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       ΜΟΛΑΟΙ  9  Οθηςβνίμο 2011 



Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ 
θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο 

 Κνηηήνηα πμηόηεηαξ (πνώμα, άνςμα, θνεζθάδα, γεύζε, πνεζηηθόηεηα)   

 

 Κνηηήνηα γκεζηόηεηαξ (αοζεκηηθόηεηα, θαζανόηεηα)  
 

 Κνηηήνηα επημμιύκζεςκ (‘εκδμγεκή’, πενηβαιιμκηηθά, πεηνηζμμύ)  

 

 

 Κνηηήνηα πνμηίμεζεξ (ηημή απόθηεζεξ, πνμέιεοζε-θαηαγςγή, θιπ)  
 



Πμημηηθέξ πανάμεηνμη Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο 

-Υαμειή μλύηεηα, Τγναζία θαη Ξέκεξ ύιεξ  

-Γλαηνεηηθό Ονγακμιεπηηθό παναθηήνα 

-Αοζεκηηθόηεηα  

-Αζθάιεηα, Σημή, Υνεζηηθόηεηα,   

- Τρειή βημιμγηθή αλία  

(μλεηδςηηθή ζηαζενόηεηα, ακηημλεηδςηηθή ηζπύξ) 

Παραδοζιακές 

 παράμεηροι προηίμηζης 

 

‘Νέεξ’ 

 πανάμεηνμη επηιμγήξ 



 



Θέζε   Υώνα  Πνμζδόθημμ Παναγςγήξ & Απμζεμαηηθά      
                       2011-12  (tn). 

1 ΙΠΑΝΙΑ 1.450.000   ~780.000  ~12 % 

2 ΙΣΑΛΙΑ 350.000     ~60.000   15~20% 

3 ΓΛΛΑΔΑ 280.000 
            
~45.000       

    + 

4 
ΣΟΤΡΚΙΑ 
ΣΤΝΗΙΑ  

200.000     
    + 
    + 

5 
 
6 

ΤΡΙΑ  
 
ΜΑΡΟΚΟ 

160.000 
 
90.000 

 ~40.000 
 
      ? 

    + 
    + 
 



ΔΞΤΡΑ ΠΑΡΘΔΝΟ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟ 

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηόηεηα   

πηγή: Montedoro, Garofalo et al. 

 =Τερληθέο παξαιαβήο 

 =Πνηθηιία 

 = Χξόλνο ζπιινγήο 

 =Μεζνιαβώλ Χξόλνο  

& ζπλζήθεο αλακνλήο 

 =Τξόπνο  κεηαθνξάο 

 = Mέζνδνο ζπιινγήο 

30% 

20% 
30% 

10% 

5% 
5% 



ΔΞΤΡΑ ΠΑΡΘΔΝΟ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟ 

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξνηίκεζε   

 =Τηκή 

 =Πξνέιεπζε 

 = Αζθάιεηα 

 =Χξεζηηθόηεηα 

 =Απζεληηθόηεηα 

 = Βηνινγηθή αμία 

? % 

? % 
? % 

? % 

? % 
? % 



O Απμοιήημξ Λμύθημξ ζηό ‘Herbarium vires et eurationes’  

     (123~170 μ.Υ). ‘Άνπςκ ηεξ Ρώμεξ.Πιαηςκηθόξ θηιόζμθμξ,ζμθηζηήξ,πμηεηήξ θαη νήημναξ.  
 

   Περιγράθει πως η διαδικαζία παραγωγής ηοσ 
ελαιολάδοσ από ηοσς αρταίοσς Έλλημες ήηαμ  
ιδιαίηερα επίπομη και απαιηούζε προζοτή 
ιεροηελεζηίας:  



