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Περιεχόμενα
Στο πέρασμα των αιώνων ο χυμός του καρπού της ελιάς διαμόρφωσε τον πολιτισμό της 

Μεσογείου και σήμερα πρωταγωνιστεί στη διεθνή γαστρονομική σκηνή. Πενήντα ιστορίες 
επιτυχίας από τον εγχώριο ελαιώνα μιλούν για τη δύναμη του ελληνικού ελαιολάδου

Top 50 by Ελαίας Καρπός

O Amador Peset βρήκε νέα ζωή στη Senia. Χαρισµατικοί καταναλωτές για το ελαιόλαδο

Όταν οι ελαιοπαραγωγοί σπάνε τους κανόνες. Πυξίδα στον ελαιώνα η γευσιγνωσία

Ελαιώνας
31 Οι stars θέλουν ελαιώνες Μία από τις αγαπημένες 
επενδύσεις των διασημοτήτων είναι η αγορά ελαιώνων με 
τον Sting να κάνει την αρχή και το πρώην ζεύγος Jolie-Pitt να 
ακολουθούν με το δικό τους εκλεκτό ελαιόλαδο Miraval.

38  Στη γη των χιλιετών ελιών Στον αρχαίο ελαιώνα της 
Senia δίπλα στον ρωμαϊκό «ποταμό του ελαιολάδου» ο Amador 
Peset, ένας Ισπανός ξυλουργός, δημιούργησε το δικό του brand. 

50 Το θέλουν Denocciolati Οι απύρηνες ελιές θεωρούνται 
πολύτιμη πρώτη ύλη στην Ιταλία. Κάποιοι κάνουν λόγο για 
«γαστρονομική αποκάλυψη» αν και έχει αποδειχθεί ότι και οι 
αρχαίοι Ρωμαίοι παρήγαγαν ελαιόλαδο από απύρηνες ελιές.

Ελαιόλαδο & Ελιά
OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
15  Όσφρηση & γεύση Είναι πιθανό ένα ελαιόλαδο, παρότι έχει 
κατηγοριοποιηθεί στη χημική ανάλυση ως εξαιρετικό παρθένο, να 
αποτύχει στην οργανοληπτική αξιολόγηση, τονίζει η Άννα Μηλιώνη 
από το Εργαστήριο Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου του ΤΕΙ Καλαμάτας. 

OLIVA FEAST ΣΤΟ KINSTERNA
22 Γευσιγνωσία Χαρισματικούς καταναλωτές χρειάζεται 
το ελαιόλαδο και αυτούς προσπαθούν να διαμορφώσουν στη 
Μονεμβασιά το ξενοδοχείο Kinsterna και η ΚΑΣΕΛΛ ΑΕ .

ΤHE TOP 50 by ΕΛΑΙΑΣ ΚΑΡΠΟΣ
64 Πενήντα ελαιόλαδα Πολύ λίγος αποδείχθηκε τελικά ο 
αριθμός «50» για να αποτυπώσει το θαύμα που συντελείται στον 
ελληνικό ελαιώνα και ταξιδεύει στα πέρατα της Γης τα γεννήματά 
του. Πενήντα ιστορίες επιτυχίας για αρχή και έπεται συνέχεια....
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H αρχιτέκτονας Έλενα Σταυροπούλου

Ο πρόεδρος του NYIOOC Curtis Cord (δεξιά)Για πολλούς η «Ferrari των ελαιολάδων»

Πολιτισµός
09 Ιστορία 5.000 ετών Αρχαιολογικές και ιστορικές  
έρευνες επιβεβαιώνουν την παρουσία της ελιάς στη λεκάνη  

της Μεσογείου τουλάχιστον τα τελευταία 5.000 χρόνια.

36 Το σπίτι της ελιάς  Την αίσθηση ότι βρίσκεται κανείς 
στην αγκαλιά μιας πελώριας ελιάς δίνει η πολυβραβευμένη 

εναλλακτική κατοικία της Εύας Σοπέογλου στη Σιθωνία.

44 Η πεµπτουσία της Τοσκάνης Γνήσια έκφραση της 
ιστορίας, των αρωμάτων και των γεύσεων της Τοσκάνης  
αποτελεί το premium brand Laudemiο, που παράγεται εδώ  
και τριάντα χρόνια από 22 ιστορικά κτήματα της περιοχής.

135 Ταξίδι στο χρόνο Τον καίριο ρόλο της ελιάς και του 
ελαιολάδου στη διαμόρφωση του πολιτισμού της Ελλάδας και 
της Μεσογείου αναδεικνύουν τα θεματικά μουσεία του ΠΙΟΠ.

Πρόσωπα
28 Helen Mirrer Τα ίδια δέντρα που κάποτε κοιτούσε ο 
Βιργίλιος σήμερα καταστρέφει η Xylella, τονίζει η οσκαρική 
ηθοποιός στον αγώνα της να σώσει τον ελαιώνα της Απουλίας. 

52 Curtis Cord «Στον κόσμο μου, το καλύτερο ελαιόλαδο στον 
κόσμο, απλά δεν δεν υπάρχει»  λέει ο πρόεδρος του NYIOOC.

57 Προκόπης Μαγιάτης Νέα κατηγορία ελαιολάδων χτίζουν 
οι φαινόλες σύμφωνα με τον αναπληρωτή καθηγητή του 
Τομέα Φαρμακογνωσίας στη Φαρμακευτική Σχολή του ΕΚΠΑ.

140 Έλενα Σταυροπούλου Ένα πολύπλοκο σύστημα από 
ανθρώπινες κοινότητες, σχέσεις και ιστορίες βλέπει πίσω από 
την ελιά και αποτυπώνει η αρχιτέκτονας Έλενα Σταυροπούλου.
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Α
ς πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Τα 
τελευταία χρόνια μια νέα γενιά Ελλήνων 
παραγωγών ελαιολάδου δείχνει αποφασισμένη 
να προσελκύσει την προσοχή των διεθνών 
αγορών και να πείσει τους αγοραστές σε όλο 

τον κόσμο ότι το ελαιόλαδο που προσφέρει είναι καλύτερο. 
Μολονότι αυτό είναι αδιαμφισβήτητο σε τοπικό επίπεδο, το 
ελληνικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο (EVOO) δεν μπόρεσε 
να κερδίσει την ίδια φήμη – ετικέτα που οι Ιταλοί και οι Ισπανοί 
ανταγωνιστές του κατάφεραν. 
Μια επανεκκίνηση τα τελευταία χρόνια αρχίζει να σηματοδοτεί 
αυτή την αλλαγή. Τα 
ελληνικά εμπορικά 
σήματα επανεμφανίζονται 
σε διεθνές επίπεδο με 
καλοδουλεμένες ετικέτες 
και νέα ταυτότητα. Αυτό που 
γίνεται είναι κάτι παραπάνω 
από την ανακατασκευή της 
επωνυμίας και την όμορφη 
συσκευασία. 
Θα μπορούσε να 
υποστηριχθεί βάσιμα ότι 
αυτό το νέο κύμα ελαιολάδου 
είναι αποφασισμένο να 
τυποποιήσει την παραγωγή, 
κάτι που η ελληνική 
ελαιουργική βιομηχανία δεν 
κατάφερε τα προηγούμενα 
χρόνια. Παρά τις προσπάθειές 
της, η μεγάλη εγχώρια 
βιομηχανία τυποποιούσε μόλις το 25% της εγχώριας παραγωγής 
η οποία κυμαίνεται περί τους 300.000 τόνους και είναι η τρίτη 
μεγαλύτερη στον κόσμο.
Είναι σαφές ότι εκτός από τις περιορισμένες εξαγωγές 
τυποποιημένου, η Ελλάδα είχε εγκαταλείψει χρόνια το δικαίωμά 
της να κατοχυρώνει εμπορικά σήματα, τα οποία θα μπορούσαν να 
στηρίξουν μια καλύτερη θέση στη διεθνή αγορά. Αρκείτο στο να 
πουλάει με παραδοσιακό τρόπο χύμα ελαιόλαδο σε ευρωπαϊκές 
χώρες, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, οι οποίες χρησιμοποιούν τα 
ελληνικές παρτίδες έξτρα παρθένου για να ενισχύσουν τα δικά 
τους λάδια χαμηλότερης ποιότητας τα οποία ανασυσκευάζουν και 

διαθέτουν ως ιταλικά ή ισπανικά αντίστοιχα.
Βέβαια, η ισχυρότερη προβολή των ελληνικών EVOOs σε διεθνείς 
διαγωνισμούς διευκολύνει την αναγνώριση του ελληνικού 
ελαιολάδου διεθνώς, κάτι στο οποίο βοηθάει και η παγκόσμια τάση 
των καταναλωτών να πειραματίζονται με νέες γεύσεις και ετικέτες.   
Σημειωτέον ότι το 80% της παραγωγής ελαιολάδου της 
Ελλάδας είναι εξαιρετικά παρθένο όταν τα αντίστοιχα ποσοστά 
στην Ιταλία είναι 67% και στην Ισπανία μόλις 34%. Την ίδια 
στιγμή, οι περισσότεροι εμπορικοί ελαιώνες στην Ελλάδα 
είναι οικογενειακές επιχειρήσεις που κατέχουν τα μυστικά της 
καλλιέργειας και τα μεταφέρουν από τη μια γενιά στην άλλη. 

Η ποικιλία Κορωνέικη, που 
χρησιμοποιείται συνήθως 
για το ελαιόλαδο, είναι γερή 
και γεμάτη γεύση και η 
καλλιέργειά της ξεκινάει 
από την Πελοπόννησο 
εδώ και 10 αιώνες. Η 
Κορωνέικη είναι γνωστή για 
τις υψηλές πολυφαινόλες 
(αντιοξειδωτικά), οι οποίες, 
βάσει επιστημονικών 
αναλύσεων, υποστηρίζουν το 
ανοσοποιητικό σύστημα. 
Η ειδική ετήσια εορταστική 
έκδοση Top 50 του «Ελαίας 
Καρπός» που κρατάτε 
στα χέρια σας, έρχεται 
να «ξαναζωγραφίσει», 
κατά κάποιο τρόπο, τον 
χάρτη του ελληνικού 

ελαιολάδου. Φιλοδοξία της είναι να δώσει σχήμα και μορφή στη 
νέα επιχειρηματική δραστηριότητα που φιλοξενεί ο κλάδος, 
αναδεικνύοντας τις ενδιαφέρουσες προσπάθειες των νεών 
Ελλήνων παραγωγών ελαιολάδου, όπως και τις ισχυρές παρουσίες 
στο πεδίο της επιτραπέζιας ελιάς. Καλή ανάγνωση!

Γιάννης Πανάγος 
Εκδότης Διευθυντής

EDITORIAL

Βραβεία και πειραματισμός στη γεύση 
«ανοίγουν πόρτες» για νέους παραγωγούς  

Mε καλοδουλεμένες ετικέτες και νέα ταυτότητα επανεμφανίζονται τα ελληνικά σήμaτα σε διεθνές επίπεδο

Η Μνηµειακή Ελιά Βουβών θεωρείται η αρχαιότερη στον κόσµο.

IΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
Green Box Εκδοτική Α.E.

Νίκης 24,  

Σύνταγµα, 105 57

Tηλ: 2103232905,  

Fax: 2103232967

E-Mail: info@agronews.gr

 EΚΔΟΤΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γιάννης Πανάγος

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 
Ειρήνη Σκρέκη

ΣΥΝΤΑΞΗ 
Πέτρος Γκόγκος 
Μαρία Γιουρουκέλη
Μαρίνα Σκοπελίτου
Σοφία Σπύρου  
Γιώργος Κοντονής
Λεωνίδας Λιάμης
Αλίκη Χουλιάρα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ/
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Βασιλική Κονόμου
Σοφία Ιντζεβίδου
Φανή Παπαπετροπούλου

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Παναγιώτης Αραβαντινός

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Μωρίς Σιακκής
Νατάσα Στασινού

ΔΙΑΝΟΜΗ

ΑΡΓΟΣ Α.Ε.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ/ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ
Sykaris graph

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
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Η κόρη της  
Μεσογείου

Η ΕΛΙΑ ήταν πάντοτε συνδεδεμένη με τη Μεσόγειο με την αρχαιολογική  
σκαπάνη και την ιστορική έρευνα να επιβεβαιώνουν την ύπαρξή της στη χλωρίδα  

της περιοχής τουλάχιστον για τα τελευταία 5.000 χρόνια  Της Αλίκης Χουλιάρα

Τ
α πρώτα δέντρα ελιάς 
δεν ήταν μέρος της ήμε-
ρης χλωρίδας της περιο-
χής. Επρόκειτο για άγρια 
δέντρα, γνωστά σήμερα 
με το όνομα αγριελιές, 

που μπορούν ακόμη να εντοπιστούν 
σε περιοχές της Μεσογείου, συμπερι-
λαμβανομένης και της Κρήτης.

Τα στοιχεία πάντως καταδεικνύ-

ουν ότι, αρκετά νωρίς, εμφανίστηκε η 
ανάγκη των πληθυσμών να ελέγξουν 
την καλλιέργεια. Πρόκειται για μία 
ένδειξη που επιτρέπει να υποθέσει 
κανείς με ασφάλεια ότι οι ελιές και το 
ελαιόλαδο είχαν ήδη γίνει μέρος της 
διατροφής των λαών της Μεσογείου. 
Μάλιστα η Κρήτη πιθανολογείται ως 
το πρώτο μέρος της Μεσογειακής λε-
κάνης, στο οποίο ξεκίνησε η εξημέρω-

ση του δέντρου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περι-

οχή του Κολυμβαρίου και συγκεκρι-
μένα στο χωριό Άνω Βούβες, υπάρχει 
ένα από τα παλαιότερα καλλιεργού-
μενα ελαιόδεντρα «Το Μνημειώδες 
Ελαιόδεντρο των Βουβών». Θεωρείται 
ένα από τα παλαιότερα στον κόσμο και 
η ηλικία του προσδιορίζεται περίπου 
στα 2.500 χρόνια.
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Τ
α αρχαιολογικά ευρήματα επιβεβαι-
ώνουν ότι ο πρώτος σημαντικός πο-
λιτισμός της Κρήτης, ο Μινωικός, όχι 
μόνο βάσιζε την οικονομία του στην 

αγροτική παραγωγή, αλλά είχε και διευρυμέ-
νες εμπορικές σχέσεις με άλλες περιοχές της 
Ανατολικής Μεσογείου, ανταλλάσοντας πα-
ραγόμενα αγροτικά προϊόντα όπως ελαιόλα-
δο. Γενικότερα, η καλλιέργεια της ελιάς απο-
δεικνύεται ότι αποτελούσε μία από τις κύριες 
απασχολήσεις του τοπικού πληθυσμού κατά 
τη Μινωική περίοδο. Απόδειξη αποτελούν 
ευρήματα θρυμματισμένων πυρήνων ελιάς, 
λύχνων με ίχνη ελαιολάδου και πήλινων αγ-
γείων για την αποθήκευσή του.

Παρόλα αυτά, οι ελιές και το ελαιόλαδο δεν 
αποτελούσαν μόνο έναν τρόπο επιβίωσης και 
οικονομικής συναλλαγής για τους Κρήτες. 
Χρησιμοποιούνταν σε πολλές πολιτισμικές δραστηριότητες 
και εκφάνσεις, πέραν της διατροφής, τονίζοντας έτσι τη ση-
μασία του φυτού και των προϊόντων του στην καθημερινή 
ζωή και τον πολιτισμό του νησιού. 

Μία τέτοια περίπτωση ήταν η χρήση των προϊόντων της 
ελιάς στη λατρεία των θεών και των θεοτήτων των Μινω-
ιτών. Παρόμοια, η χρήση καρπού ελιάς εξυπηρετούσε την 
επιμέλεια και φροντίδα των νεκρών. Συχνά έχουν βρεθεί 
ελιές στο πλάι των νεκρών σε μινωικούς τάφους, για να 
τους συνοδεύουν στην επόμενη ζωή. Συνδυάζοντας το λα-
τρευτικό χαρακτήρα του φυτού με τις καλλιτεχνικές τους 
ικανότητες οι Μινωίτες έχουν κληροδοτήσει μοναδικές 
τοιχογραφίες που απεικονίζουν το ιερό δέντρο μόνο του ή 
δίπλα σε λατρευτικά σύμβολα.

Μ
εταβαίνοντας στη Μυκηναϊκή Επο-
χή, η ελιά και το ελαιόλαδο φαίνο-
νται ως κομμάτι της καθημερινό-
τητας ολόκληρης της ευρύτερης 

περιοχής της Νότιας Ελλάδας. Η αποκωδικοποι-
ημένη γραφή των Μυκηναίων και οι νέες επιστη-
μονικές μέθοδοι ανάλυσης υπολειμμάτων αμ-
φορέων έρχονται να επιβεβαιώσουν τις χρήσεις 
του ελαιολάδου, που άφηναν να εννοηθούν τα 
ευρήματα των προηγούμενων χρόνων: Το χρη-
σιμοποιούσαν ευρύτατα στο μαγείρεμα λαχανι-
κών, οσπρίων και κρέατος. Παράλληλα, το λάδι 
αναφέρεται ως καλλυντικό προϊόν, καθώς και ως 
μέσο για τη λατρεία των θεών.

Σ
ύμφωνα με τη μυθολογία η ελιά ήταν το 
ιερό δέντρο της πόλης της Αθήνας, διότι 
στη διαμάχη των θεών για το ποιος θα εί-
ναι ο προστάτης της πόλης των Αθηνών, 

η θεά της σοφίας Αθηνά πρόσφερε στους κατοί-
κους των Αθηνών ένα δέντρο ελιάς το όποιο κρί-
θηκε από τους πολίτες της πόλης πολυτιμότερο 
για τη ζωή τους σε σχέση με το άλογο, το δώρο του 
Ποσειδώνα. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν τις 
ελιές ως σύμβολο καλοσύνης και ευγένειας, ενώ 
ακόμη και σήμερα, τα κλαδιά της ελιάς συμβολί-

ζουν την ειρήνη. Ο καρπός τους ήταν από τα 
αρχαία χρόνια ευλογημένος, σύμβολο γνώσης, 
σοφίας, αφθονίας και ομορφιάς.

Μάλιστα τον 6ο π.Χ. αιώνα, ο Σόλων, ο μεγά-
λος Αθηναίος νομοθέτης, συνέταξε τον πρώτο 
νόμο για την προστασία της ελιάς με εξαίρεση 
την ανεξέλεγκτη υλοτομία. Η ελιά ήταν ένα 
σύμβολο στην αρχαία Ελλάδα και το ελαιόλα-
δο χρησιμοποιούνταν όχι μόνο για την πολύτι-
μη διατροφική αξία του, αλλά και για ιατρικούς 
σκοπούς. Μεταξύ του 7ου και του 3ου αιώνα 
π.Χ. μάλιστα αρχαίοι φιλόσοφοι, γιατροί και 
ιστορικοί ανέλαβαν τη βοτανική ταξινόμηση 
της ελιάς και αναφέρθηκαν στις θεραπευτικές 
ιδιότητες του ελαιολάδου. 

Σ
την κλασική Αθήνα, υπήρχαν ιερές 
ελιές που θεωρούντο ότι προέρχονταν 
από την ελιά που είχε φυτέψει στον 
ιερό βράχο η ίδια η Αθηνά. Τα ιερά 

αυτά δένδρα ονομάζονταν «μορίαι ελαίες», την ευθύνη τους 
είχε η πολιτεία και τελούσαν, επί ποινή θανάτου, υπό αυ-
στηρό καθεστώς προστασίας. Το έπαθλο των νικητών των 
Παναθηναίων ήταν λάδι που παρήγαγαν οι ελιές αυτές. Οι 
ποσότητες, που έπαιρναν οι πρώτοι νικητές των αγωνισμά-
των του στίβου, ήταν τόσο μεγάλες που είχαν, εκτός από τη 
συμβολική τους αξία και αξία εμπορική.

