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για αζθαλή & καλής ποιόηηηας  προϊόνηα 

Η αιόγηζηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ: 

- βιάπηεη ηελ πγεία ησλ θαηαλαισηώλ 

- επηβαξύλεη ην πεξηβάιινλ 

- απμάλεη ην θόζηνο παξαγσγήο 

Η ησποποίηζη είναι σποτρέωζη. 

Σο μέλλον ανήκει ζηα ποιοηικά ηρόθιμα. 

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ 

Με ηελ επθαηξία ηεο έλαξμεο ηεο ειαηνθνκηθήο πεξηόδνπ θαη αθνύ ζαο επρεζνύκε θαιή ειαηνζπιινγή, ζα 

ζέιακε λα ζαο ζπζηήζνπκε λα δώζεηε πξνζνρή ζηα παξαθάησ πνπ αθνξνύλ ηελ παξαγσγή θαιήο 

πνηόηεηαο ειαηνιάδνπ:

1. Η ειαηνζπιινγή λα μεθηλήζεη αθνύ πεξάζεη ην αλάινγν ζηάδην αλακνλήο από ηνλ ηειεπηαίν ςεθαζκό.

2. O ειαηόθαξπνο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην θαηάιιειν ζηάδην σξηκόηεηαο (κειαλό-ηώδεο ρξώκα).

Καξπνί ππεξώξηκνη ππνβαζκίδνπλ ηελ πνηόηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ.

3. Ο θαξπόο πνπ ζπιιέγεηαη κε δίρηπα (ρνλδξνιηέο), δελ ζα πξέπεη λα παξακέλεη ζηα δίρηπα γηα κεγάιν

ρξνληθό δηάζηεκα. Είλαη ζεκαληηθό ν θαξπόο λα ειαηνπνηείηαη όζν ην δπλαηόλ ζπληνκόηεξα από ηελ

ζπιινγή ηνπ (επηζπκεηή ε απζεκεξόλ άιεζε). Καηά ηελ ζπγθνκηδή λα απνθεύγνληαη νη ηξαπκαηηζκνί

ηνπ ειαηόθαξπνπ.

4. Σα κέζα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο (δίρηπα, ζαθηά, ηειάξα) ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξά θαη ζηεγλά.

5. Η κεηαθνξά ηνπ ειαηνθάξπνπ θαη ε απνζήθεπζε ηνπ πξηλ ηελ ειαηνπνίεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε

ρώξν δξνζεξό θαη θαιά αεξηδόκελν. Να ρξεζηκνπνηνύληαη ζάθνη πθαζκάηηλνη (όρη λάπινλ) θαη λα

ηνπνζεηνύληαη όξζηνη. Η κεηαθνξά κε δηάηξεηα πιαζηηθά ηειάξα είλαη πξνηηκόηεξε ζε ζρέζε κε ηνπο

ζάθνπο (ιηγόηεξνη ηξαπκαηηζκνί).

6. Πξηλ ηελ άιεζε ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε θαζαξόηεηα ηνπ ειαηνθάξπνπ (απνθύιισζε θαη πιύζηκν

κε άθζνλν θαζαξό πόζηκν λεξό). 

7. Να πξνηηκνύληαη ειαηνηξηβεία πνπ δηαζέηνπλ καιαθηήξεο θιεηζηνύ ηύπνπ θαη ηα νπνία λα ηεξνύλ ηηο

πηζηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. ην ειαηνηξηβείν λα

δηαηεξείηαη ε ζεξκνθξαζία κάιαμεο ηεο ειαηνδύκεο όρη πάλσ από ηνπο 28 βαζκνύο °C θαη λα ηεξείηαη ν

ρξόλνο κάιαμεο γηα ηελ Κνξσλέηθε 30 ιεπηά. Μεγαιύηεξε δηάξθεηα δελ πξνζθέξεη θάπνην όθεινο ελώ

κεηώλεη ηα αληηνμεηδσηηθά ηνπ ιαδηνύ, ελώ κηθξόηεξε επηδξά αξλεηηθά ζηελ ιακβαλόκελε πνζόηεηα

ειαηνιάδνπ.

8. Η απνζήθεπζε ηνπ ειαηνιάδνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε θαζαξό ρώξν, ζε θαηάιιεια δνρεία, ζε

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, ρσξίο άκεζε έθζεζε ζηνλ ήιην ή ζε πεγέο ζεξκόηεηαο θαη μερσξηζηά γηα θάζε

πνηόηεηα. Να ιακβάλνληαη κέηξα πξόιεςεο γηα ηελ απνθπγή επηκόιπλζεο από: βελδίλε, πεηξέιαην

πγξαέξην, ρεκηθά θαη άιιεο πηεηηθέο νπζίεο. Μεηά από 1-2 κήλεο ζα πξέπεη ην ειαηόιαδν λα

κεηαγγίδεηαη γηα ηελ αθαίξεζε ηεο ‘’θαζνύξαο’’. Σα δνρεία ζπζθεπαζίαο κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο ζα

πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από θαηάιιειν πιηθό πνπ λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο ησλ

ηξνθίκσλ, αδηαθαλή, αεξνζηεγή – θιεηζηά θαη γεκάηα γηα λα πεξηνξηζζεί ε νμείδσζε.

Η Πξντζηακέλε  Σκήκαηνο

  Επθξνζύλε Κιεξνλόκνπ 