Πνέπεη κα γκςνίδμομε όηη μη άγμονεξ ειηέξ θάκμοκ 
αγμονόιαδμ. Όηακ ιμηπόκ δμύμε όηη μη ειηέξ ανπίδμοκ 
κα μαονίδμοκ, δίκμομε δηαηαγή ζημοξ παναγημύξ ή 
ζημοξ ενγάηεξ κα μαδεύμοκ ηηξ ειηέξ από ημ δέκηνμ με 
ηα πένηα θαη κα πνμζέπμοκ μήπςξ θαμία απ’ αοηέξ 
πέζεη ζηε γε. Όηακ πάνμομε ηηξ ειηέξ αξ ηηξ 
απιώζμομε ζε ράζεξ από ιογανηέξ γηα κα μεκ 
ακάρμοκ θαη ζαπίζμοκ θαη ηα θύιια θαη ηα ηνοθενά 
θιςκάνηα πνέπεη κα ηα λεδηαιέγμομε γηαηί βιάπημοκ 
ημ ιάδη, πνέπεη δε θάζε μένα κα θάκμομε ηόζεξ ειηέξ 
όζεξ μπμνμύμε ημ βνάδο θαη ηεκ κύπηα κα δμοιέρμομε 
θη έπεηηα αξ ηηξ νίλμομε ζε μύιμ θαζανό θαη με ημ 
πένη αξ αιέζμομε ειαθνά θαη ζβέιηα ώζηε μμκάπα ε 
ζάνθα θαη ε πέηζα κα ζοκζιίβμκηαη. ακ ηηξ 
αιέζμομε, μεξ ζε μηθνά θμθίκηα από ηηηά πιεγμέκα αξ 
ηηξ μεηαθένμομε ζημ παηεηήνη θη έπεηηα αξ ζέζμομε 
επάκς ειαθνό βάνμξ θη όπη βηαζηηθό μηάξ πμο εθείκμ 
πμο βγαίκεη με ειαθνά πίεζε είκαη πάνα πμιύ κόζηημμ 
θαη πμιύ ιεπηό. Αοηό ημ ιάδη μεηαγγίδμομε ζε θαζανό 
αγγείμ θαη ημ θοιάμε πςνηζηά.  



Σηξ ειηέξ πμο μείκακε κα ηηξ πηέζμομε πάιη με 
βάνμξ θαη κα θοιάλμομε ημύημ ημ ιάδη δηόηη 
αοηό είκαη θαηώηενμ… 
 

…. Αμέζςξ θαη όηακ ηα μεηαγγίζμομε, 
  (εκκμεί ηα  οπμδεέζηενα θαη θαηώηενεξ δεύηενεξ πίεζεξ ειαηόιαδα),   
 

….πνέπεη κα βάδμομε αιάηη θαη ζόδα θαη με λύιμ 
ειήηηθμ κα ημ θηκμύμε θαη κα ημ αθήζμομε 

  ηειηθά κα θαηαζηαιάλεη. 
 
Έηζη ζα βνμύμε ημ μεκ κενόιαδμ δειαδή ηεκ  
αμμνγή από θάης θαη ημ πμιύ ιηπανό από πάκς…  

 
 



Θεόθναζημξ ‘Πενί Οζμώκ’  
 

(372~287 π.Υ.) Φηιόζμθμξ θαη δηάδμπμξ ημο Ανηζημηέιε ζηεκ πενίθεμε πενηπαηεηηθή ζπμιή ημο.  
 
 

<Για ηα μύρα κσρίως τρηζιμοποιούμ ηο λάδι ηωμ 
βαλαμιδιώμ ηης Αιγύπηοσ και ηης Σσρίας ποσ είμαι 
ελάτιζηα λιπαρό.  
 
Από ηα ελαιόλαδα ηώρα, κσρίως τρηζιμοποιούμ ηο 
λάδι ηης αγριελιάς διόηι θεωρείηαι όηι έτει ελάτιζηη 
λιπαρόηηηα και είμαι λεπηόρρεσζηο, μα και ζηημ 
περίπηωζη ασηή τρηζιμοποιούμ ηο θρέζκο και ότι ηο 
παλιό, γιαηί εκείμο ποσ έτει περάζει ηο τρόμο είμαι 
άτρηζηο αθού γίμεηαι πιο πατύ και λιπαρό…>  

    











ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΛΛΟΓΗ  S.I. 







 

OROBAENA  
οκεηαηνηζμόξ–Baena (Ακδαιμοζία) 



 





 

OROBAENA  
οκεηαηνηζμόξ–Baena (Ακδαιμοζία) 



OROBAENA  
οκεηαηνηζμόξ–Baena (Ακδαιμοζία) 



 

<<Γκ θαηκόκ εγπείνεμα, θακ ημιμενόκ ε, 
 πμιιώκ παιαηώκ εζηη πνεζημώηενμκ >>  
 Αμηιθάμης  (4ος αι. π.Χ.). 

 
 
 
 
 
Γοπανηζηώ γηα ηεκ πνμζμπή ζαξ. 
Βαζίιεξ Ν. Καμβύζεξ  
 

Υεμηθόξ  
Πνόεδνμξ ομβ.Γπηηνμπήξ Γι/δμu  ΓΒΙΣΓΛ  
 
 

 