Επίσης από την Κλασική Περίοδο και συγκεκριμένα το 
776 π.Χ. το μοναδικό βραβείο που έπαιρνε ο Ολυμπιονίκης 
ήταν ο «κότινος» ένα στεφάνι φτιαγμένο από κλαδί ελιάς 
που συμβόλιζε την ειρήνη και την υποχρεωτική ανακωχή 
κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.

 Μεταξύ του 
7ου και του 
3ου αιώνα 

π.Χ. φιλόσο-
φοι, γιατροί 
και ιστορικοί 
ασχολήθηκαν 

με την ελιά

ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

Συνδυάζοντας τον λατρευτικό χαρακτήρα της ελιάς και του ελαιολάδου µε τις καλλιτε-
χνικές τους ικανότητες οι Μινωίτες έχουν κληροδοτήσει µοναδικές τοιχογραφίες.
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Ο
ι συναλλαγές αγροτικών 
προϊόντων στη Μεσόγειο 
εντατικοποιήθηκαν κατά 
τη διάρκεια των μεγάλων 

αυτοκρατοριών. Η Ρωμαϊκή Αυτο-
κρατορία προώθησε τις εγχρήματες 
συναλλαγές και η διακίνηση αγροτι-
κών προϊόντων αποτέλεσε ένα μέσο 
συσσώρευσης πλούτου. Σε εκείνη την 
εποχή μπορεί να τοποθετηθεί και η 
επέκταση της διακίνησης των προϊό-
ντων της ελιάς σε περιοχές εκτός της 
Μεσογειακής λεκάνης. Επιπλέον, ο 
αυξανόμενος αστικός πληθυσμός της 
περιόδου προκάλεσε την ανάγκη πε-
ρισσότερων εισαγωγών, για να αποτρα-
πεί η πιθανότητα έλλειψης ελαιολά-
δου για τους κατοίκους των ρωμαϊκών 
πόλεων και της πρωτεύουσας Ρώμης.

Το ελαιόλαδο του Αδριανού
Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα, στο 
ιστορικό Τίβολι, τριάντα χιλιόμετρα 
έξω από τη Ρώμη, στο περίφημο κα-
λοκαιρινό ανάκτορο του αυτοκράτο-
ρα Αδριανού, το οποίο χρονολογείται 
στον 2o μ.Χ. αι., παράγεται ξανά ελαιό-
λαδο, το οποίο μάλιστα πωλείται τυπο-
ποιημένο στους επισκέπτες. Ονομάζε-

ται «Το ελαιόλαδο του Αδριανού» και 
παρασκευάζεται με καρπό από τα λιό-
δεντρα που περιβάλλουν το σύμπλεγ-
μα κτιρίων της ονομαστής «Βίλας» του, 
που αποτελεί σήμερα μνημείο πολιτι-
στικής κληρονομιάς της Unesco. Κα-
νένα από τα 3.500 ελαιόδεντρα δεν 
είναι νεότερο των 200 ετών, ενώ το 
ελαιόλαδο που παράχθηκε γέμισε μό-
λις 78 μεγάλες φιάλες. «Με αυτή την 
κίνηση δείχνουμε το δρόμο για ένα βι-
ώσιμο μέλλον, χτίζουμε ένα δεσμό με 
τους ντόπιους και στέλνουμε ένα αισιό-
δοξο μήνυμα από την κληρονομιά μας» 
αναφέρει o ιστορικός Andrea Bruciati, 
εμπνευστής της προσπάθειας αυτής. 

Και για να πιάσουμε ξανά το ιστορικό 
νήμα, ό,τι ίσχυσε για τη Ρώμη, το ίδιο 

έγινε και κατά τη διάρκεια της Βυζα-
ντινής Αυτοκρατορίας. Στην πρωτεύ-
ουσά της, την Κωνσταντινούπολη, το 
ελαιόλαδο κατέφτανε σε πιθάρια που 
μεταφέρονταν με πλοία. Κατά καιρούς 
σημειωνόταν έλλειψη του προϊόντος, 
λόγω της ευρείας χρήσης του στη δια-
τροφή, το φωτισμό, ακόμη και τον καλ-
λωπισμό. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε 
περιστασιακές απαγορεύσεις της εξα-
γωγής του από τα σύνορα του Βυζαντί-
ου, σύμφωνα με τα αρχεία του κράτους. 

Η σύνδεση της ελιάς με ζωή των 
ανθρώπων σε όλες τις ιστορικές περι-
όδους υπήρξε αποδεδειγμένα ισχυρή 
και στα λαϊκά ήθη και έθιμα η παρου-
σία της είναι καταλυτική. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα αποτελεί το ότι 
ακόμα και σήμερα στις γεωργικές πε-
ριοχές της χώρας, μία ελιά φυτεύεται 
όταν γεννιέται ένα παιδί. Η ελιά και 
το παιδί θα μεγαλώσουν ταυτόχρονα. 
Όταν το παιδί ξεκινήσει το σχολείο, 
στην ηλικία των 6 ετών, η ελιά είναι 
έτοιμη να δώσει καρπούς. Η ελιά θα 
μεγαλώσει με την οικογένεια, θα επι-
ζήσει και θα βρίσκεται εκεί πολλές γε-
νιές αργότερα για να θυμίζει τη συνέ-
χεια και την εξέλιξη της ζωής.

ΤΟ ΧΡΥΣΑΦΙ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.000 ΧΡΟΝΙΑ

Η ελιά ξεκινά να δίνει καρπούς στην 
ηλικία των 7 ετών. Στην ηλικία των 30-
70 ετών βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη. Η 
φυσιολογική διάρκεια ζωής του δέντρου 
είναι 300 έως 600 χρόνια. Υπάρχουν ελιές 
µε ηλικία που ξεπερνά τα 1.000 χρόνια.
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∆ΥΝΑΤΗ 

ΦΩΝΗ ΕΧΕΙ
Η ΓΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΠΥΡΟΥ
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«∆εν φτάνει η χηµική ανάλυση για να γνωρίσουµε το ελαιόλαδο» καθώς η ανθρώπινη 
όσφρηση και γεύση υπερέχουν σε ακρίβεια, σύµφωνα µε την Άννα Μηλιώνη, Υπεύθυνη 
Ποιότητας και Επικοινωνίας του Εργαστηρίου Γευσιγνωσίας Ελαιόλαδου Καλαµάτας

Μ
πορούν δύο ελαιόλαδα που έχουν τις ίδιες 
χημικές ιδιότητες να είναι εντελώς διαφο-
ρετικά; Η απάντηση που μπορεί να δοθεί 
μόνο μέσα από τη γευσιγνωσία είναι «ναι». 
Σήμερα είναι πλέον γνωστό ότι η ανθρώπινη 
όσφρηση και γεύση διαθέτουν την ακρί-

βεια επιστημονικών οργάνων και μπορούν να αναγνωρίσουν 
προτερήματα και ελαττώματα που δεν είναι ανιχνεύσιμα με 
χημικές αναλύσεις. Παράλληλα η κατανάλωση του ελαιόλα-
δου έχει εξελιχθεί λόγω της αναζήτησης για ποιότητα ζωής και 
οι καταναλωτές θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα το ελαιόλαδο 
που γεύονται. Συνοπτικές περιγραφές όπως «αυτό το ελαιόλαδο 
είναι έξτρα παρθένο» ή «είναι πολύ καλό» δεν αρκούν για να 
ικανοποιήσουν την περιέργεια και την ανάγκη για ολοένα πιο 
σύνθετες απαντήσεις. Άλλωστε και οι παραγωγοί προκειμένου 
να διεκδικήσουν την προτίμηση του καταναλωτή προσπαθούν 
να περιγράψουν τα μοναδικά χαρακτηριστικά που συνδέουν το 
χυμό της ελιάς με τον τόπο που τον παράγει. Πόσες φορές όμως 
να περιγράψει κανείς το ελαιόλαδο της Λακωνίας ως «φρου-
τώδες και πικάντικο»; Εδώ ξεκινά η ανάγκη για τη δουλειά του 
γευσιγνώστη αλλά και του δημοσιογράφου, για να ξετυλίξει την 
ποιότητα των εκατοντάδων ελαιόλαδων, που παράγονται για να 
ξεχωρίσουν με βάση τα μοναδικά τους χαρακτηριστικά. 

Χωρίς να μειώνεται στο ελάχιστο η σημασία των χημικών παρα-
μέτρων η ανθρώπινη όσφρηση και γεύση υπερέχουν σε ακρίβεια 
ακόμη και από εξειδικευμένα μηχανήματα. Όπως εξηγεί  η Άννα 
Μηλιώνη, Υπεύθυνη Ποιότητας και Επικοινωνίας του Εργαστη-
ρίου και της Ομάδας Γευσιγνωσίας Ελαιόλαδου Καλαμάτας του 
ΤΕΙ Πελοποννήσου:  «Οι αισθήσεις μας έχουν εκπαιδευτεί εδώ 
και χιλιάδες χρόνια για να μας κρατούν στη ζωή, διότι, εάν δεν 
λειτουργούσαν, θα μπορούσαμε να καναναλώσουμε μια ουσία 
που είναι τοξική χωρίς να αντιληφθούμε την επικινδυνότητά της. 
Μάλιστα έχουμε καταλήξει μέσα από τη διαδικασία της συστημα-
τικής επιλογής και την κληρονομικότητα να αντιλαμβανόμαστε 
ορισμένες γεύσεις και οσμές ως ευχάριστες ή δυσάρεστες». 

Για να γίνει πιο εύκολα αντιληπτό πόσο εξελιγμένα είναι τα 
ανθρώπινα αισθητήρια, η κυρία Μηλιώνη δίνει ένα παράδειγμα: 
«Έρευνες έχουν δείξει πως εάν ανακατέψουμε 1 ml ταγγισμέ-
νου ελαιόλαδου σε 10 λίτρα εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου 
(1:10000 αραίωση), μία ομάδα εκπαιδευμένων δοκιμαστών μπο-
ρεί πολύ εύκολα να αναγνωρίσει το ελάττωμα, ενώ καμία σημα-
ντική διαφοροποίηση δεν θα φανεί στα αποτελέσματα των χημι-
κών αναλύσεων», και συμπληρώνει «για το λόγο αυτό δεν πρέπει 
να απορούμε γιατί ενώ ένα ελαιόλαδο που έχει κατηγοριοποιηθεί 
ως εξαιρετικό παρθένο όσον αφορά στις χημικές του αναλύσεις, 
αποτυγχάνει να περάσει την οργανοληπτική αξιολόγηση». 
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Είναι αλήθεια ότι οι βα-
σικές ποιότητες του 
ελαιόλαδου είναι πικρό, 

φρουτώδες και πικάντικο, αλλά 
την ίδια στιγμή ο νόμος ενδιαφέ-
ρεται μόνο για το φρουτώδες και 
το εάν ένα ελαιόλαδο διαθέτει 
ελάττωμα. «Οι ερωτήσεις που 
θέτει η νομοθεσία για την ορ-
γανοληπτική αξιολόγηση είναι 
μόνο δύο και αφορούν στο αν 
ένα ελαιόλαδο έχει ελάττωμα 
και ποιας έντασης. Εφόσον ένα 
ελαιόλαδο διαθέτει ελάττωμα, 
αλλάζει κατηγορία και δεν μπορεί 
να θεωρηθεί έξτρα παρθένο ενώ 
με βάση την ένταση του ελαττώ-
ματος μπορεί να χαρακτηριστεί 
έως και λαμπάντε. Επιπλέον 
σύμφωνα με το νόμο το έξτρα 
παρθένο ελαιόλαδο πρέπει ο-
πωσδήποτε να διαθέτει και το 
χαρακτηριστικό του φρουτώ-
δους με κάποια ελάχιστη έστω 
ένταση», εξηγεί η Άννα Μη-
λιώνη. Όμως η γευσιγνωσία 
εφόσον εκπληρώσει τον πρώτο 
της σκοπό, που είναι η νομική 
κατοχύρωση της γνησιότητας 
του ελαιόλαδου, προχωρά δί-
νοντας πληροφορίες και για 
την έκφραση του ελαιόλαδου. 
«Ειδικά για το φρουτώδες και 
το πικάντικο υπάρχουν πολλές 
χροιές που προσδίδουν ενδιαφέρον 
κι άπειρους συνδυασμούς στην 
παλέτα του ελαιόλαδου. Μπορείς 
να έχεις ένα πικάντικο που είναι 
καυτερό σαν πιπεριά τσίλι, ένα 
άλλο που ξεδιπλώνει την έντασή 
του αργά, το οποίο έχει να κάνει 
κυρίως με την ποικιλία και την 
επεξεργασία στο ελαιοτριβείο», 
θα πει η κυρία Μηλιώνη. Προ-
κειμένου να κωδικοποιήσει τους 
βασικούς όρους της περιγραφής 
των γεύσεων και των αρωμάτων 
το Διεθνές Ελαιοκομικό Συμ-
βούλιο δημιούργησε ένα λεξικό 
ως βασικό σύστημα αναφοράς 
για τις αισθητηριακές ιδιότητες του ελαιόλαδου. 

Ο καθένας μπορεί να γίνει γευσιγνώστης
Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός για να αναγνωρίσει ένα 

καλό ελαιόλαδο. Εκείνο που έχει σημασία είναι η εμπειρία που 
αποκτάται σταδιακά μες από την επίγνωση των αισθήσεων για να 
μπορέσει ένας γευσιγνώστης να περιγράψει τη γεύση και το άρω-
μα του ελαιόλαδου. Όπως εξηγεί η κυρία Μηλιώνη, ο καθένας μας 
μπορεί να ασκηθεί στη γευσιγνωσία του ελαιόλαδου στο σπίτι του, 

αρκεί να τηρεί ορισμένες βασικές προ-
διαγραφές στη διαδικασία της δοκιμής. 
Ξεκινάμε επιλέγοντας ένα μικρό γυάλι-
νο ποτήρι και έχοντας μια φέτα μήλου 
που χρησιμεύει για να επαναφέρουμε 
και να φρεσκάρουμε τη γεύση ανάμεσα 
στη δοκιμή διαφορετικών ελαιολάδων» 
σημειώνει η ίδια.

Θερμοκρασία 28°C
«Αφού βάλουμε λίγο λάδι σε ένα πο-
τήρι, έως 15 ml, πρέπει να το φέρουμε 
σε θερμοκρασία γύρω στους 28°C. Η 
συγκεκριμένη θερμοκρασία έχει επι-
λεγεί επειδή διευκολύνει την παρατή-
ρηση οργανοληπτικών διαφορών και 
επειδή σε χαμηλότερες θερμοκρασίες 
οι αρωματικές ενώσεις του ελαιόλα-
δου δεν αναδεικνύονται αρκετά, ενώ 
οι υψηλότερες θερμοκρασίες οδηγούν 
σε εξάτμιση των αρωματικών ενώσε-
ων. Η οργανοληπτική αξιολόγηση στα 
εξειδικευμένα εργαστήρια γίνεται σε 
χώρους ελεγχόμενης θερμοκρασίας 
αλλά η πιο συνηθισμένη μέθοδος για 
να φτάσουμε στο σωστό αποτέλεσμα 
στο σπίτι μας είναι να ζεστάνουμε το 
ποτήρι ανάμεσα στα χέρια μας. Σηκώ-
νουμε το ποτήρι, κρατώντας το καλυμ-
μένο με το χέρι, το γέρνουμε ελαφρά 
και σε αυτήν τη θέση το περιστρέφου-
με πλήρως, ώστε να διαβραχεί όσο το 
δυνατόν περισσότερο η εσωτερική 
επιφάνεια. Μόλις ολοκληρωθεί αυτό 
το στάδιο, ξεσκεπάζουμε το ποτήρι και 
οσφραινόμαστε το δείγμα με αργές, βα-
θιές εισπνοές για να αξιολογήσουμε το 
ελαιόλαδο για περίπου μισό λεπτό». 

Σε όλη τη στοματική κοιλότητα
«Για τη γευστική δοκιμή βάζουμε 

περίπου 3 ml ελαιολάδου στο στόμα 
και το κατανέμουμε σε όλη τη στομα-
τική κοιλότητα. Είναι πολύ σημαντικό 
το έλαιο να έρθει σε επαφή με όλη τη 
στοματική κοιλότητα από το μπροστά 
μέρος και τη γλώσσα προς τα πλάγια 
και το πίσω μέρος μέχρι τον ουρανίσκο 
και το λαιμό, καθώς είναι γνωστό ότι η 
ένταση με την οποία γίνονται αντιλη-

πτές οι γεύσεις διαφέρουν ανάλογα με τη ζώνη της γλώσσας, της 
υπερώας και του φάρυγγα. Ρουφώντας αέρα τον ανακατεύουμε 
τον με το ελαιόλαδο έτσι ώστε να απελευθερώσουμε τις γεύσεις 
και τα αρώματά του. Αρχικά ψάχνουμε για την πικρή γεύση. Αφή-
νουμε το ελαιόλαδο να κινηθεί κατά μήκος της γλώσσας μέχρι 
να φτάσει στο πίσω μέρος της όπου συνήθως αντιλαμβανόμαστε 
την πικρή γεύση. Καταπίνουμε το ελαιόλαδο και προσπαθούμε να 
καταλάβουμε αν μας προκαλεί ένα κάψιμο ή τσούξιμο στο λαιμό. 
Αυτή είναι η αίσθηση του πικάντικου» τονίζει η κυρία Μηλιώνη.     

∆εν πρέπει να απορούµε όταν 

ένα ελαιόλαδο παρότι έχει 

κατηγοριοποιηθεί στη χηµική ανάλυση 

ως εξαιρετικό παρθένο αποτυγχάνει 

στην οργανοληπτική αξιολόγηση  
- ΑΝΝΑ ΜΗΛΙΩΝΗ 

H φωτογράφηση έγινε στο πρώτο ελληνικό Olive Oil Bar, που 
δηµιουργήθηκε στον πολυχώρο ελληνικής γαστρονοµίας Yoleni’s.
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Δε χρειάζεται ειδικός για να 
αναγνωρίσει ένα καλό ελαιόλαδο

 Εκείνο που έχει σημασία είναι η εμπειρία που αποκτάται σταδιακά μες από την επίγνωση των αισθήσεων, για να 
μπορέσει ένας γευσιγνώστης να περιγράψει τη γεύση και το άρωμα του ελαιόλαδου. Καθένας μπορεί να ασκηθεί στη 

γευσιγνωσία του ελαιόλαδου στο σπίτι του, αρκεί να τηρεί ορισμένες βασικές προδιαγραφές στη διαδικασία της δοκιμής

ΟΣΦΡΗΤΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΗ

Απελευθερώνοντας το άρωµα
Για να φτάσουμε το ελαιόλαδο στη 
σωστή θερμοκρασία δοκιμής στο σπίτι 
μας, ζεσταίνουμε το ποτήρι ανάμεσα 
στα χέρια μας. Μετά το σηκώνουμε, 
κρατώντας το καλυμμένο με το χέρι, το 
γέρνουμε ελαφρά και σε αυτήν τη θέση 
το περιστρέφουμε πλήρως, ώστε να 
διαβραχεί όσο το δυνατόν περισσότερο η 
εσωτερική επιφάνειά του. 
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 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΑΡΩΜΑΤΩΝ

Βαθιές αναπνοές
Ξεσκεπάζουμε 

 το ποτήρι και 
οσφραινόμαστε το δείγμα 
με αργές, βαθιές εισπνοές 

για να αξιολογήσουμε το 
ελαιόλαδο για περίπου 

μισό λεπτό. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ

Το Εργαστήριο Γευσιγνωσίας 
Ελαιολάδου Καλαµάτας 

του ΤΕΙ Πελοποννήσου είναι 
ένα από τα τρία εγχώρια 

εργαστήρια διαπιστευµένα 
από το Εθνικό Σύστηµα 

∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆) και το 
∆ιεθνές Συµβούλιο Ελαιολάδου 

(IOOC). Η διαπίστευση κατά  IOOC 
ανανεώνεται µετά από 

ετήσια αξιολόγηση.

 ΓΕΥΣΤΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΗ

Το πικρό και το πικάντικο
Βάζουμε περίπου 3 ml 
ελαιολάδου στο στόμα και 
το κατανέμουμε σε όλη τη 
στοματική κοιλότητα.  Ένα 
συχνό λάθος που κάνουμε 
ως αρχάριοι γευσιγνώστες, 
όπως επισημαίνει η 
κυρία Μηλιώνη, είναι ότι 
«μπερδεύουμε το πικρό με 
το πικάντικο. Πρέπει να 
μάθουμε να ξεχωρίζουμε 
ότι το πικρό το γεύεσαι στη 
γλώσσα ενώ το πικάντικο 
είναι αίσθηση στο λαιμό».

Χαρακτηριστικά και ποιότητες ελαιολάδου με βάση τον Κανονισμό 2658/1991

Εξαιρετικό Παρθένο Η διάµεση τιµή των ελαττωµά-
των είναι ίση µε 0 και για το φρουτώδες µεγαλύτερη του 0.

Παρθένο Η διάµεση τιµή των ελαττωµάτων είναι µε-
γαλύτερη του 0, χωρίς όµως να υπερβαίνει το 3,5, και η 
διάµεση τιµή του φρουτώδους είναι µεγαλύτερη του 0.

Λαµπάντε Η διάµεση των ελαττωµάτων υπερβαίνει το 
3,5 ή η διάµεση των ελαττωµάτων είναι µικρότερη ή ίση 
µε 3,5 και η διάµεση τιµή του φρουτώδους είναι ίση µε 0.

Οι κατηγορίες προσδιορίζονται από τον Κανονισµό 
2658/1991 της Επιτροπής για τα ελαιολάδα.

ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
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Κ
άθε χρόνο στο πλαίσιο της 
έκθεσης SIAL παρουσιάζε-
ται μία μεγάλη έρευνα των 
διοργανωτών για τις τάσεις 
που θα επηρεάσουν τον το-

μέα της αγροδιατροφής τα επόμενα χρόνια. 
Μία από αυτές, που παρουσιάστηκαν τη 
σεζόν 2014/2015, ήταν εκείνη του  «Χα-
ρισματικού Καταναλωτή», που ουσιαστι-
κά αναφέρεται στον υπεύθυνο, επιλεκτι-
κό και δραστήριο αγοραστή. 

Έναν άνθρωπο του οποίου η περιέργειά 
δεν σταματά στο προϊόν, αλλά επεκτείνε-
ται στη διαδικασία της παραγωγής, δίνο-
ντας μεγάλη έμφαση στην ιχνηλασιμό-
τητα και τη διαφάνεια των διαδικασιών.

Αυτούς τους καταναλωτές χρειάζεται 
το ελαιόλαδο υψηλών προδιαγραφών για 
να εκτιμηθεί και αναπτυχθεί και αυτούς 
τους καταναλωτές προσπαθούν να δια-
μορφώσουν στη Μονεμβασιά το ξενοδο-
χείο Kinsterna και η Κασέλλ ΑΕ τόσο μέ-

σα από ανεξάρτητες δράσεις, όσο και μέσα 
από συμπράξεις, όπως η ετήσια εκδήλω-
ση «Oliva Feast», η οποία φέτος πραγμα-
τοποιήθηκε το τριήμερο 16-18 Νοεμβρίου 
στους χώρους του ξενοδοχείου.

Αν και αυτή τη χρονιά ο άστατος καιρός 
δημιούργησε προβλήματα, το πλάνο της 
συγκεκριμένης εκδήλωσης περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων το μάζεμα ελιών στον ελαι-
ώνα του Kinsterna, την παραγωγή αγου-
ρέλαιου στον παλιό πέτρινο μύλο του αρ-
χοντικού και την παρασκευή βρώσιμων 
ελιών. Η εμπειρία συμπληρώνεται με το 
«Liquid Gold», ένα δείπνο ειδικά σχεδι-
ασμένο για να αναδείξει την ελιά από τον 
chef του αρχοντικού, αλλά και τη γευσιγνω-
σία εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων της 
Κασέλλ ΑΕ, συμπεριλαμβανομένου του ε-
λαιολάδου Kinsterna, με τη βοήθεια της γε-
ωπόνου και γευσιγνώστριας Άννας Βλά-
χου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυρία Βλά-
χου, μέσω της εταιρείας Κασέλλ έχει ανα-

«Χαρισµατικούς» 
καταναλωτές χρειάζεται 
το ελαιόλαδο για να 
αναπτυχθεί και αυτούς 
τους καταναλωτές 
προσπαθούν να 
διαµορφώσουν  
το Kinsterna  
και η Κασέλλ ΑΕ 
 

H εµπειρία 

Η εκδήλωση Oliva Feast, µε 
στόχο την ανάδειξη των τοπι-
κών προϊόντων, έλαβε χώρα 
το τριήµερο 16-18 Νοεµβρίου 
στο ξενοδοχείο Kinsterna.

ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 
ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ
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λάβει ενεργό ρόλο στην ανάδειξη και προ-
ώθηση των ελαιολάδων του Δήμου Μο-
νεμβασιάς σε 14 χώρες σε όλο τον κόσμο. 

Oliva Feast 
Ο καταναλωτής γίνεται γευσιγνώστης

«Το Oliva Feast είναι μια πολύ καλά 
οργανωμένη εκδήλωση αγροτουριστι-
κού ενδιαφέροντος, μέσα από την οποία 
ο επισκέπτης προσεγγίζει την παραγω-
γή της ελιάς και του ελαιόλαδου του Δή-
μου Μονεμβασίας. Στόχος μας είναι η α-
νάδειξη τοπικών αγροτικών προϊόντων 
μέσα από την αναβίωση παραδοσιακών 
τεχνικών για την παραγωγή τους. Οι συμ-
μετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να γνω-
ρίσουν και να γευτούν τα προϊόντα του 
τόπου μας αλλά και να τα αξιολογήσουν 
ως ποιοτικά», ανέφερε στο Top 50 by Ε-
λαίας Καρπός η κυρία Βλάχου. 

Κατά τη διάρκεια του Oliva Feast δίνο-
νται πληροφορίες για το πώς εξελίσσεται 
η παραγωγή του παρθένου ελαιόλαδου 
στο Δήμο Μονεμβασιάς, για τις ποικιλί-
ες που καλλιεργούνται όπως και για την 
ποιοτική αξιολόγηση του παρθένου ελαι-

ολάδου. «Το κομμάτι της γευσιγνωσίας εί-
ναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί βοηθά τον 
καταναλωτή να αναγνωρίζει το φρουτώ-
δες, το πικρό και το πικάντικο, τα θετικά 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του έξτρα 
παρθένου», σημειώνει η κυρία Βλάχου. 

γίνεται δέσµος

Η ελαιοκαλλιέργεια στην περιοχή της Μονεµβασιάς
Ένας τυπικός αµπελώνας εξαιρετικής ποιότητας µε πυκνότητα φύτευσης  
2.000 αµπέλια ανά εκτάριο θα έχει απόδοση περίπου 2,5 κιλά ανά αµπέλι.

Οι βιοδυναµικές πρακτικές στην αµπελοκαλλιέργεια επικρατούν σε όλο και πιο  
πολλά οινοποιεία δίνοντας ποιότητα, χαρακτήρα και σταθερότητα στο φρούτο.

Οι ελάχιστες δυνατές επεµβάσεις κατά την οινοποίηση έχουν συνήθως ως  
αποτέλεσµα εξαιρετική ισορροπία και βέλτιστη αρωµατική εξέλιξη.
 
Η τάση για χειρωνακτικό τρύγο γίνεται όλο και πιο ισχυρή σε όλη τη χώρα.
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ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν κατά τη 
διάρκεια του «Oliva Feast» τρία στοιχεία 
μπορούν να καθοδηγήσουν τον κατανα-
λωτή στη διαδικασία αξιολόγησης του έξ-
τρα παρθένου ελαιολάδου. 
● Αν είναι φρουτώδες; Η συγκεκριμέ-
νη ιδιότητα αναφέρεται στο άρωμα του 
φρέσκου και υγιούς καρπού της ελιάς, 
το οποίο γίνεται αντιληπτό μέσω της μύ-
της. Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο 
είναι ουσιαστικά ένας φρεσκοστυμμέ-
νος χυμός φρούτου.
● Αν έχει πικρή γεύση; Πρόκειται για τη 
χαρακτηριστική δομική γεύση του ελαι-
όλαδου που παράγεται από πράσινες ε-
λιές ή από ελιές στο στάδιο αλλαγής του 
χρώματος. Συνήθως γίνεται αντιληπτή 
στο πίσω μέρος της γλώσσας.
● Αν είναι πικάντικο; Χαρακτηριστική 
αίσθηση του ελαιόλαδου που παράγεται 
στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου, 
κυρίως από άγουρες ελιές. Γίνεται αντι-
ληπτό σε όλη τη στοματική κοιλότητα και 
ιδιαίτερα στο φάρυγγα. 

Επιπρόσθετα, η έντονα πικρή γεύση και 
η πικάντικη αίσθηση είναι συνήθως ενδεί-
ξεις υψηλού επιπέδου πολυφαινολών στο 
ελαιόλαδο.  «Το άρωμα και η γεύση του ε-
λαιόλαδου μας διηγούνται την ιστορία 
του», τόνισε χαρακτηριστικά η κυρία Βλά-
χου και συνέχισε: «Μας δίνουν πληροφο-
ρίες για την ποικιλία της ελιάς, τις καλλι-
εργητικές πρακτικές που εφαρμόστηκαν 
στον ελαιώνα, τις συνθήκες επεξεργασίας 

της ελιάς στο ελαιοτριβείο και τη διαχεί-
ριση του ελαιόλαδου τόσο κατά την απο-
θήκευσή του όσο και στην κουζίνα μας».

Kinsterna
«Υιοθετήστε ένα δέντρο ελιάς»

Το Kinsterna Hotel είναι ένα βυζαντινό αρ-
χοντικό που αποκαταστάθηκε με απόλυτο 
σεβασμό στη μακρά ιστορική του διαδρομή 
για να μετατραπεί σήμερα σε ένα μοναδικό 
κατάλυμα με παγκόσμιες διακρίσεις. Περι-
βάλλεται από ένα εύφορο κτήμα, έκτασης 
70 στρεμμάτων στο οποίο φύονται αιωνό-
βιες ελιές με κυρίαρχη ποικιλία την «Αθη-
νολιά».  «Πέρα από την αποκατάσταση του 
ιστορικού κτιρίου, βασικός στόχος των ιδι-
οκτητών ήταν η αναβίωση του φυσικού πε-
ριβάλλοντος αλλά και των παραγωγικών 
δραστηριοτήτων του κτήματος, ώστε το αρ-
χοντικό να είναι αυτόνομο. Ταυτόχρονα, η 
επαφή με τη φύση και τον αυθεντικό τρό-
πο ζωής της ελληνικής επαρχίας αλλά και 
τα τοπικά προϊόντα, αποτελούν μέρος της 
εμπειρίας που αποκομίζουν οι επισκέπτες 
μας», επισήμανε η Marketing Manager του 
καταλύματος, Έφη Μοσκοφόγλου.

Η ίδια μας μίλησε για μία ακόμη μία ση-
μαντική πρωτοβουλία του Kinsterna, τη 
δράση «Υιοθετήστε ένα δέντρο». «Η φύ-
τευση ενός δενδρυλλίου ελιάς, που απο-
τελεί μια συμβολική κίνηση και ενισχύει 
περαιτέρω τους δεσμούς των επισκεπτών 

μας με το αρχοντικό, συνοδεύεται από έ-
να πιστοποιητικό υιοθεσίας διάρκειας 10 
ετών και πραγματοποιείται σε ειδικά δια-
μορφωμένες πεζούλες του κτήματος. Το 
προσωπικό μας καλλιεργεί το δέντρο και 
κάθε χρόνο ενημερώνει τον ανάδοχο για 
την ανάπτυξή του, αποστέλλοντάς του μια 
σχετική φωτογραφία, καθώς και ένα μπου-
κάλι εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο και έ-
να μπουκάλι ελιές, εφόσον το επιθυμεί».  
Αρχικά, η δυνατότητα υιοθεσίας δινόταν 
σε όσους έχουν πραγματοποιήσει ένα ση-
μαντικό event στο αρχοντικό, όπως έναν 
γάμο ή μία βάπτιση. Δεδομένου όμως ό-
τι υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον, πλέον ό-
λοι οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα 
να υιοθετήσουν ένα δενδρύλλιο ελιάς. 
Κάθε φορά μετά τη φύτευση, σχεδιάζου-
με μια tailor made πινακίδα στην οποία 
αναγράφεται το όνομα του αναδόχου, η 
ημερομηνία φύτευσης, καθώς και ένα 
σύντομο κείμενο που μας υποδεικνύει 
ο ανάδοχος. Η πινακίδα αυτή τοποθετεί-
ται δίπλα στο δενδρύλλιο». Το ελαιόλαδο 
που αποστέλλεται στους «ανάδοχους» πα-
ράγεται από την παραγωγή του ιδιόκτητου 
κτήματος, με την πατροπαράδοτη διαδικα-
σία την έκθλιψης στο πέτρινο λιοτρίβι του 
αρχοντικού. Το συγκεκριμένο ελαιόλαδο 
πωλείται μέσα από το ξενοδοχείο, ενώ ε-
πίσης χρησιμοποιείται στην κουζίνα του. 

Για food lovers
         H περιοχή της Μονεµβασιάς

Θα μπορούσε τελικά η Μονεμβασιά να γί-
νει ο επόμενος αγαπημένος προορισμός 
των food lovers από την Ελλάδα αλλά και 
από το εξωτερικό;  «Φυσικά και θα μπορού-
σε, αφού στην ευρύτερη περιοχή αλλά και 
στον ελαιώνα του αρχοντικού Kinsterna 
κυρίαρχη είναι η ντόπια ποικιλία «Αθηνο-
λιά», η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά και πωλείται υψηλότερα ένα-
ντι άλλων ποικιλιών. Επιπλέον, η Κασέλλ 
κάνει μια σημαντική δουλειά στην προώ-
θηση των ντόπιων ελαιολάδων σε πολλές 
χώρες σε όλο τον κόσμο», σημείωσε χαρα-
κτηριστικά η κυρία Μοσκοφόγλου.

Η ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΑΘΗΝΟΛΙΑ
Οι  παραδοσιακοί ελαιώνες του ∆ήµου Μονεµβασιάς 

αποτελούνται σε µεγάλο ποσοστό από την ποικιλία 

«Αθηνολιά», µια ποικιλία µε εκατοντάδες χρόνια παρουσίας 

στην περιοχή, που θα µπορούσε να παίξει σηµαντικό ρόλο 

στην ανάπτυξη εργαλείων τουριστικού ενδιαφέροντος.
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N E W S
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Από µπλε κόκκινα
Τα ποτήρια γευσιγνωσίας ελαιολάδου

Μια θάλασσα από κόκκινα ποτήρια 
στις γευσιγνωσίες ελαιολάδου σε όλο 
τον κόσµο ονειρεύονται η εταιρεία 
σχεδιασµού ποτηριών Elaia Zait και 
το Πανεπιστήµιο της Χαέν. Μάλιστα, 
σύµφωνα µε τον καθηγητή του 
Πανεπιστηµίου, José Juan Gaforio, οι 
κόκκινες αποχρώσεις του ποτηριού 
καλύπτουν πλήρως το χρώµα του 
ελαιολάδου, µε αποτέλεσµα να 
αποφεύγεται η πιθανότητα µεροληψίας. 
Το νέο ποτήρι γευσιγνωσίας πληροί, 
σύµφωνα µε τον IOOC, τις παραµέτρους 
των διεθνών κανονισµών και θα 
µπορούσε να γίνει το νέο εργαλείο 
στην επαγγελµατική οργανοληπτική 
αξιολόγηση. «Είµαστε σε µια ιστορική 
στιγµή», τόνισε ο Daniel Millán της 
Elaia Zait. «Έχει έρθει ο καιρός να 
παρουσιάσουµε τα νέα εργαλεία, 
όπως ένα νέο ποτήρι επαγγελµατικής 
γευσιγνωσίας για τον 21ο αιώνα».

To πιο αρχαίο δοχείο 
Είναι 2.000 ετών και βρίσκεται στη Νάπολη

Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάπολης 
θα φιλοξενήσει σύντοµα ένα έκθεµα που 
πιθανώς να αποτελεί το πιο αρχαίο µπουκάλι 
ελαιολάδου, που έχει διατηρηθεί ανέπαφο 
στο πέρασµα των αιώνων. Πρόκειται για ένα 
ντελικάτο γυάλινο δοχείο, µισογεµάτο µε κάτι 
που κατά πάσα πιθανότητα αποτελεί ελαιό-
λαδο σε στέρεα µορφή και προέρχεται από το 
Herculaneum, σήµερα Ercolano και Ηράκλει-
ον στα αρχαία ελληνικά, πόλη που καταστρά-
φηκε το 79 µ.Χ. µε την έκρηξη του Βεζούβιου. 
Το οργανικό υλικό, που περιέχεται στη φιάλη, 
έχει κηρώδη σύσταση και λευκό κιτρινωπό, 
καφέ και σε ορισµένα σηµεία µαύρο χρώµα, 
ενώ υποβλήθηκε σε χηµικές εξετάσεις, οι 
οποίες αποκαλύπτουν πως η σύστασή του 
προσεγγίζει σε µεγάλο βαθµό αυτή του ελαιο-
λάδου. Σε αυτό το σηµείο, το ενδιαφέρον των 
ερευνητών πέφτει πάνω στο µέρος στο οποίο 

φυλασσόταν, αφού θα µπορούσε να µαρτυ-
ρήσει ή έστω να δώσει πληροφορίες αναφο-
ρικά µε τη χρήση του ελαιολάδου εκείνη την 
εποχή. Προηγούµενες έρευνες έχουν δείξει 
πως αρχικά χρησιµοποιήθηκε ως καύσιµο 
φωτισµού και καλλυντικό, ενώ ξεκίνησε να 
χρησιµοποιείται ως φαγητό αρκετά αργότερα. 
Σε παλιότερες έρευνες από αντίστοιχα δοχεία, 
είχε αποδειχθεί πως σε γυάλινα σκεύη, µικρό-
τερα όµως από το συγκεκριµένο, φυλασσό-
ταν στους αρχαίους ρωµαϊκούς χρόνους ένα 
αρωµατισµένο υγρό το οποίο ήταν κατά πάσα 
πιθανότητα ελαιόλαδο, όµως χρησιµοποιού-
νταν για καλλωπιστικούς σκοπούς. 
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Μετρημένοι στα δάχτυλα είναι οι δοκιμαστές ελαιολάδου στην Κίνα, 
στην οποία τα τελευταία χρόνια η ζήτηση για προϊόντα υγιεινής 
διατροφής, όπως το ελαιόλαδο, είναι πολύ αυξημένη. Πρόκειται 
λοιπόν για έναν κλάδο, που αναπτύσσεται γοργά στο εσωτερικό 

της χώρας. Στην προσπάθεια αυτή, φυσικά, ένας δοκιμαστής ελαιολάδου 
είναι απαραίτητος, σύμφωνα με τον Henry Lin, έναν από τους ελάχιστους 
επαγγελματίες του είδους. «Μέχρι πριν από ένα χρόνο δεν είχα γνωρίσει 
κανέναν που να έχει ακούσει το οτιδήποτε σχετικά με τη δοκιμή ελαιολά-
δου. Είναι μια καινούργια, ανερχόμενη καριέρα στην Κίνα», αναφέρει σε 
συνέντευξή του στην ισπανική ιστοσελίδα mercarei. «Πολλοί άνθρωποι 
θα ήθελαν να ασχοληθούν, ωστόσο η διαπαιδαγώγησή τους τους λέει πως 
το να δοκιμάζεις τη γεύση του ελαιολάδου είναι κάτι παράξενο» αναφέρει 
και συμπληρώνει: «Υπάρχουν πάντως αρκετοί, παθιασμένοι με το κυνή-
γι ενός καλύτερου επιπέδου ζωής και πρόθυμοι να δοκιμάσουν κάτι και-
νούργιο. Βασικά η στάση πολλών άλλαξε όταν δοκίμασαν ένα πραγματι-
κά έξτρα παρθένο ελαιόλαδο» τονίζει με σημασία ο κ. Lin.

