σώµα

Επίγευση

Κεράσι

Φράουλα

Βύσσινο

Εσπεριδοειδή

Μούρο

Βότανα

Κρέµα

Άνθη

Κρασί:

Εσοδεία:

Ποικιλία:

Οινοποιείο:



Σας ευχαριστούµε!!



www.cavaclauss.gr