Πολλά υποσχόμενη 
καριέρα στην Κίνα

Αγώνας για 
τον ελαιώνα 
της Απουλίας
Mολυσµένα από την Xylella είναι δύο 
εκατοµµύρια δέντρα από τα 60 που 
έχουν καταγραφεί στην περιοχή

Αιωνόβιους ελαιώνες όπου κάποτε 
περπάτησε ο ποιητής Βιργίλιος θέλει 
να σώσει η δηµοφιλής Βρετανίδα ηθο-
ποιός Helen Mirrer, η οποία έχει επιλέ-
ξει την Απουλία για να ζει την άνοιξη 
και το καλοκαίρι. Όπως είναι γνωστό, 
τα ελαιόδεντρα της περιοχής ταλαιπω-
ρούνται εδώ και χρόνια από το θανα-
τηφόρο βακτήριο Xylella fastidiosa. 
Η δυναµική καµπάνια που ξεκίνησε η 
ηθοποιός έχει σαν στόχο να παραµείνει 
στην επιφάνεια το πρόβληµα, καθώς 
και να λειτουργήσει η προβολή αυτή 
ως µοχλός πίεσης που θα εξασφαλίσει 
την οικονοµική ενίσχυση των πληγέ-
ντων από την ασθένεια. «Πρέπει να 
βοηθήσουµε ώστε να σωθούν αυτά 
τα πανέµορφα και ιστορικής σηµασίας 
δέντρα. Είναι απίστευτο, αν σκεφτεί 
κανείς ότι πρόκειται για τα ίδια δέντρα 
που κάποτε κοιτούσε ο Βιργίλιος και 
κάποιος Ρωµαίος αυτοκράτορας. 
Πρόκειται για µεγάλη τραγωδία και 
πρέπει να ευαισθητοποιηθεί ολόκληρη 
η Ευρώπη, προκειµένου να σταµα-
τήσουµε αυτή την επιδηµία» δήλωσε 
η ηθοποιός στο εθνικό πρακτορείο 
ειδήσεων της Ιταλίας «Ansa».

Το καλύτερο 
EVOO 

Το ελαιόλαδο 
Rincón de la 
Subbética 

DOP Priego de 
Cordoba από 

την Almazaras 
de la Subbética 

S.L. µε 30 
βραβεία

Ισπανία 
το Νο1 

Στην πρώ-
τη θέση της 
παγκόσµιας 
κατάταξης 

η Ισπανία µε 
1.191 βραβεία 
σε 26 διαγωνι-

σµούς

Top 
Έλληνας

Κορυφαία ελ-
ληνική εταιρεία 

η Hellenic 
Agricultural 

Enterprises Ltd 
µε 9 βραβεία σε 
4 διαγωνισµούς

 Κορυφαία 
εταιρεία

Η ισπανική 
Ingeoliva S.L. 
µε 58 βραβεία 
σε 12 διαγωνι-

σµούς

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
EVOO 2017

Mε 53 βραβεία η Ελλάδα στη Νέα Υόρκη  

Στον ετήσιο «∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό 
Ελαιόλαδου της Νέας Υόρκης» 

(ΝΥIOOC) µε 1.000 διαγωνιζόµε-
νους από 27 χώρες, η Ελλάδα 
µε 155 ετικέτες έσπασε κάθε 
προηγούµενο ρεκόρ της, συλλέ-
γοντας 53 βραβεία, εκ των οποίων 

31 χρυσά και κατακτώντας την 
τέταρτη θέση. Στην περσινή 
συµµετοχή, η Ελλάδα κέρδισε 46 
βραβεία, αριθµός υπερδιπλάσιος 
από τον προπέρσινο διαγωνισµό 
(20 βραβεία), ανάµεσα σε 910 
συµµετοχές και 27 χώρες. 
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Mία από τις αγαπημένες επενδύσεις 
των διασημοτήτων του Hollywood 
αποδεικνύεται η αγορά κτημάτων 
στην Τοσκάνη και την Προβηγκία, 

αφού από τότε που ο Sting έκανε την αρχή, 
εν έτει 1999, πολλοί ήταν αυτοί που ακολού-
θησαν το παράδειγμά του. Ανάμεσα στους 
πιο γνωστούς, ξεχωρίζουν o Brad Pitt και 
η Angelina Jolie, οι οποίοι, πριν χωρίσουν, 
πρόλαβαν να λανσάρουν, τη δική τους ε-
τικέτα ελαιολάδου από την Προβηγκία, το 

πολυποικιλιακό L’Huile d’Olive Miraval, 
από το οποίο 10.000 φιάλες του μισού λί-
τρου, που παράχθηκαν το 2017, πωλήθη-
καν για 31 δολάρια η κάθε μία. Ας σημειω-
θεί ότι στο γαλλικό Chateau Miraval, που 
διαθέτει έναν ελαιώνα 26 εκταρίων με 13 
διαφορετικές ποικιλίες, παράγεται και το 
ομώνυμο κρασί του διαζευγμένου σήμερα 
ζεύγους, το οποίο σύμφωνα με τα διεθνή μέ-
σα διατηρεί από κοινού την ιδιοκτησία του 
Chateau και δεν σκοπεύει να το πουλήσει.

Έγινε τάση 
οι celebrities 
να επενδύουν  
στο ελαιόλαδο
Κυρίως σε Τοσκάνη και Προβηγκία 

∆ιατηρούν από κοινού την ιδιοκτησία του Chateau Miraval το πρώην ζεύγος A. Jolie και B. Pitt.

To L’Huile d’Olive Miraval από το οµώνυµο chateau
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Όταν ο 30χρονος Savino Muraglia α-
νέλαβε την οικογενειακή εκμετάλ-
λευση το 2008, αποφάσισε ότι ανά-
μεσα στις πολλές αλλαγές που θα έ-

πρεπε να πραγματοποιήσει η επιχείρηση για 
να εκσυγχρονιστεί ήταν και η δημιουργία μί-
ας σύγχρονης και καινοτόμας συσκευασίας. 
Η οικογένειά Muraglia παράγει έξτρα παρ-
θένο ελαιόλαδο εδώ και 150 χρόνια στο χω-
ριό Αndria της Απουλίας. Η ιδέα του τελικά 
οδήγησε στη δημιουργία μίας iconic φιάλης. 

Για την κατασκευή της ο πέμπτης γενιάς ε-
λιαοπαραγωγός  αποφάσισε να συνεργαστεί 
με τοπικούς τεχνίτες, που δημιούργησαν υ-
πέροχα πολύχρωμα κεραμικά δοχεία. Ο ίδιος 
είναι πεπεισμένος ότι τα δοχεία αυτά αφή-
νουν το ελαιόλαδο να αναπνέει εσωτερικά, 
ενώ παράλληλα ελαχιστοποιούν την οξείδω-
ση. Οι συσκευασίες κατέληξαν να είναι συλ-
λεκτικές για τους λάτρεις του ελαιολάδου, οι 
οποίοι τις χρησιμοποιούν ως διακοσμητικά 
στοιχεία στις κουζίνες και τα καθιστικά τους. 

Συλλεκτικής 
αξίας φιάλες
Η εταιρεία Muraglia από την Απουλία 
δηµιούργησε µία iconic συσκευασία 

Τα πολύχρωµα κεραµικά δοχεία κατασκευάζονται από τοπικούς τεχνίτες.
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Πλούσιο σε πρωτεΐνες, φυτικές ίνες και ω3 λιπαρά είναι το αλεύρι από σπόρους 
που βρίσκονται μέσα στα κουκούτσια ελιάς που η ισπανική Elayo λάνσαρε στην 
αγορά και το οποίο βραβεύθηκε για την καινοτομία του στη φετινή Sial, από 21 
έως  25 Οκτωβρίου στο Παρίσι. Με έδρα στην Ανδαλουσία το ισπανικό γκρουπ 

Elayo, που ιδρύθηκε το 2012, είναι γνωστό για το premium ελαιόλαδό του αλλά και για 
την καινοτομική επεξεργασία των υποπροϊόντων της παραδοσιακής διαδικασίας εξα-
γωγής ελαιολάδου. Το νέο αλεύρι, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας, περιέ-
χει πολλά βιοδραστικά συστατικά όπως φαινολικές ενώσεις και ως εκ τούτου αποτε-
λεί μια πρώτη ύλη με πολλαπλές εφαρμογές σε τρόφιμα και φάρμακα ενώ μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στη θέση του κανονικού αλευριού ως μια πιο υγιεινή εναλλακτική.

Το νέο παγκόσµιο 
superfood είναι εδώ
Απαιτούνται 25 τόνοι ελιάς για να εξαχθούν 
1.250 κιλά σπόρων από τα κουκούτσια τους

Για να υπάρξει πρόσβαση στους σπόρους εντός 
των κουκουτσιών, σύµφωνα µε την ιστοσελίδα 
της Elayo, η οποία επενδύει συστηµατικά στις 
τεράστιες δυνατότητες αυτού του υποπροϊόντος, 
ακολουθείται µια αυστηρή διαδικασία καθαρι-
σµού και διαλογής. Συγκεκριµένα, χρησιµοποι-
είται ειδική τεχνολογία οπτικής διαλογής των 
σπόρων από τα κουκούτσια και τα θραύσµατα σε 
µεγάλη κλίµακα, καθώς οι διαφορές είναι αόρα-
τες στο γυµνό µάτι. Αρχικά, τα κουκούτσια σπά-
ζονται και µεταφέρονται σε µία µηχανή διαλογής. 
Μετά µια ειδική κάµερα χρησιµοποιεί ένα µικρής 
εµβέλειας υπέρυθρο µήκος κύµατος (SWIR) για 
την ανίχνευση των χρωµατικών διαφορών µετα-
ξύ σπόρων, κουκουτσιών και θραυσµάτων.

Πέρλες 
ελαιολάδου 
για food 
styling   
 
Από την Ευ Γαία  
µια εταιρεία µε έδρα το 
Σιδηρόκαστρο Σερρών

Χρησιµοποιώντας τη 
σφαιροποίηση (τεχνική 
της µοριακής γαστρο-
νοµίας), η Ευ Γαία 
δηµιούργησε µπίλιες 
ελαιολάδου µε περί-
βληµα από αγάρ αγάρ 
(φυσικό ζελέ από φύκι), 
οι οποίες θυµίζουν σε 
όψη το χαβιάρι. Κυκλο-
φορούν σε τέσσερις 
εκδοχές, σκέτες, µε 
λεµόνι, θυµάρι και τσίλι. 

Και αλεύρι από κουκούτσια ελιάς
Βραβεύτηκε στην Κατηγορία In-Food Intermediate της φετινής Sial το αλεύρι της Elayo

Θυµίζουν στην όψη το χαβιάρι οι πέρλες ελαιολάδου.
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ CHEF ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΦΡΑΓΚΑΛΙΩΤΟΥ
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Τρία διεθνή 
βραβεία για το 
Σπίτι της Ελιάς
Στη Σιθωνία η εναλλακτική κατοικία της Εύας 
Σοπέογλου αντλεί έµπνευση από την ελιά

Η 
αίσθηση ότι βρίσκεσαι στην αγκαλιά 
μιας τεράστιας ελιάς. Αυτή την υπέ-
ροχη εμπειρία δημιουργεί η αρχιτε-
κτονική κατασκευή της  Εύας Σοπέ-

ογλου στη Σιθωνία της Χαλκιδικής,  με το 
όνομα «Σπίτι της Ελιάς». Το πιο εντυπωσι-
ακό στοιχείο είναι η διάτρητη μεταλλική ε-
πιφάνεια που περιβάλλει το κτίριο. Σε όλη 
την επιφάνεια διακρίνονται μικρά ανοίγμα-
τα που μιμούνται τα φύλλα της ελιάς, τόσο 
λεπτοδουλεμένα που μοιάζει σαν να υφάν-
θηκαν στο μέταλλο. Τελικά, το project  κα-
τάφερε να  αποσπάσει   τρία βραβεία για το 
καινοτόμο design  του, το «Surface Design 
Award 2016» στο Λονδίνο, την πρώτη θέση 
για το «Καλύτερο πρώτο έργο νέου αρχιτέ-
κτονα» στα βραβεία Δομές 2017  στην Αθή-
να και το βραβείο Δημοφιλούς Επιλογής 
στα Architizer A+ Award στη Νέα Υόρκη. 
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ΓΕΥΣΗ  ΧΙΛΙΕΤΙΑαπό
ΣΤΗ SENIA ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΜΙΑ «ΘΑΛΑΣΣΑ» ΠΑΝΑΡΧΑΙΩΝ 

ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΚΥΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ

Π 
ριν από μερικά χρόνια, ο ξυλουργός Amador 
Peset από το χωριό Traiguera έχασε τη δου-
λειά του εν μέσω της οικονομικής κρίσης 
που έπληττε την Ισπανία. Τότε επέλεξε να 
συνδέσει το νέο ξεκίνημα στη ζωή του με τη 
νέα πνοή που θα έδινε ο ίδιος σε έναν αρχαίο 

ελαιώνα στη Sénia, μία περιοχή γνωστή ως η «γη των χιλιε-
τών ελιών», καθώς σε μία έκταση 2.070 τ. χλμ. φύονται σήμε-
ρα 4.900 δέντρα, η ηλικία των οποίων ξεπερνά τα 1.000 έτη.

Ο αρχαίος αυτός ελαιώνας, μεταξύ Καταλονίας, Βαλένθιας 
και Αραγονίας, κατάφερε να επιβιώσει μέχρι τη σύγχρονη ε-

ποχή λόγω της σχετικής υπανάπτυξης της περιοχής. Μετά 
βέβαια έπρεπε να παλέψει με τη διαβρωτική δύναμη της ε-
γκατάλειψης, την τάση των αγροτών να αντικαταστήσουν τις 
γηγενείς ποικιλίες με σύγχρονες και πιο αποδοτικές, αλλά 
και την άχαρη μόδα που ξερίζωνε αυτά τα σχεδόν ιερά δημι-
ουργήματα της φύσης, για να τα χρησιμοποιήσει ως στολί-
δια των αστικών κήπων της Βόρειας Ευρώπης.

«Στην αρχή με κοίταζαν σαν τρελό. Δεν μπορούσαν να δι-
καιολογήσουν το γεγονός ότι ένας νέος άνθρωπος αποφάσι-
σε να ασχοληθεί με έναν εγκαταλελειμμένο ελαιώνα. Μετά 
όμως κατάλαβαν ότι μπορεί να είναι μία διέξοδος. Ότι το ε-

Α����������� 
Σ���������
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λαιόλαδο αυτών των δέντρων μπορεί να πωληθεί», αναφέρει ο 
37χρονος  Amador Peset σε ρεπορτάζ του Olive Oil Times και 
προσθέτει: «Παίρνω στα χέρια μου δέντρα που σχεδόν έχουν 
πεθάνει. Τα κλαδεύω, τα φροντίζω και μέσα σε τρία χρόνια αρ-
χίζουν πάλι να παράγουν. Είναι τεράστια ικανοποίηση για εμέ-
να. Είναι λες και βρίσκεις μία πέτρινη γέφυρα, εντελώς θαμμέ-
νη. Αφού την καθαρίσεις, ανακαλύπτεις ότι πρόκειται για μία 
ρωμαϊκή γέφυρα 2.000 ετών». 

«Τα χιλιετή ελαιόδενδρα της περιοχής μας ήταν ξεχασμένα 
πριν από μερικά χρόνια. Οι αγρότες μας πίστευαν ότι η καλλι-
έργειά τους ήταν δυσκολότερη και η συγκομιδή χρονοβόρα. Tα 
βλέπαμε καθημερινά, αλλά κανείς δεν τους έδινε σημασία. Το 
project μας έχει αλλάξει δραματικά αυτές τις απόψεις. Τώρα οι 
ντόπιοι τα έχουν αγαπήσει ως κληρονομιά τους», αναφέρει η 
Teresa Adell, διευθύντρια του ιδρύματος Taula del Sénia, που 
από το 2009 ανέλαβε την επίσημη απογραφή των αρχαίων δέ-
ντρων. «Θα έλεγα ότι αυτή η περιοχή παρουσιάζει τη μεγαλύτε-
ρη συγκέντρωση χιλιετών ελαιόδεντρων» στον κόσμο. 

Φυσικά, πέρα από την αναγνώριση της πολιτισμικής α-
ξίας, μεγάλη σημασία στη διάσωση του μνημειώδη ε-
λαιώνα έπαιξε η αναγνώριση της οικονομικής του ση-

μασίας από τους αγρότες της περι-
οχής.  «Μόλις πρόσφατα κατανοή-
σαμε ότι τα δέντρα αυτά αποτελούν 
ένα πολύτιμο περιουσιακό στοι-
χείο, ότι οι καταναλωτές είναι δι-
ατεθειμένοι να πληρώσουν γι’ αυ-
τή την εμπειρία, για να γευτούν έ-
να ελαιόλαδο τόσο μοναδικό σε ε-
πίπεδο προέλευσης», εξηγεί στο 
CNN ο Jaume Antich, σύμβουλος 
του Taula del Sénia, που πέρα από 
τη διάσωση των χιλιετών ελαιόδε-
ντρων έχει αναλάβει την τουριστι-
κή προβολή της περιοχής.

Αναγνωρίζοντας αυτήν τη δυνα-
μική, ο Amador Peset δημιούργησε 
το δικό του brand με το όνομα Thiar 
Julia, τη ρωμαϊκή ονομασία της ιδι-
αίτερης πατρίδας του. Ξεκίνησε α-
πό ένα μικρό κτήμα, ενώ σήμερα α-
ναζητά στην ευρύτερη περιοχή χι-
λιετή ελαιόδεντρα, εγκαταλελειμ-
μένα από τους ιδιοκτήτες τους. Τις 
περισσότερες φορές συνάπτει συμ-
φωνίες με τους τελευταίους για να 
συγκομίσει τον καρπό των σπάνιων 
αυτών δέντρων. 

«Έχει γίνει κάτι σαν έμμονη ιδέα. 
Αγαπώ να βρίσκω αυτά τα δέντρα 
και να τα επαναφέρω στην παραγω-
γή». Για να θεωρηθεί μία ελιά χιλιε-
τής, πρέπει η περίμετρός της να ξε-
περνά τα 3,5 μέτρα στο ύψος των 1,3 
μέτρων πάνω από το έδαφος.

Η ετήσια παραγωγή του 37χρονου 
παραγωγού φτάνει τα 800 λίτρα από 

τον καρπό 100 περίπου διάσπαρτων δέντρων. Πρόκειται ουσι-
αστικά για μία τόση δα σταγόνα στον ωκεανό της ισπανικής πα-
ραγωγής ελαιολάδου, που τη σεζόν 2017/2018 έφτασε τους 1,25 
εκατομμύρια τόνους. Ωστόσο, ο κ. Peset έχει ήδη βρει μία κερ-
δοφόρα αγορά στην Κίνα αλλά και σε άλλες χώρες της Ασίας. 
Στην περιοχή αυτή δραστηριοποιούνται, επίσης, άλλοι εννέα 
παραγωγοί, ο καθένας με το δικό του brand. Μάλιστα, έχει δη-
μιουργηθεί ένα σχήμα πιστοποίησης που διασφαλίζει την προ-
έλευση του ελαιολάδου από χιλιετή ελαιόδεντρα και θεμελιώ-
νει την εικόνα των προϊόντων στους καταναλωτές. 

Ο Αmador Peset δηµιούργησε το δικό του brand µε το όνοµα  
Thiar Julia, τη ρωµαϊκή ονοµασία της ιδιαίτερης πατρίδας του.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΑΜΕ 
ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ 
ΜΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

- JAUME ANTICH
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ΞΕΡΙΖΩΜΕΝΗ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Η καλλιέργεια της ελιάς στη Sénia ξεκινά από αρχαιοτά-
των χρόνων. Ο ομώνυμος ποταμός, μία πηγή νερού με-
τρίου μεγέθους που εκβάλλει απευθείας στη Μεσόγειο, 

ήταν γνωστός στους Ρωμαίους με το όνομα Oleum Flumen, δη-
λαδή ο «ποταμός του ελαιολάδου». Επιπλέον, τα περισσότερα από 
αυτά τα αιωνόβια δέντρα φύονται κατά μήκος της Via Augusta, 
του ρωμαϊκού δρόμου που συνέδεε το Cadis, στα νότια της Ιβη-
ρικής Χερσονήσου, με την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας. Η 
πλειονότητα των ελιών ανήκει στην ενδημική ποικιλία Farga.

«Θα έλεγα με σιγουριά ότι αυτή η περιοχή παρουσιάζει τη με-
γαλύτερη συγκέντρωση σε χιλιετή ελαιόδενδρα. Μπορούμε να 
βρούμε τέτοια δένδρα σε πολλές χώρες της Μεσογείου: στην Ι-
ταλία, την Ελλάδα, την Νότια Μεσόγειο όπως και σε άλλες πε-
ριοχές της Ισπανίας. Αλλά συνήθως βίσκουμε μεμονωμένα δέ-
ντρα μνημιακής αξίας και ομορφιάς. Αλλά αυτό που βρίσκουμε 
εδώ είναι κάτι μοναδικό», αναφέρει η Teresa Adell.

Ε εξηγεί μάλιστα τους λόγους για τους οποίους ανέλαβε 
δράση το ίδρυμα Taula del Sénia: «Το project μας ξεκί-
νησε  λόγω της ανησυχίας μας για το μέλλον των αιωνό-

βιων ελαιόδεντρων της περιοχής μας, τα οποία ξεριζώνονταν 
για να πωληθούν ως διακοσμητικά. Βλέπαμε όλη αυτή τη δι-
αδικασία ως μία απειλή για την πολιτισμική μας κληρονομιά.  
Ευτυχώς, πλέον αυτό το εμπόριο έχει περιοριστεί. Στη δεδομένη 
στιγμή αποτελεί ντροπή να αποδεχόμαστε αυτή την κατάταση.

Το Πολυτεχνείο της Μαδρίτης, εφαρμόζοντας μία τεχνική με 
τη χρήση λέιζερ, χρονολόγησε δύο από αυτά τα δέντρα. Σύμφωνα 
με τα αποτελέσματά του, η γνωστή με την ονομασία «La Farga 
de l’ Arion» ελιά φυτεύτηκε στα χρόνια του Ρωμαίου Αυτοκρά-
τορα Κωνσταντίνου του Α’, δηλαδή πριν από 1.700 χρόνια πε-
ρίπου. Η δεύτερη, γνωστή ως «La Farga del Pou del Mas», το-
ποθετείται στο πρώτο μισό του 9ου αιώνα, όταν στην Ισλαμική 
Ιβηρία κυριαρχούσε ο εμίρης Abd ar-Rahman ο Β’. 

Τέλος, οι κάτοικοι της Sénia θέλοντας να ενισχύσουν το του-
ριστικό ενδιαφέρον για την περιοχή τους έχουν δημιουργήσει 
δύο υπαίθρια μουσεία στις περιοχές όπου η συγκέντρωση των 
σπάνιων αυτών δέντρων είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Το ένα είναι 
το Farga del Arion στο χωριό Ulldecona, το οποίο συγκεντρώ-
νει 35 ελιές σε μία έκταση 1,3 εκταρίων. Το La Jana είναι το δεύ-
τερο και βρίσκεται στο ομώνυμο χωριό περιλαμβάνοντας 21 δέ-
ντρα-εκθέματα σε μία έκταση μικρότερη του ενός εκταρίου.  

«ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΕΛΙΑ»

Στην εικόνα του Amador Peset, ενός νέου ανθρώπου που έχτισε 
τη ζωή του πάνω σε θεμέλια αιώνων, μπορεί να αντιπαραβάλει 
κανείς τη σκηνή από την ταινία «El Olivo» του 2016, στην οποία 
η δαγκάνα μίας τεράστιας μπουλντόζας εκριζώνει μία ελιά 
2.000 ετών, για να μεταφυτευτεί στο λόμπι μίας πολυεθνικής 
στο Ντίσελντoρφ. Δεν πρόκειται για καθαρή μυθοπλασία αλλά 
για μία πραγματικότητα, μιας και πολλές από τις ελιές της Sénia 
ξεριζώθηκαν, κυριολεκτικά και μεταφορικά, για να πωληθούν 
ως διακοσμητικά φυτά. Ο ισπανικός «Νότος» που πουλά την 
ομορφιά του σε «κομμάτια»,  απέναντι σε έναν ισπανικό «Νότο» 
που παράγει υπεραξία από την κληρονομιά του. 

«Είναι απλώς ένα δέντρο και εμείς είμαστε τα παιδιά σου! 
Έχουμε οικογένειες να θρέψουμε, μπαμπά»! -«Αυτό το δέντρο 
είναι η ζωή μου κι εσείς θέλετε να μου την πάρετε». Η αντίσταση 
του Ramon, του πατέρα της οικογένειας, στην οποία ανήκε η 
χιλιετής ελιά κάμπτεται μπροστά στην επιμονή των παιδιών 
του.  Η μπουλντόζα φτάνει. Ένα μικρό κορίτσι σκαρφαλώνει 
και αγκαλιάζει τον κορμό, κλαίγοντας σαν να χάνει ένα δικό 
της άνθρωπο. Είναι η εγγονή του Ramon, η Alma. Τα ψυχρά 
σίδερα της δαγκάνας μπήγονται στο χώμα. Η εδώ και 2.000 
χρόνια ριζωμένη ελιά, αιωρείται στον αέρα δεμένη στους ιμά-
ντες ενός γερανού, φορτώνεται και ξεκινά για το Ντίσελντορφ. 

Ωστόσο, τα 30.000 ευρώ της αγοραπωλησίας δεν καταφέρ-
νουν να «ξελασπώσουν» την οικογένεια, ενώ ο παππούς της 
Alma έπειτα από χρόνια απόλυτης σιωπής έχει σταματήσει 
πλέον και να τρώει. Η 20χρονη πλέον Alma αποφασίζει ότι η 

ελιά πρέπει να επιστρέψει στη γη της. 
Η ταινία των Paul Laverty και Iciar Bollain  αναζητά τον 

τρόπο με τον οποίο ο ευρωπαϊκός «Νότος» μπορεί να σηκώσει 
το ανάστημά του, χαμηλωμένο και από τα δικά του λάθη, απέ-
ναντι στην κυριαρχία του Βορρά. Μπορούμε να ξαναφέρουμε 
πίσω την «ελιά»; Μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας; 
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Η FERRARI ΤΩΝ 
Είχαν την ισχύ και σκέφτηκαν να δοκιμάσουν την ένωση 

είκοσι δύο ιστορικά κτήματα της Τοσκάνης, με επικεφαλής 
την οικογένεια Frescobalbi, η οποία εδώ και 800 χρόνια 

δημιουργεί πολυτελή προϊόντα οίνου και ελαιολάδου

ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ 
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Σ 
υνηθίζουμε να λέμε «κάθε ε-
μπόδιο για καλό». Περισσότε-
ρο σαν παρηγοριά όταν μας χτυ-
πά μία αναποδιά, αλλά πρέπει 
να συνεχίσουμε. Υπάρχουν ό-
μως ιστορίες που έρχονται να 

επιβεβαιώσουν αυτό το απόσταγμα της λα-
ϊκής σοφίας. Μια τέτοια ιστορία είναι αυ-
τή του Consortium Laudemio της Τοσκά-
νης. Το 1985 ένας τρομερός παγετός έπλη-
ξε τους ελαιώνες της περιοχής, καταστρέ-
φοντας σχεδόν ολοσχερώς την παραγωγή 
και αφήνοντας τους παραγωγούς να αναρω-
τιούνται αν έπρεπε να συνεχίσουν. «Τότε α-
ποφασίσαμε ότι την επόμενη χρονιά θα λαν-
σάρουμε το καλύτερο ελαιόλαδο», αναφέρει 
ο Matteo Frescobaldi, μέλος της 30ής γενιάς 
της ιστορικής οικογένειας της Τοσκάνης, η 
οποία ηγείται του Consortium.

Είκοσι δύο ιστορικά κτήματα, είκοσι δύο 
παρθένα ελαιόλαδα, ένας μοναδικός τόπος, έ-
να κοινό εμπορικό σήμα. Το brand Laudemio, 
η «πεμπτουσία της Τοσκάνης» σύμφωνα με 
τους παραγωγούς του, έχει καταφέρει μέσα 
σε αυτά τα τριάντα χρόνια να εξασφαλίσει 
μία σταθερή θέση σε κάθε gourmet τραπέζι 
των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας. Δικαιολογημέ-
να, θα έλεγε κανείς, καθώς οι άνθρωποι πίσω από το brand δεν υ-
πήρξαν μόνο οραματιστές αλλά και καινοτόμοι. Πολύ πριν διαδο-
θεί η ιδέα της «οικονομίας του διαμοιρασμού», αποφάσισαν να ε-
νωθούν, αν και ήταν «μεγάλοι». Επιπλέον, το εγχείρημά τους απο-
τελεί την πρώτη ιδιωτική πρωτοβουλία που επένδυσε στην παρα-
γωγή υψηλής ποιότητας ελαιολάδου δίνοντας έμφαση στην έν-
νοια της τοπικότητας ως στοιχείο του marketing. Με άλλα λόγια 
στην Τοσκάνη της δεκαετίας του ‘80 μία ομάδα παραγωγών δη-
μιουργούσε ένα εγχειρίδιο για επίδοξους marketeers.

Έχοντας μεγάλη παράδοση και στην παραγωγή οίνων υψη-
λής ποιότητας, τα ιστορικά κτήματα της Κοινοπραξίας αποφάσι-
σαν εξαρχής  να αντιμετωπίσουν το ελαιόλαδο με τον ίδιο τρόπο. 
Γι’ αυτό άλλωστε επέλεξαν να δώσουν στην «ένωσή» τους το ό-
νομα Laudemio. Κατά το Μεσαίωνα, η λέξη Laudemio αναφερό-
ταν στον ανθό της συγκομιδής που οι χωρικοί ήταν υποχρεωμέ-
νοι να αποδίδουν στους φεουδάρχες. «Κάθε σταγόνα Laudemio 
είναι μια αμίμητη έκφραση του φρούτου, του τόπου, του χρόνου 
και της παρέμβασης που παραγωγού που το δημιούργησε», δια-
βάζουμε στο επίσημο site του Consortium.

Η ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΤΟΣΚΑΝΗΣ
Το «πράσινο χρυσάφι» της Τοσκάνης παράγεται σύμφωνα με τους 
αυστηρότατους κανόνες που θέτει η συμφωνία που υπέγραψαν 
τα 22 ιστορικά κτήματα, πολύ πριν τη θέσπιση των αντίστοιχων 
Κανονισμών της ΕΕ το 2012. Σε αυτή ορίζεται πού μπορούν να 
φυτέψουν, ποιες ποικιλίες, πότε πρέπει να συγκομίσουν τον καρ-
πό, πόσο καιρό μπορούν να τον αποθηκεύσουν, αλλά και τη σειρά 
τυφλών δοκιμών από τις οποίες πρέπει να περάσει το προϊόν τους.

Ο 
χρόνος της συγκομιδής διαφέρει ανάλογα με τις 
κλιματολογικές συνθήκες, αν και πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί πριν τις 30 Νοεμβρίου. Για τη σωστή 
διατήρηση του καρπού, οι ελιές τοποθετούνται σε 

πλατιά και ρηχά κιβώτια, που επιτρέπουν στον αέρα να κυ-
κλοφορεί για να βοηθήσει στην ωρίμανση του καρπού. Εντός 
12 ωρών από τη συγκομιδή, οι ελιές στέλνονται για ψυχρή έκ-
θλιψη. Το αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας είναι ένα 

ελαιόλαδο με πιπεράτη γεύση και φωτεινό 
πράσινο χρώμα. Δεδομένου ότι οι ελιές πιέ-
ζονται στα πρώτα στάδια της ωρίμανσής τους, 
η γεύση του ελαιολάδου είναι πολύ ζωηρή, 
όμως η ποσότητα περιορίζεται. Φέτος, η πα-
ραγωγή της Κοινοπραξίας αναμένεται να 
φτάσει τα 50.000 λίτρα. Για να ξεκινήσει δε 
το ταξίδι του, το παραγόμενο ελαιόλαδο ελέγ-
χεται από έναν ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα. 
Σε περίπτωση που δεν διαθέτει τα επιθυμητά 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, θα βγει ως 
έξτρα παρθένο αλλά όχι ως Laudemio.

Το brand Laudemio κατάφερε μέσα σε 30 χρόνια να εξασφαλίσει μία σταθερή 
θέση στα gourmet τραπέζια των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας αλλά και αλλού στον κόσμο.

22 ιστορικά κτήµατα ένωσαν τις δυνάµεις 
τους κάτω από ένα κοινό εµπορικό σήµα

50.000 λίτρα ελαιολάδου Laudemio αναµέ-
νεται να παραχθούν τη φετινή χρονιά

100.000 ελιές δίνουν τον καρπό τους

6.000 εκτάρια καλλιεργούνται από τα κτή-
µατα που ανήκουν στην Κοινοπραξία

50 δολάρια πωλείται το µπουκαλάκι 
των 500 ml του πολυβραβευµένου ελαιολά-
δου Laudemio Frescobaldi στα e-shops

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ: BRAND LAUDEMIO
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Σ
ύμφωνα με την Telegraph, το ελαιόλαδο των 
Frescobaldi, μία από τις προτάσεις του Laudemio, εί-
ναι ένα από τα 50 εδέσματα που «πρέπει να δοκιμάσεις 
πριν πεθάνεις». Εκτυφλωτικά σμαραγδένιο και «πανί-

σχυρο», με αρώματα από γρασίδι και αγκινάρα, έντονα πικάντικο 
και πλούσιο σε πολυφαινόλες, το πολυβραβευμένο Laudemio 
Frescobaldi, πωλείται για περισσότερα από 70 δολάρια τα 500ml. 

Η Diana Frescobaldi, μέλος της 30ής γενιάς μιας από τις πλέ-
ον ιστορικές οικογένειες της Τοσκάνης, προεδρεύει της Κοινο-
πραξίας Laudemio. Η ίδια διοχέτευσε το knowhow, που έχτισε 
η οικογένειά της εδώ και 800 χρόνια, στη δημιουργία ενός πο-
λυτελούς brand, το οποίο κατορθώνει να συνάπτει αμοιβαία 

επωφελείς συμφωνίες με τεράστια ονόματα, όπως ο σχεδιαστής 
μόδας Gianfranco Ferré, το αεροδρόμιο  Fiumicino της Ρώμης 
και το Harrod’s του Λονδίνου.  «Είμαι περήφανη που ηγούμαι 
των προσπαθειών διατήρησης και καινοτομίας της παραδοσι-
ακής παραγωγής ελαιολάδου της Τοσκάνης και που πρεσβεύω 
την πλούσια αυτή κληρονομιά σε όλον τον κόσμο», αναφέρει 
η κυρία Frescobaldi συνοψίζοντας τον σπουδαίο διεθνή ρόλο 
που έχει οραματιστεί ότι θα παίξει το brand Laudemio. 

Παράλληλα οι Frescobaldi ξεχωρίζουν και για μία ακόμη πρω-
τοβουλία με έντονα κοινωνικό χαρακτήρα, που δεν είναι άλλη 
από τη διδασκαλία της τέχνης της ελαιοκομίας στους κρατούμε-
νους του σωφρονιστικού ιδρύματος Sollicciano της Φλωρεντίας. 

Εκτυφλωτικά σμαραγδένιο και πανίσχυρο
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Τι συµβαίνει τελικά όταν οι ελαιοπαραγωγοί σπάνε τους κανόνες;

ΜΕ ΠΥΡΗΝΑ Η ΧΩΡΙΣ;  
ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΑΝΑΡΩΤΙΟΥΝΤΑΙ

Της Μαρίνας Σκοπελίτου

Antonino Mennella Gianfranco Comincioli 
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Σ
το ελαιόλαδο ο κανόνας λέει ότι οι ελιές μπαίνουν στη 
διαδικασία της έκθλιψης μαζί με τον πυρήνα τους. 
Τι γίνεται όμως όταν ο παραγωγός αποφασίζει να 
σπάσει αυτό τον κανόνα; Κάποιοι υποστηρίζουν ότι 
προκύπτει μία «γαστρονομική αποκάλυψη»! Βέβαια, 
ο όρος «αποκάλυψη» δεν είναι και τόσο κατάλληλος, 

δεδομένου ότι υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα που αποδει-
κνύουν ότι και οι αρχαίοι Ρωμαίοι παρήγαγαν ελαιόλαδο από 
απύρηνες ελιές. Πιο ακριβές θα είναι μάλλον να μιλήσουμε για 
ένα ντελικάτο προϊόν,  δελεαστικό για τους καταναλωτές που δεν 
«αγαπούν» την έντονη γεύση. Οι απύρηνες ελιές, «denocciolati» 
κατά το ιταλικότερον, θεωρούνται πολύτιμη πρώτη ύλη στην 
Ιταλία. Σήμερα, όλο και περισσότεροι παραγωγοί εκμεταλλεύ-
ονται τη διαθέσιμη τεχνολογία για να παράγουν αυτό τον τύπο. 
Το ερώτημα που μένει; Ποιο μπορεί να είναι το μέλλον ενός τόσο 
ιδιαίτερου προϊόντος, που μάλιστα απαιτεί μεγαλύτερο κόστος για 
να παραχθεί; Μπορεί να κατακτήσει το ευρύ κοινό;

ΠΙΟ ΦΡΟΥΤΩ∆ΕΣ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟ
Έρευνα του Πανεπιστημίου της Foggia

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΟΜΗ κοινά αποδεκτή άποψη για τα 
πλεονεκτήματα του «denocciolati». Επιχειρήματα ήρθε να 
δώσει η έρευνα του Πανεπιστημίου της Foggia. Σύμφωνα 
με τα αποτελέσματά της, η αφαίρεση του πυρήνα δεν 
επηρεάζει τις τιμές οξύτητας και υπεροξειδίων, αλλά μόνο 
αυξάνει τη συγκέντρωση φαινολικών ενώσεων. Επιπλέον η 
αυξάνει τις C6 ακόρεστες αλδεΰδες στη σύσταση του ελαίου 
ενισχύοντας το γευστικό προφίλ συγκριτικά με τα συμβατικά. 
Ο επικεφαλής της έρευνας Alessandro Leone σημειώνει: «Τα 
ελαιόλαδα από απύρηνες ελιές τείνουν να είναι πιο «φρέσκα» 
και φρουτώδη στη γεύση και στα αρώματά τους».  

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΑΣ
Μια γευσιγνωσία ήταν αρκετή για την Analisa Torzilli

Η EΝΑΣΧΟΛΗΣΗ με το «denocciolati» για την Analisa 
Torzilli του Il Molino στην Ούμπρια ξεκίνησε μετά από 
μαθήματα γευσιγνωσίας που παρακολούθησε το 2002. 
«Εκτίμησα αυτό τον τύπο ελαιολάδου, με την αισθητά πιο φίνα 
γεύση. Παράγουμε κάθε χρόνο DOP Tuscia από απύρηνες 
ελιές, το οποίο  πλέον αποτελεί τη ναυαρχίδα μας» αναφέρει 
στο oliveoiltimes.com. Η ίδια υποστηρίζει ότι υπάρχει αγορά 
για το προϊόν της. «Έχουμε βρει την αγορά μας σε εκείνους 
τους καταναλωτές που βρίσκουν το ελαιόλαδο αυτό πιο 
εύπεπτο από το συμβατικό, αλλά και σε τύπους καταναλωτών 
όπως οι fruitarians (χορτοφάγοι που τρώνε μόνο φρούτα)». 
Ωστόσο, η κυρία Torzilli παραδέχεται ότι το πιθανότερο είναι 
να παραμείνει ένα εξειδικευμένο προϊόν, σε αντίθεση με ό,τι 
υποστηρίζει ο συνάδελφός της Antonino Mennella.

ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΑΚΟ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΠΙΚΑΝΤΙΚΟ
Αδιαμφισβήτητη η ανωτερότητά του για τον Ant. Mennella

ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΑΚΡΑΔΑΝΤΑ ότι αυτός ο τύπος υπερτερεί 
τόσο στη σύσταση όσο και στη γεύση από τα συμβατικά ο 
Antonino Mennella, ένας παραγωγός με μακρά ιστορία στο 
«denocciolati». Το μικρό κτήμα του, με το όνομα «Madonna 
dell’Olivo», έχει 2.000 δέντρα και στη δική του περίπτωση 
η ενασχόλησή ξεκίνησε μετά από την παρότρυνση του 
θρυλικού κριτικού εστιατορίων και οίνου Luigi Veronelli. 
«Ο Veronelli με έπεισε να συμμετέχω στο project “Olio 
second Veronelli”, που προωθεί το ελαιόλαδο από 
μονοκαλλιέργειες και απύρηνες ελιές», εξηγεί.

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΚΡΙΒΟΥ ΑΡΩΜΑΤΟΣ
«Ας δούμε λοιπόν το ελαιόλαδο όπως το καλό κρασί»

ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΛΟΦΟΥΣ της δυτικής όχθης της λίμνης 
Garda, ο Gianfranco Comincioli συνεχίζει την 450 ετών 
παράδοση της οικογένειάς του στην οινοποίηση. Όμως 
σε αντίθεση με τους προκατόχους του ο ίδιος δηλώνει 
παθιασμένος το παρθένο ελαιόλαδο, που το αντιμετωπίζει 
όπως το καλό κρασί. «Όπως όλοι οι Ιταλοί, πιστεύαμε ότι το 
ελαιόλαδό μας είναι το καλύτερο» αναφέρει με χιούμορ ο κ. 
Comincioli και συνεχίζει: «Αλλά αυτό δεν ήταν αλήθεια. Έτσι 
αναζήτησα άλλους τρόπους». Το 2001 αποφάσισε να αγοράσει 
μία δική του γραμμή παραγωγής. Απευθύνθηκε λοιπόν σε 
έναν κατασκευαστή από την Τοσκάνη, που είχε ξεκινήσει 
πειραματικά να φτιάχνει τον ειδικό αυτό εξοπλισμό.

ΓΕΥΣΗ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΚΑΠΕΛΩΝΕΙ ΤΟ ΠΙΑΤΟ 
Το βραβευμένο μονοποικιλιακό της Muraglia

ΣΤΟ ΚΛΑΜΠ των παραγωγών «denocciolati» και η Antico 
Frantoio Muraglia από την Andria της Απουλίας, με ιστορία 
πέντε γενεών στην ελαιοκομία. «Αγκάλιασα τη Muraglia 
όταν δοκίμασα το μονοποικιλιακό «denocciolati». Ήταν 
μία αποκάλυψη. Οι νότες του είναι πολύ πιο φίνες, καθώς 
απουσίαζαν οι τανίνες και οι πολυφαινόλες του πυρήνα. 
Πιστεύω ότι θα μπορούσε να συνοδεύσει τέλεια ένα ψάρι με 
λαχανικά στον ατμό, γιατί δεν καπελώνει το πιάτο, αναφέρει 
η Feline Sgarra του βραβευμένου με αστέρι Michelin 
εστιατορίου «Umami» στην Andria.
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CURTIS CORD

Το καλύτερο ελαιόλαδο, δεν υπάρχει

« Ένα από τα καλύτερα» είναι 
αρμόζον. «Το καλύτερο στον κόσμο» 

όμως; Αυτό στον δικό μου κόσμο 
είναι λίγη ακόμα παραπληροφόρηση

CURTIS CORD
I∆ΡΥΤΗΣ & ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ OLIVE OIL TIMES ΚΑΙ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ NYIOOC: Η διαφορά ανάµεσα σε ένα «αδιανόητα καλό 
ελαιόλαδο» και ένα «τροµακτικά καλό» είναι µια αόριστη έννοια που 
πηγάζει από τα βάθη των προσωπικών προτιµήσεων ενός δοκιµαστή.

Τ
ο να χαρακτηρίζει 
κάποιος ένα 
ελαιόλαδο ως το 
καλύτερο ανάμεσα 
στα πιο εκλεκτά 

του κόσμου είναι μια τεράστια 
παρανόηση. Το καλύτερο 
ελαιόλαδο στον κόσμο απλά 
δεν υπάρχει. Αυτή η δήλωση 
μπορεί να ξαφνιάζει, ειδικά 
όταν προέρχεται από αυτόν 
που διοργανώνει τον Διεθνή 
Διαγωνισμό Ελαιολάδου της 
Νέας Υόρκης αλλά εξηγούμαι...
Υπάρχουν ορισμένοι οδηγοί 
ελαιολάδου, οι οποίοι 
αξιολογούν και κατατάσσουν τα 
ελαιόλαδα με βάση κάποιο σκορ, 
ακολουθώντας το παράδειγμα 
αντίστοιχων οδηγών κρασιού. 
Εκείνο το ελαιόλαδο με την 
καλύτερη επίδοση, ας πούμε, 
εκείνο που καταφέρνει να 
μαζέψει 99 πόντους, θεωρείται 
ως «Το Καλύτερο Στον Κόσμο» 
ή έστω «Tο Εξαιρετικά Παρθένο 
Ελαιόλαδο της Χρονιάς». Όμως 
μετά από τόσα χρόνια που 
καταπιάνομαι με τον NYIOOC, 
ένα πράγμα έγινε απολύτως 
ξεκάθαρο στο κεφάλι μου: Το 
99 ενός κριτή, είναι το 95 ενός 
άλλου. Το 92 μιας επιτροπής, 
ήταν το 96 μιας άλλης.
Όλα είναι εξαιρετικά ελαιόλαδα. 
Η διαφορά ανάμεσα σε ένα «αδιανόητα καλό ελαιόλαδο» και 
ένα «τρομακτικά καλό» είναι μια αόριστη έννοια που πηγάζει 
από τα βάθη των προσωπικών προτιμήσεων ενός δοκιμαστή 
και υπάρχει ελάχιστη συμφωνία ανάμεσα στους κριτές και τα 
διάφορα πάνελ και λίγα επιχειρήματα που να πείθουν ότι ένα 
ελαιόλαδο με σκορ 98 είναι στην πραγματικότητα καλύτερο από 
ένα που κατάφερε να κερδίσει 97 ή 96. 

Η παραγωγή ενός υψηλής 
ποιότητας ελαιολάδου είναι 
μια εξαιρετικά δύσκολη 
υπόθεση. Κάθε παραγωγός 
που τα καταφέρνει, του αξίζει 
η αναγνώριση, χωρίς καμία 
ανυπόστατη ιεράρχηση. Κάθε 
χρονιά βλέπω τα αποτελέσματα 
του μεγαλύτερου διαγωνισμού 
ελαιολάδου παγκοσμίως, και κάθε 
χρονιά αρνούμαι να δημοσιεύσω 
τα αποτελέσματα γιατί ξέρω ότι 
ένα ελαιόλαδο με σκορ 82 αξίζει 
την ίδια αναγνώριση με ένα που 
πήρε 88. Και αυτό γιατί ξέρω πως 
η ίδια επιτροπή που αξιολόγησε 
νωρίς το πρωί ένα ελαιόλαδο με 
78, αργότερα μέσα στην ημέρα 
μπορεί να βαθμολογήσει το ίδιο 
ελαιόλαδο με 74. Ένα είναι το 
συμπέρασμα λοιπόν: Υπάρχουν 
καλά και τέλεια ελαιόλαδα, και 
ακόμα και η γραμμή ανάμεσα 
στο καλό και το τέλειο, μπορεί να 
προκαλεί σύγχυση.
Στη Νέα Υόρκη, βγάζουμε έναν 
μέσο όρο από τη βαθμολογία του 
κάθε κριτή και βαθμολογούμε 
τα ελαιόλαδα ως Χρυσά, εφόσον 
καταφέρουν να πάρουν μια μέση 
βαθμολογία πάνω από 80, και ως 
Ασημένια, εφόσον η βαθμολογία 
τους κυμαίνεται ανάμεσα στο 
65 και το 79,99. Αξίζει ένας 
παραγωγός, του οποίου το προϊόν 

κατάφερε να συλλέξει βαθμολογία 79,75 (Ασημένιο) την ίδια 
αναγνώριση με κάποιον του οποίου το ελαιόλαδο συνέλεξε 
80,15 (Χρυσό); Φυσικά. Και για το λόγο αυτό γιορτάζουμε 
και δίνουμε δημοσιότητα σε κάθε νικητή. Όλα αυτά είναι 
εξαιρετικά ελαιόλαδα. Αυτό το οποίο είναι το καλύτερο ώστε να 
φτάσει στο τραπέζι του καταναλωτή, είναι δική του επιλογή.
Χρειαζόμαστε διαφάνεια και αλήθεια στον τομέα του ελαιολάδου, 
όχι σύγχυση. «Το καλύτερο ελαιόλαδο του κόσμου» μπερδεύει 
τον κόσμο και δίνει την εντύπωση ότι πράγματι μπορεί κανείς να 
ορίσει για τους πάντες, εκείνον τον συγκεκριμένο παραγωγό του 
οποίου το ελαιόλαδο είναι το καλύτερο. Θα δεχτώ την γνώμη ενός 
ειδικού ότι ένα ελαιόλαδο είναι τέλειο. Δεν θα δεχτώ τη δήλωση 
ότι είναι το καλύτερο. Στη Νέα Υόρκη, λοιπόν, χαρακτηρίζουμε κάθε 
ελαιόλαδο που κερδίζει βραβείο ως «ένα από τα καλύτερα στον κόσμο». 
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Η
ιστορία μας 
ξεκινά το 2008. 
Πάντα μου άρεσε 
η ενασχόληση 
με τη γη. 

Όταν ήμουν μικρός είχα ένα 
κομμάτι γης στον κήπο του 
πατρικού, στο οποίο φύτευα 
ζαρζαβατικά. Ωστόσο, ρόλο 
έπαιξαν και δεύτερες σκέψεις 
καθώς τότε είχαν αρχίσει να 
φαίνονται τα πρώτα σημάδια 
της κρίσης όπως και μίας 
πολύ ευρύτερης γεωπολιτικής 
αστάθειας στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Δεδομένα που 
με έκαναν να σκεφτώ ότι η 
πρωτογενής παραγωγή μπορεί 
να λειτουργήσει ως σταθερά. 
Βρήκαμε μία έκταση στο χωριό 
Μενδενίτσα Φθιώτιδας, στις 
πλαγιές του Καλλίδρομου 
σε υψόμετρο 450 μ. και εκεί 
φυτέψαμε τον βιολογικό 
ελαιώνα μας το 2009. 
Το πλεονέκτημα του να 
ξεκινάς από το μηδέν είναι 
ότι δεν έχεις στο μυαλό σου 
στερεότυπα. Δεν εφαρμόζεις 
αυτό που πατρογονικά έμαθες, 
αλλά είσαι υποχρεωμένος 
να μελετήσεις, να ακούσεις 
γνώμες και λαμβάνοντας υπ’ 
όψιν τη διεθνή εμπειρία και τις 
εξελίξεις στην επιστημονική έρευνα να διαμορφώσεις έναν 
βέλτιστο τρόπο συμπεριφοράς. 
Βέβαια, έπρεπε να περιμένουμε περίπου 10 χρόνια τον 
ελαιώνα μας να μεγαλώσει, αλλά και πάλι υπάρχει ένα 
πλεονέκτημα. Εμείς ξέρουμε τα δέντρα μας από την 
πρώτη στιγμή που φυτεύτηκαν. Κάναμε την επιλογή και 
δεν κληρονομήσαμε ποικιλίες που σήμερα μπορεί να 

θεωρούνται μη παραγωγικές 
ή ανταποκρινόμενες στην 
κλιματική αλλαγή. Ξέρουμε ότι 
δεν ρίξαμε λιπάσματα ούτε καν 
στη φύτευση. 
Η πρώτη μας παραγωγή ήταν 
το 2017. Το «Ιερό Δώρο» 
ή «Sacrum Donum» είναι 
μονοποικιλιακό από Μανάκι. 
Ένα αγουρομάκανο από ελιές 
που μαζεύονται με το χέρι με 
οξύτητα μικρότερη από 0,3%. 
Ένα φρουτώδες ελαιόλαδο με 
αρώματα από φρεσκοκομμένο 
πράσινο γρασίδι, φύλλα και 
κοτσάνια πράσινης ντομάτας, 
αγκινάρας, και βοτανικές νότες. 
Ταυτόχρονα στα οργανοληπτικά 
γευστικά του χαρακτηριστικά 
έχει πολύ λίγα πικρά στοιχεία 
και λίγο περισσότερα πικάντικα. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
να παίρνουμε ένα σχετικά 
γλυκό ελαιόλαδο, ήπιο, πολύ 
καλά ισορροπημένο το οποίο 
προτιμάται από εκείνους 
τους καταναλωτές που έχουν 
συνηθίσει στη γλυκιά γεύση, 
όπως είναι ας πούμε οι Γερμανοί 
ή Αυστριακοί, που έχουν 
συνηθίσει στη σοκολάτα. 
Πέρα από την αξία του προϊόντος 
μας, είμαστε πεπεισμένοι ότι 
η προσπάθειά μας χρειάζεται 

εξωστρέφεια και καινοτομία. Έτσι, έχουμε προχωρήσει 
σε μία σειρά από δράσεις που θα μας βοηθήσουν προς 
αυτή την κατεύθυνση. Το 2017 συμμετείχαμε στην πρώτη 
διοργάνωση του διαγωνισμού Olive Challenge με μία 
αγροτουριστική πρόταση, και συγκεκριμένα αυτήν της 
αθλητικής ελαιοκομίας. Η ιδέα προέκυψε από την συμμετοχή 
μας το 2017 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μαζέματος Ελιάς 
στην Κροατία.  Έχουμε συμμετάσχει ήδη σε τρεις εκθέσεις με 
τελευταία την έκθεση βιολογικών Nordic Organic Food Fair, 
ενώ η πρώτη τυποποίηση του ελαιολάδου μας έχει αποσπάσει 
τρία βραβεία.  Το πρώτο ήταν ένα χρυσό στα βιολογικά 
προϊόντα με μέτρια φρουτώδη ένταση στον Κότινος 2018, και 
ακολούθησαν δύο χάλκινα, το ένα στον Athena  2018 και το 
δεύτερο στον London IOOC 2018. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ

Στον ελαιώνα από επιλογή

Εμείς ξέρουμε τα δέντρα μας από 
την πρώτη στιγμή που φυτεύθηκαν 
και δεν έχουμε στερεότυπα, αφού 

ξεκινήσαμε από το μηδέν

ENAΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΠΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 
ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
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Πρώτα ήταν η οξύτητα του ελαιολάδου και τώρα οι φαινόλες. Το καινούργιο χρειάζεται χρόνο για 
να περάσει στην αγορά, εκτιµά ο Προκόπης Μαγιάτης, που βλέπει το µάρκετινγκ να αγκαλιάζει τους 
ισχυρισµούς υγείας  ■ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΓΚΟΓΚΟ ■ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

NEA KATΗΓΟΡΙΑ ΟΙ ΦΑΙΝΟΛΕΣΓΡ
ΑΦ

ΟΥ
Ν

Η 
ποιοτική υπεροχή των ελληνικών ελαι-
ολάδων δεν είναι μύθος, αλλά κάτι που 
στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα. 
Σύμφωνα με τον αναπληρωτή καθηγητή 
του Τομέα Φαρμακογνωσίας και Χημείας 
Φυσικών Προϊόντων στη Φαρμακευτική 

Σχολή του ΕΚΠΑ, Προκόπη Μαγιάτη, είναι θέμα χρόνου η 
ποιοτική αυτή υπεροχή να αποκτήσει μια υποχρεωτική και 
εξέχουσα θέση στην ετικέτα κάθε τυποποιημένου ελαιολάδου. 
Να δημιουργηθεί δηλαδή μια νέα κατηγορία ανάμεσα στα εξαι-
ρετικά παρθένα ελαιόλαδα, εκείνα με υψηλή περιεκτικότητα σε 
φαινόλες και άρα ισχυρισμό υγείας. Η νέα αυτή τάση ευνοεί τα 
ελληνικά ελαιόλαδα, αφού οι κυρίαρχες ποικιλίες είναι προικι-
σμένες με αυτό το χαρακτηριστικό, κάτι που δεν συμβαίνει με 
τις αντίστοιχες κυρίαρχες ποικιλίες ανταγωνιστικών χωρών. 

Ενδεικτικά η Κορωνέικη, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, σύμφωνα 
με τον καθηγητή, μπορεί να εξασφαλίσει το κατώτατο όριο που 
έχει ορίσει η Κομισιόν, ενώ η Ολύμπια, ποικιλία που ξεχώρισε 
μέσα από την έρευνα του κ. Μαγιάτη, «τερματίζει» το κοντέρ. 

Πώς φαντάζεστε την εικόνα του ελαιολάδου μέσα στην επόμε-
νη δεκαετία με βάση την έρευνα και τη δράση σας στο χώρο;

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα δημιουργηθεί μια καινούργια κα-
τηγορία. Το υψηλό φαινολικό ελαιόλαδο πιστεύουμε ότι στα 
επόμενα χρόνια θα πάρει και επίσημη θεσμική κατοχύρωση. 
Αυτή τη στιγμή είναι στη φάση του προαιρετικού χαρακτηρισμού. 
Δηλαδή μόνο ο χαρακτηρισμός παρθένο, εξαιρετικό παρθένο 
είναι υποχρεωτικός. Πιστεύουμε ότι στα επόμενα χρόνια, λόγω 
της μεγάλης επίδρασης που έχουν τα θέματα που άπτονται της 
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υγείας του ανθρώπου, θα θεσμοθετηθεί και επίσημα η διάκριση 
πλέον των ελαιολάδων σε εκείνα με υψηλή περιεκτικότητα σε 
φαινόλες και σε αυτά με χαμηλή περιεκτικότητα σε φαινόλες. 
Πιστεύω ότι θα γίνει σε τέσσερα με πέντε χρόνια από τώρα.

Γνωρίζετε αν γίνονται αντίστοιχες έρευνες με αυτές  
που κάνετε εσείς σε πανεπιστήμια του εξωτερικού;

Σχετικά με τις φαρμακολογικές δράσεις του ελαιολάδου γίνονται 
πολλές μελέτες. Υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά πανεπιστήμια και 
εργαστήρια διεθνώς που ασχολούνται με το θέμα των υγειοπροστα-
τευτικών ιδιοτήτων του ελαιολάδου αλλά και των θεραπευτικών 
ιδιοτήτων που έχουν συγκεκριμένες φαινόλες που υπάρχουν 
μέσα στο ελαιόλαδο και αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα παγκόσμιο 
ενδιαφέρον, το οποίο θα γίνεται μεγαλύτερο, καθώς προκύπτουν 
αποτελέσματα από εφαρμογές πλέον σε ανθρώπους. 

Όλες οι μελέτες πάντα ξεκινάνε σε επίπεδο κυττά-
ρων, στη συνέχεια σε επίπεδο πειραματόζωων και το 
τρίτο στάδιο είναι η εφαρμογή στον άνθρωπο. Ήδη 
αυτή τη στιγμή υπάρχουν κλινικές μελέτες οι οποίες 
βρίσκονται σε εξέλιξη σε ανθρώπους και καθώς 
συνεχώς επιβεβαιώνεται η ευεργετική δράση του 
υψηλού φαινολικού ελαιολάδου σε μια σειρά από 
παθήσεις, όλο και περισσότερα εργαστήρια διεθνώς 
μπαίνουν στη διαδικασία να διερευνήσουν το θέμα 
αυτό σε μεγαλύτερο βάθος.

Σε αυτές τις έρευνες, υπάρχει συμμετοχή 
από ελληνικά ελαιόλαδα; Ή, καλύτερα, γίνε-
ται κάποια διάκριση στο εργαστήριο ανάμε-
σα σε ελληνικό, ισπανικό, ιταλικό;

Δεν ξέρω κατά πόσο είναι συμπτωματικό, αλλά στις 
περισσότερες μελέτες που τρέχουν αυτήν τη στιγμή, 
έχουν επιλεγεί ελληνικά ελαιόλαδα. Ο λόγος είναι ότι 
στην Ελλάδα βρίσκουμε ελαιόλαδα με πολύ υψηλή 
περιεκτικότητα σε φαινόλες και ιδίως σε ελαιοκανθάλη, 
κάτι το οποίο δεν μπορούμε να βρούμε σε ποικιλίες 
από άλλες χώρες. Δηλαδή στην Ισπανία υπάρχουν 
υψηλά φαινολικά ελαιόλαδα, αλλά όχι με υψηλή 
ελαιοκανθάλη, οπότε ένα αμερικανικό πανεπιστήμιο 
που θέλει να κάνει μια μελέτη, θα προτιμήσει να βάλει 
ένα ελληνικό λάδι στα εργαλεία του.

Σε ποιους παράγοντες οφείλεται αυτή η υπε-
ροχή σε φαινόλες του ελληνικού προϊόντος;

Είναι καθαρά γενετικό. Του γενετικού υλικού και 
των ενζυμικών συστημάτων που διαθέτει η κάθε 
ποικιλία ελιάς. Έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα, ότι μερικές 
από τις κυρίαρχες ελληνικές ποικιλίες έχουν την ικανότητα να 
παράγουν λάδια με πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε ελαιοκαν-
θάλη. Γίνεται και σε ποικιλίες που θα βρούμε και στην Ισπανία 
και στην Ιταλία, αλλά οι κυρίαρχες, για παράδειγμα η Piqual 
στην Ισπανία ή η Coratina στην Ιταλία, παράγουν λάδια με 
υψηλή περιεκτικότητα σε φαινόλες, αλλά όχι σε ελαιοκανθάλη. 
Σε αντίθεση με ελληνικές ποικιλίες όπως είναι η Κορωνέικη, 
ή όπως είναι η Λιανολιά Κέρκυρας ή ποικιλία Χαλκιδικής, 
και η Καλαμών, αυτές οι πολύ βασικές ελληνικές ποικιλίες 

έχουν αυτό το προνόμιο, τα κατάλληλα ένζυμα δηλαδή, ώστε 
να παράγουν υψηλή περιεκτικότητα σε ελαιοκανθάλη.

Οπότε θεωρείτε ότι ο ισχυρισμός υγείας είναι  
κάτι που μπορεί να αναδείξει το ελληνικό ελαιόλαδο;

Είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο μάρκετινγκ, γιατί έχουμε 
κάτι να πούμε. Ως τώρα λέγαμε ότι ναι το ελληνικό ελαιόλαδο 
είναι καλό, αλλά δυστυχώς είναι ακριβό. Τώρα έχουμε ένα λόγο 
να πούμε: Ξέρετε, το ελαιόλαδό μας όντως είναι ακριβότερο αλλά 
έχει κάτι παραπάνω να προσφέρει και αυτό το παραπάνω είναι η 
περιεκτικότητά του σε φαινόλες και ιδίως η περιεκτικότητά του 
σε ελαιοκανθάλη. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί εύκολα να 
περάσει στην αγορά, γιατί όταν έχεις στοιχεία διαφοροποίησης 
μπορείς να δικαιολογήσεις και μια υψηλότερη τιμή. Αυτό το 

έχουμε ήδη δει να γίνεται, καθώς έχουμε ελαιόλαδα τα οποία 
πριν από τρία – τέσσερα χρόνια με δυσκολία πωλούνταν 3 - 4 
ευρώ το κιλό και τώρα φτάνουν να πουλιούνται 60 και 70 ευρώ 
η φιάλη. Και όχι μόνο να πωλούνται αλλά να μην επαρκεί και η 
ποσότητα που παράγεται και να υπάρχει προπώληση. Να πούμε 
επίσης ότι έχουμε δει ελαιόλαδο από επιτραπέζια Καλαμών, 
που δεν συνηθίζεται μεν αλλά έχει εξαιρετική περιεκτικότητα 
σε ελαιοκανθάλη, να διατίθεται 20 ευρώ ένα μπουκαλάκι των 
100 γραμμαρίων, που σημαίνει ότι η τιμή του κιλού ξεπερνά 
τα 200 ευρώ, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό μπορεί να γίνει τάση.

Ο καθηγητής Προκόπης Μαγιάτης είχε βραβευτεί το 2009 ως κορυφαίος ερευνητής στην 
Ευρώπη κάτω των 40 ετών µε βάση τη µελέτη που γινόταν σε αρχαία κείµενα.
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Βραβείο αναγνώρισης 
του κόπου  

του παραγωγου
Από το 2016, ο καθηγητής Μαγιάτης διοργανώνει τα 
Olympia Health and Nutrition Awards. Αυτά είναι μια 
προσπάθεια η οποία έχει ως στόχο τη βράβευση των 
παραγωγών που κάνουν προσπάθεια ώστε να φτιάξουν 
ελαιόλαδο με υψηλή περιεκτικότητα σε φαινόλες. «Είναι 
μια προσπάθεια την οποία ξεκινήσαμε προκειμένου να 
δώσουμε αξία στον παραπάνω κόπο που κάνει ο κάθε 
παραγωγός προκειμένου να φτιάξει ένα τέτοιο ελαιόλαδο.

 Για να φτιαχτεί ένα τέτοιο προϊόν, πρέπει  να γίνει πολύ 
προσεκτική επεξεργασία στο ελαιοτριβείο, και να γίνει 
πιο πρώιμη συγκομιδή, άρα μια μειωμένη απόδοση σε 
λάδι, επομένως ο παραγωγός θα πρέπει να ανταμειφτεί 
για τον κόπο που κάνει, και η ανταμοιβή αυτή έρχεται 
μέσω της αναγνώρισης από τα βραβεία», αναφέρει ο ίδιος. 

«Ένα ελαιόλαδο το οποίο είναι βραβευμένο, σίγουρα θα 
μπορεί να διεκδικήσει μια καλύτερη τιμή στην εγχώρια και 
διεθνή αγορά». Όπως μας ενημέρωσε, φέτος, για πρώτη 
φορά, μια αμερικανική εταιρεία ζήτησε να συνεργαστεί 
με εκείνον και τους υπόλοιπους ανθρώπους πίσω από 
την διοργάνωση και πρότεινε στο νικητή των Olympia 
Health and Nutrition Awards, να δοθεί ένα συμβόλαιο 
αξίας 20.000 ευρώ με δυο αμερικανικές αλυσίδες εμπο-
ρίας ελαιολάδου. «Αυτό σημαίνει ότι ήδη η αμερικανική 
αγορά από μόνη της αναγνωρίζει την αξία αυτού του 
διαγωνισμού καθώς αυτή τη στιγμή είναι ο διαγωνισμός 
με τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετοχών. 

Πέρυσι ξεπέρασε τις 2.500 συμμετοχές. Φανταστείτε 
ο διαγωνισμός της Νέας Υόρκης έχει περίπου 1.000 
συμμετοχές», είπε. Πολλές είναι βέβαια και οι αποστολές 
δειγμάτων στο εργαστήριό του, στο οποίο αυτήν τη στιγμή 
εξετάζονται για την περιεκτικότητά τους σε φαινόλες 
ελαιόλαδα από όλη τη χώρα, από τον ίδιο και τους πέντε 
διδακτορικούς φοιτητές του. 

Σύµφωνα µε τον κ. Μαγιάτη, ο ισχυρισµός υγείας είναι ένα πολύ καλό 
εργαλείο µάρκετινγκ, γιατί µπορεί πολύ εύκολα να περάσει στην αγορά.

Μπορεί ένα προϊόν να προστατεύει την υγεία,  
και ταυτόχρονα να είναι ευχάριστο στη γεύση;

Αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται. Πρέπει να πούμε ότι το όριο 
που βάζει η ΕΕ για τις φαινόλες προκειμένου να έχει ένα λάδι 
ισχυρισμό υγείας, είναι σχετικά χαμηλό. Τα 250 milligram στο 
κιλό. Τα λάδια τα οποία έχουν αυτήν την περιεκτικότητα σε 
φαινόλες, έχουν συνήθως ένα δείκτη πικρού και πικάντικου, ο 
οποίος είναι περίπου γύρω στο 3 με 3,5. Άρα είναι κάτι το οποίο 
είναι πάρα πολύ καλά αποδεκτό. Βέβαια ένα λάδι το οποίο θα 
έχει φαινόλες πάνω από 1.000 milligram στο κιλό, αρχίζει να 
έχει ένα δείκτη πικρού και πικάντικου ο οποίος προσεγγίζει 
το 5 ή και μεγαλύτερο, οπότε πλέον εκεί ο καταναλωτής θα 
πρέπει να γνωρίζει ότι το ελαιόλαδο που καταναλώνει θα έχει 
μια ιδιάζουσα γεύση. Είναι παραπάνω πικρό και πικάντικο 
το οποίο συνδυάζεται κατάλληλα με διάφορα φαγητά, ώστε 
να μη γίνεται δυσάρεστη αυτή η γεύση. 

Είναι κάτι το οποίο αναζητούν οι γευσιγνώστες. Ένα ελαιόλαδο 
που δεν έχει καθόλου πικρό και πικάντικο χαρακτήρα σημαίνει 
ότι κάτι του λείπει. Ένα καλό λάδι πρέπει να έχει αυτό το χαρα-
κτήρα. Απλά όταν είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο οι φαινόλες 
του, αρχίζει να γίνεται πιο ειδική η χρήση του στη μαγειρική.

Προσεγγίζετε το ελαιόλαδο με έναν εντελώς 
διαφορετικό τρόπο. Ποια ήταν η αφορμή για να 
εμπλακείτε με αυτό τον τρόπο;

Εμάς η ενασχόλησή μας με το ελαιόλαδο, ξεκινάει περίπου 
από το 2005, όπου τότε είχαμε ασχοληθεί για πρώτη φορά με 
την έρευνα σε κείμενα αρχαίων Ελλήνων γιατρών, και κυρί-
ως του Διοσκουρίδη, όπου εκεί παρατηρήσαμε ότι μιλούσε 
ειδικά για το άγουρο λάδι και τις θεραπευτικές εφαρμογές 
του, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα ελαιόλαδα. Υπήρχε μια πολύ 
κρίσιμη αναφορά σε ιστορικό αρχαίο κείμενο ότι το λάδι από 
τις άγουρες ελιές, κάνει κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που 
κάνουν τα υπόλοιπα ελαιόλαδα. 

Αυτό μας έκανε να αναρωτηθούμε. Εκείνη ακριβώς τη χρο-
νιά, το 2005, βγήκε και η πρώτη επιστημονική δημοσίευση 
που έλεγε ότι η ουσία που υπάρχει στο άγουρο λάδι που είναι 
η ελαιοκανθάλη, έχει δράση αντιφλεγμονώδη, εφάμιλλη με 
την ιβουπροφαίνη. Εφόσον λέει ο Διοσκουρίδης για φαρμα-
κευτικές εφαρμογές των αγουρελαίων και εφόσον υπάρχει 
τέτοια επιστημονική δημοσίευση που μιλάει για μια συγκε-
κριμένη ουσία, τότε έπρεπε να διερευνήσουμε και εμείς κατά 
πόσο πραγματικά τα διάφορα ελαιόλαδα διαφέρουν μεταξύ 
τους όσον αφορά την περιεκτικότητα σε αυτό το συστατικό. 
Έκτοτε ξεκίνησε όλη μας η ενασχόληση με τις φαινόλες του 
ελαιολάδου, όπου διαπιστώσαμε ότι πραγματικά το λάδι που 
παράγεται από συγκεκριμένες ποικιλίες ή το λάδι που παρά-
γεται πρώιμα σε σχέση με αυτό που παράγεται στο τέλος της 
συγκομιδής, έχει υψηλότερη περιεκτικότητα σε φαινόλες, και 
κυρίως σε ελαιοκανθάλη. Αυτή ήταν η αρχική παρατήρηση.

 Μπορεί πράγματι το ελαιόλαδο να θεωρηθεί φάρμακο;

Το 2009 είχα βραβευτεί κορυφαίος ερευνητής στην Ευρώπη με 
βάση τη μελέτη που γινόταν σε αρχαία κείμενα. Εμείς αντλούμε 
πληροφορίες για φάρμακα φυσικής προέλευσης με βάση τα αρχαία 
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κείμενα, τα οποία δίνουν εκπληκτικές πληροφορίες. Ένα από τα κυ-
ριότερα που είχαμε δει ήταν αυτό το θέμα του ελαιολάδου, οπότε μέσα 
σε αυτά τα πλαίσια της ενασχόλησης με τις αρχαίες πηγές, ξεκίνησε 
το ενδιαφέρον για το ελαιόλαδο. Όταν ψάχνεις για νέα φάρμακα, εγώ 
μπορώ να συνθέσω εκατοντάδες διαφορετικά μόρια. Αυτά όμως είναι 
εξαιρετικά απίθανο να βρούνε δρόμο προς την αγορά, γιατί πρέπει να 
μελετήσει κανείς πρώτα την ασφάλειά τους. 

Πώς ξεπερνιέται αυτό; Όταν χρησιμοποιήσει κανείς αυτά που 
ούτως ή άλλως τρώγονται. Οπότε οι ουσίες που βρίσκονται μέσα 
σε τρόφιμα και έχουν φαρμακευτική δράση, έχουν απευθείας ανοι-
χτό το δρόμο να εξελιχθούν μια μέρα σε πραγματικά φάρμακα. Σε 
συνδυασμό με τις αρχαίες πηγές που μιλούσαν για φαρμακευτική 
χρήση τροφίμων, έτσι καταλήξαμε στο ελαιόλαδο. 

Από την ακαδημαϊκή στην πρακτική σημασία.

Οι πρώτες κλινικές μελέτες έγιναν γύρω στο 2005 και φτάσαμε στο 
2012 για να γίνει η επίσημη κατοχύρωση με την απόφαση της Κομισιόν
ότι όντως όσα ελαιόλαδα έχουν φαινόλες πάνω από ένα όριο μπορούν 
να το επικαλούνται στην ετικέτα τους. Άρα αυτό απέκτησε πλέον όχι 
μόνο ακαδημαϊκή αλλά και πρακτική σημασία. Από το 2012 μέχρι 
σήμερα έχουμε έξι χρόνια που ο Κανονισμός αυτός είναι σε ισχύ, 
και ήδη πάρα πολλοί παραγωγοί έχουν χρησιμοποιήσει τον ισχυ-
ρισμό αυτό στην ετικέτα τους. Παράλληλα μπήκαμε σε διαδικασία 
να αναπτύξουμε μια τεχνική που να μπορεί να μετράει αυτές τις 
ουσίες σε πάρα πολύ γρήγορο διάστημα. Ως τότε υπήρχαν τεχνικές 
αλλά μια ανάλυση μπορεί να ήθελε περίπου δύο ώρες για να γίνει. 
Εμείς ανακαλύψαμε μια τεχνική που κάνει αυτή τη μέτρηση μέσα 
σε ένα λεπτό. Αφού το πετύχαμε αυτό το πράγμα μετά μπορούσαμε 
να κάνουμε εφαρμογή σε χιλιάδες δείγματα.

Το ενδιαφέρον των παραγωγών είναι αυξανόμενο;

Μόνο πέρυσι αναλύσαμε 2.500 δείγματα και δώσαμε την πιστο-
ποίηση για ισχυρισμό υγείας σε περίπου 60-70% από αυτούς. Άρα 
ένας μεγάλος αριθμός, περισσότεροι από 1.000 παραγωγοί είναι 
πιστοποιημένοι ότι βγάζουν λάδι με ισχυρισμό υγείας. 

Όταν αυτοί πουλάνε το προϊόν τους, πάντα το πουλάνε με το 
πιστοποιητικό αυτό μαζί, πετυχαίνοντας υψηλότερη τιμή. Άλλοι 
το βάζουν και στην ετικέτα τους, άλλοι μόνο στην ιστοσελίδα τους, 
άλλοι το έχουν σε κάποιο διαφημιστικό φυλλάδιο που το βάζουν 
στη συσκευασία, ο καθένας με τον τρόπο που θέλει να το χειριστεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διοργανωτές του Διεθνούς Διαγωνι-
σού Ελαιολάδου London IOOC διαπίστωσαν ότι υπάρχει μεγάλο 
ενδιαφέρον από τους παραγωγούς και την αγορά σχετικά με αυτό 
το θέμα και μας ζήτησαν να αναλάβουμε το τεχνικό κομμάτι για 
την αξιολόγηση των ελαιολάδων όσον αφορά τον ισχυρισμό υγείας. 
γεγονός που αποκαλύπτει πολλά για την τάση της αγοράς.

Με ποιον τρόπο ο χαρακτηρισμός υγείας μπορεί να περάσει 
κάποια ουσιαστικά εμπορικά οφέλη στον παραγωγό του;

Όπως κάθε αλλαγή, θέλει το χρόνο της. Όταν πρωτοβγήκε αυτός 
ο Κανονισμός το 2012, είπαμε ότι θα χρειαστεί περίπου μια δεκαετία 
για να φτάσει στα αυτιά του καταναλωτή και να εμπεδωθεί ότι πλέον 
το λάδι δεν το αξιολογούμε με βάση την οξύτητα, αλλά υπάρχουν νέα 
χαρακτηριστικά. Όπως για να περάσει η οξύτητα στον καταναλωτή 
χρειάστηκαν πολλά χρόνια, έτσι και τώρα το θέμα των φαινολών χρει-
άζεται χρόνο. Ήδη είμαστε στα μισά αυτής της πορείας και βλέπουμε 
ότι πάρα πολύς κόσμος ήδη γνωρίζει το θέμα αυτό. Σίγουρα από ένα 
σημείο και μετά αυτό θα εξαπλωθεί πολύ πιο γρήγορα. Ακόμα είμαστε 
σε μια προσπάθεια η οποία βρίσκεται σε κρίσιμα βήματα. Πιστεύουμε 
ότι από το 2019-2020 και μετά θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη εξάπλωση 
της χρήσης του υψηλού φαινολικού ελαιολάδου, σε συνδυασμό βέβαια 
και με τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών που αυτή τη στιγμή είναι 
σε εξέλιξη και πιστεύουμε ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο 2019.

ΤΟ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ARISTOLEO
Έχει αναπτυχθεί από το εργαστήριο του κ. Μαγιάτη και βραβεύτηκε ως η καλύτερη εφεύρεση 
της χρονιάς από το διαγωνισµό του ΣΕΒ και της Eurobank το 2016. Μέσα σε λίγα λεπτά χωρίς 
χηµική ανάλυση δείχνει οπτικά την περιεκτικότητα σε ελαιοκανθάλη και ελαιασίνη.

Κάθε αλλαγή θέλει τον χρόνο της, και από το 2012 µέχρι σήµερα ήδη ο ισχυρισµός υγείας στο ελαιόλαδο έχει φτάσει στα αυτιά του καταναλωτή.  
Από το 2020 και µετά θα υπάρξει µεγαλύτερη εξάπλωση στη συζήτηση γύρω από το θέµα των φαινολών, εκτιµά ο κ. Μαγιάτης. 
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ΠΕΝΗΝΤΑ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΑΙΩΝΑ

λαιόλαδο...  Ο χυμός του καρπού 
της ελιάς, που καθόρισε τη διαμόρ-
φωση  του πολιτισμού της Ελλά-
δας και της λεκάνης της Μεσογεί-

ου, σήμερα γράφει μια νέα σελίδα 
στη μακραίωνη ιστορία του. Πιο δι-

άσημο από ποτέ,  πλασάρεται ως ένας 
πραγματικός star της διεθνούς γαστρονο-

μικής σκηνής. Άλλωστε το υποστηρίζει  πλέον μια εξε-
λιγμένη φιλοσοφία αλλά και διαδικασία παραγωγής ε-
νώ συνοδεύεται από τα αποδεδειγμένα οφέλη του για 
την υγεία  και τη μοναδική γεύση, που μπορεί να απο-
γειώσει κάθε πιάτο υψηλών αξιώσεων. 

Πώς μπορεί λοιπόν κανείς να επιλέξει τους 50 καλύ-
τερους ανάμεσα σε εκατοντάδες πραγματικούς stars;  Η 
δημοσιογραφική ομάδα του «Top 50 by Ελαίας Καρ-
πός» χρειάστηκε να μελετήσει με λεπτομέρεια τη δου-
λειά των Ελλήνων παραγωγών. Έπαιξαν ρόλο πολλοί 
παράγοντες και η αλήθεια είναι πως ήταν μία δύσκολη 
υπόθεση, καθώς  ο αριθμός 50 αποδείχθηκε πολύ λίγος 
για να αποτυπώσει το θαύμα που συντελείται στον ελ-

ληνικό ελαιώνα και ταξιδεύει στα πέρατα της Γης τους 
καρπούς του, το ελαιόλαδο και την επιτραπέζια ελιά. 

Στη συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης, που απο-
τυπώνεται στις επόμενες σελίδες, όλα τα υποψήφια ελαι-
όλαδα προήλθαν από ελληνικές εταιρείες. Πολλές από 
αυτές ξεχώρισαν για την ιστορία των ανθρώπων τους, εί-
τε αυτοί είχαν μια βαριά παράδοση στην ελαιοκαλλιέρ-
γεια, είτε «έπεσαν με τα μούτρα» στη δουλειά για να μά-
θουν από την αρχή όλα όσα αφορούν τη φροντίδα του ε-
λαιώνα, την τυποποίηση και την εμπορία του ελαιολά-
δου. Παράλληλα βέβαια ο αυστηρός έλεγχος της όλης δι-
αδικασίας από το χωράφι ως το ράφι, η δουλειά στο κομ-
μάτι του branding  και της συσκευασίας αποτέλεσαν ε-
πίσης κριτήρια επιλογής. Μαζί και η τάση εξωστρέφει-
ας όπως αποτυπώνεται στη συμμετοχή σε διαγωνισμούς 
ποιότητας αλλά και η διαδικτυακή παρουσία έπαιξαν επί-
σης ρόλο στην επιλογή. Τέλος, ιχνηλατώντας τη διεθνή 
τάση των ισχυρισμών υγείας, αξιολογήθηκε και η κατα-
γεγραμμένη παρουσία υγειοπροστατευτικών ιδιοτήτων. 
Όλα αυτά τα κριτήρια ανέδειξαν τα 50 κορυφαία ελαιό-
λαδα για το 2018 και φυσικά έπεται συνέχεια...

Προτάσεις

Top 50
Ε

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ • ΚΡΙΤΗΡΙΑ • ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΧΩΡΑΦΙ ΩΣ ΤΟ ΡΑΦΙ • Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ • BRANDING  ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ • ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΚΑΙ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ • ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ • ΥΠΑΡΞΗ ΥΓΕΙΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΙΣΩ ΑΠΟ 
ΤΗ ΛΙΣΤΑ
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΠΟΣ�ΠΟΙΚΙΛΙΑ  

Ο κατάλογος των ελαιολάδων 
(η σειρά παρουσίασης είναι τυχαία)

1. The Greek Olive Estate  Σταγόνα Ζωής Limited Edition Γορτυνία  - Ολύµπια
2.  Golden Tree Wild Athos ΠΟΠ Αγουρέλαιο Χαλκιδική - Χονδροελιά
3.  Eλαιώνες Σακελλαρόπουλου Majestic EVOO Limited Edition Σπάρτη - Βlend
4.  Olivelawon  Elawon Green Fresh Μυκήνες - Αθηνολιά
5.  Laconian Legacy  Laconian Legacy  Λακωνία - Αθηνολιά
6.  Greenolia  Greenolia Organic EVOO Στυλίδα - Βlend
7.  Κτήµα Μιχελή Konos EVOO  Αλεξανδρούπολη - Μάκρης
8. Stalia  Stalia EVOO Γαργαλιάνοι - Κορωνέικη
9.  Οικογένεια Πιερράκου  Laconico EVOO  Λακωνία - Κορωνέικη
10.  Oliorama Oliorama Exclusive ΠΓΕ Ολυµπία  Αρχαία Ολυµπία  - Κορωνέικη
11.  Ελαιώνας Σταµατάκου Liophos Αγουρέλαιο Βιολογικό  Λακωνία - Κορωνέικη
12. Ευτύχης Ανδρουλάκης Pamako Monovarietal Χανιά - Τσουνάτη
13. Λάδι Βιώσας Ladi Biosas Organic EVOO Μεσσηνία - Κορωνέικη
14. Ellis Farm Eliama Premium EVOO Ηράκλειο - Κορωνέικη
15. Οικογένεια Ρουµελιώτη Elaikos EVOO  Νέα Πέραµος - Βlend
16. Ν. Αϊλαµάκη & Σία Terra Zakros ΠΟΠ Σητεία Σητεία - Κορωνέικη
17. Kastania Kastania Organic EVOO  Ανατολική Μάνη - Βlend
18. Κασέλλ ΑΕ Φιλαίος ΠΓΕ Λακωνία Λακωνία - Αθηνολιά
19. AΣ Κριτσάς - Γαία ΑΕ  Κριτσά 0.3 EVOO Λασήθι - Κορωνέικη
20. Ελαιουργική Κεφαλονιάς Antheion EVOO Κεφαλονιά - Κορωνέικη
21. Creta Oil Botzakis Olyssos Βιολογικό EVOO  Ηράκλειο - Κορωνέικη
22. Παναγιώτα Νικολούλια  Elegia Premium EVOO Ορεινή Ολυµπία - Κορωνέικη
23.  Papadopoulos Olive Oil Mill  Omphacium Organic Αρχαία Ολυµπία - Ολύµπια  
24.  Κύκλωπας ΑΕ  Κύκλωπας  Αλεξανδρούπολη - Μάκρης
25.  Agrovim SA Iliada ΠΟΠ Καλαµάτα Καλαµάτα - Κορωνέικη  
26.  Cretan Mill Αλµπαντάκη  Κρητικοί Ελαιώνες Ηράκλειο - Κορωνέικη
27. Στέφανος Παπαστεργίου AIΩNES Exclusine organic Μαγνησία - Blend
28.  Alpha Pi  Άλφα Πι EVOO  Ηλεία - Κορωνέικη
29. Alfeas Αντώνης ∆ρεµέτσικας Asklepios EVOO Γορτυνία - Ολύµπια
30.  Papadellis Olive Oil  Sapfo Limited Edition  Λέσβος - Βlend
31. Βιολογικό Αγρόκτηµα Ανοπαία Sacrum Donum EVOO  Φθιώτιδα - Μανάκι
32. Terra Creta  Premium Blend 42 EVOO  Χανιά - Βlend
33.  Dr Kavvadia Olive Oil  Dr Kavvadia Βιολογικό EVOO Κέρκυρα - Λιανολιά
34 . Biolea  Astrikas Estate ΠΟΠ Κολυµβάρι Χανιά - Κορωνέικη
35.  Κτήµα Γκούτη  Goutis Estate Sea Breeze Κατάκολο - Κορωνέικη
36.  Ξανθόπουλος Κωνσταντίνος  Etolea White Limited Edition  Αγρίνιο - Κορωνέικη
37.  Κτήµα Μπαγλατζή  Oath Βιολογικό EVOO  Φθιώτιδα - Arbequina
38.  Hellenic Fields  Ena Ena Ultra Superior EVOO  Αρχαία Ολυµπία - Κορωνέικη
39. Οικογένεια Φανουργάκη Fanourgakis Family ΠΟΠ Μεσσαρά Μεσσαρά - Κορωνέικη
40.  Ελαιώνες Σπάρτης Sparta Groves Αγουρέλαιο Μονεµβασιά - Αθηνολιά
41. Olive Fabrica The Governor Premium Κέρκυρα - Λιανολιά 
42. Ελαιοτριβείο Τζωρτζή Ολβια Organic EVOO Λέσβος - Blend
43. Olympian Green International SA Ktima Louiza Organic EVOO  Ολυµπία - Κορωνέικη
44. ΕΑΣ Λακωνίας  ∆ωρικό EVOO  Λακωνία -Κορωνέικη
45. Great Stories  39/22 Manaki  Κρανίδι - Μανάκι
46. Νίκος και Μύρτα Καλαµποκά  Ειρήνη Πλωµαρίου Βιολογικό EVOO Λέσβος - Κολοβή
47. Eleia Λεχαινά  Eleia EVOO  Ηλεία - Κορωνέικη
48. LIÁ Cultivators  LIÁ Premium EVOO  Μεσσηνία  - Κορωνέικη
49. Ηellenic Agricultural Enterprises  ACAIA Organic EVOO  Λέσβος - Κολοβή
50. Ladolea  Ladolea EVOO  Κόρινθος - Μεγαρίτικη
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Σταγόνα 
Ζωής

Από τις πλαγιές της 
κοιλάδας του Αλφειού

ΟΛΥΜΠΙΑ ◆ ΓΟΡΤΥΝΙΑ

Το πρώτο ελαιόλαδο που τιµή-
θηκε µε Χρυσό βραβείο στην 
παρθενική διοργάνωση των 
Olympia Awards το 2016 ως 
η ετικέτα µε την υψηλότερη 
συνολική περιεκτικότητα σε 
υγειοπροστατευτικές φαινόλες 
είναι η Σταγόνα Ζωής της οι-
κογένειας Μαθιόπουλου. Από 
τότε βέβαια οι βραβεύσεις 
ήταν πολλές για το ελαιόλαδο 
που παράγεται από µια πανάρ-
χαια, πλην παραµεληµένη, ως 
πρότινος, ποικιλία της περιο-
χής, την ντόπια Λαδολιά ή Χω-
ραΐτικη. Η οποία, εν έτει 2016 
και στο πλαίσιο του Συνεδρίου 
της ∆ιεθνούς Επιστηµονικής 
Εταιρείας Ελαιοκανθάλης, που 
πραγµατοποιήθηκε στην Αρ-
χαία Ολυµπία, µετονοµάστηκε 
σε «Ολύµπια». Ο ελαιώνας 
βρίσκεται στις πλαγιές της κοι-
λάδας του Αλφειού στην ορει-
νή Γορτυνία και καλλιεργείται 
από την The Greek Olive Estate, 
µια εταιρεία που δηµιούργησε 
το 2010 ο Κώστας Μαθιόπου-
λος και σήµερα έχουν αναλάβει 
οι γιοι του. Σηµειώνεται ότι το 
Σταγόνα Ζωής Limited Edition 
συνοδεύεται µε πιστοποιητικό 
γνησιότητας για τις αριθµηµέ-
νες φιάλες του.

2
Wild Athos 

ΕVOO 
Ένα ΠΟΠ Αγουρέλαιο µε 

υγειοπροστατευτική δράση

ΧΟΝ∆ΡΟΕΛΙΑ ◆ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ

Aπό ορεινούς ελαιώνες στις 
Κάλυβες Χαλκιδικής ηλικίας 
τουλάχιστον 300 ετών, που 
καλλιεργούνται βιολογικά 
καθώς βρίσκονται σε προ-
στατευόµενη Natura περιοχή, 
η Ελένη Ζώτου, δηµιουργός 
και επικεφαλής της Golden 
Tree και µέλος του ∆Σ του 
Αγροτικού Ελαιουργικού 
Συνεταιρισµού Πολυγύρου, 
συλλέγει την πολύτιµη πρώτη 
ύλη. Τον καρπό Χονδροελιάς 
που µεταξύ άλλων δίνει τη 
ναυαρχίδα της εταιρείας, το 
Wild Athos ΠΟΠ Αγουρέλαιο 
Χαλκιδικής µε τις εξαιρετικές 
υγειοπροστατευτικές ιδιότη-
τες, για τις οποίες έχει απο-
σπάσει 23 διεθνή βραβεία από 
το 2016 έως το 2018, µεταξύ 
των οποίων και τα Olympia 
Awards. Μάλιστα αξίζει να 
σηµειωθεί ότι η περιεκτικό-
τητά του σε πολυφαινόλες, 
που µετρήθηκε στα 1.000 mg 
ανά κιλό ελαιολάδου, ξεπερνά 
κατά πολύ τον ΕΚ 432/2012 
που απαιτεί 250 mg για την 
απόκτηση ισχυρισµού υγείας. 
Επίσης η εταιρεία Golden Tree 
συµµετέχει σε πανεπιστηµια-
κές µελέτες που αφορούν τις 
φαρµακευτικές ιδιότητες του 
ελαιολάδου τόσο στην Ελλά-
δα, όσο και στο εξωτερικό.

3
Majestic 

Blend EVOO
Aπό τους Ελαιώνες 
Σακελλαρόπουλου 

BLEND ◆ ΣΠΑΡΤΗ

Με την ιδιαιτερότητά του 
να έγκειται στο συνδυασµό 
τριών ποικιλιών ελιάς, και δη 
Κορωνέικης, Καλαµών και 
Κουτσουροελιάς, το limited 
edition Majestic Blend EVOO, 
που κυκλοφόρησε µέσα στο 
2018, είναι ένα ελαιόλαδο 
πολύ υψηλής ποιότητας και 
εξειδικευµένης τεχνογνωσίας, 
το οποίο ανήκει στην κατηγο-

Αριθµηµένες φιάλες µε πιστοποιητικό γνησιότητας

Ελένη Ζώτου, επικεφαλής Golden Tree
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ρία των αρωµατικών Superior 
Gourmet Premium (Flavored 
EVOO Blend). Με τη φυσική 
προσθήκη του λεµονόχορτου 
και του εστραγκόν ως συστατι-
κών ξεφεύγει από την κλασική 
έννοια του απλού αρωµατικού 
ελαιολάδου µε την ποιότητα 
και τη γεύση του να βρα-
βεύονται διεθνώς τέσσερις 
φορές µέσα στο 2018. Συγκε-
κριµένα κατέκτησε Ασηµένιο 
Μετάλλιο στον Olive Japan 
και Χρυσό στον ιταλικό EVO 
IOOC, ενώ του απονεµήθηκε 
Χρυσό Βραβείο Ρrestige από 
τους ειδικούς γευσιγνώστες 
του TerraOlivo, που πραγµα-
τοποιήθηκε τον Ιούνιο στην 
Ιερουσαλήµ, και τελευταία 
τον Σεπτέµβριο κατέκτησε 
Χρυσό βραβείο στον Olivinus 
της Αργεντινής.
Σε ό,τι αφορά τον τόπο 
παραγωγής του το Majestic 
Blend EVOO προέρχεται από 
ελαιώνες που βρίσκονται 
τους πρόποδες του Ταΰγετου 
και του Πάρνωνα, κοντά στη 
Σπάρτη, όπου καλλιεργούνται 
ελιές ποικιλίας Κορωνέικης 
και Καλαµών βιολογικά, πιστο-
ποιηµένες από τον ΒΙΟ-ΕΛΛΑΣ 
από το 1992. Οι ελιές αυτές 
αποτελούν την πρώτη ύλη για 
την πολυβραβευµένη οικογέ-
νεια ελαιολάδων του Γιώρ-
γου Σακελλαρόπουλου, στα 
προϊόντα του οποίου δεσπό-
ζουσα θέση καταλαµβάνουν 
και οι βιολογικές φυσικές 
επιτραπέζιες ελιές Καλαµών. 
Σηµειώνεται ότι το limited 
edition Majestic Blend EVOO 
κυκλοφορεί µόνο σε ειδική 
γυάλινη φιάλη των 250 ml, µε 
ειδική ρύθµιση ροής λαδιού. 

  

4
ELAWON 

Green Fresh
Υψηλή περιεκτικότητα  

σε πολυφαινόλες 
ΑΘΗΝΟΛΙΑ ◆ ΜΥΚΗΝΕΣ

Το εξαιρετικό παρθένο ελαιό-
λαδο Green Fresh παράγεται 
από ελιές Κορωνέικης ποικι-
λίας, οι οποίες συγκοµίζονται 
όταν είναι ακόµα πράσινες 
και άγουρες. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα το προϊόν να έχει 
πολύ υψηλή περιεκτικότητα 
σε πολυφαινόλες και αντιοξει-
δωτικές ουσίες ενώ σύµφωνα 
µε τους δηµιουργούς του 
χαρακτηρίζεται από την έντονη 
φρεσκάδα του. Ένα ελαιόλαδο 
µε πολλαπλές βραβεύσεις, 
όπως και όλα τα προϊόντα της 
οικογένειας Elawon, µεταξύ 
των οποίων και στον κορυφαίο 
NYIOOC 2018. Ένα Χρυσό βρα-
βείο, για το οποίο ο CEO της 
ELAWON, Γιάννης Καµπούρης, 
αποκάλυψε πως ήταν αυτό 
που έλειπε από τη συλλογή µε 
τα υπόλοιπα σαράντα βραβεία 
από διεθνείς διαγωνισµούς 
ελαιόλαδου της εταιρείας 
του. Σε ό,τι αφορά τον τόπο 
καταγωγής του Green Fresh, 
προέρχεται από ιδιόκτητους 
ελαιώνες στην περιοχή των 
Μυκηνών, οι οποίοι καλλι-
εργούνται µε πρακτικές που Ο Γιάννης Καµπούρης επί το έργον

Με 88 διεθνή βραβεία έχουν τιµηθεί οι Ελαιώνες Σακελλαρόπουλου.
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εφάρµοζαν οι παλαιότεροι 
χωρίς ωστόσο να αγνοούν τις 
σύγχρονες τεχνικές, καθώς 
όπως ο ίδιος ο κ. Καµπούρης 
αναφέρει: «Κοιτάξαµε πίσω για 
να πάµε µπροστά». Όσον αφο-
ρά µάλιστα την ονοµασία του 
ελαιολάδου του, αποκαλύπτει 
ότι προκύπτει από τη συλλα-
βογραφική απόδοση της λέξης 
ΕΛΑΙΟΝ στη Γραµµική Γραφή Β’ 
εδώ και 3.500 χρόνια ενώ εικα-
στικά το µπουκάλι αναπαριστά 
την Πύλη των Λεόντων.

5
Laconian 

Legacy
Ένα ΠΓΕ Λακωνία  

ελαιόλαδο, ελιξίριο  
για καλή υγεία

ΑΘΗΝΟΛΙΑ ◆ ΛΑΚΩΝΙΑ

Εξαιρετικά πλούσιο σε 
πολυφαινόλες, οι οποίες στις 
χηµικές αναλύσεις ξεπέ-
ρασαν πέντε φορές το όριο 
του ΕΚ 432/2012 για τον 
ισχυρισµό υγείας, το εξαι-
ρετικά παρθένο ελαιόλαδο 
Laconian Legacy απέσπασε 
δύο συνεχόµενες χρονιές 
Χρυσό βραβείο στα Olympia 
Awards για τις υγειοπροστα-
τευτικές του ιδιότητες. Στα 
υπόλοιπα χαρακτηριστικά του 
η «ασπίδα» της Προστατευό-
µενης Γεωγραφικής Ένδειξης 
συναντά την σπάνια ποικιλία 
Αθηνολιά της Λακωνικής 
γης, τα αιωνόβια δέντρα του 
οικογενειακού ελαιώνα της 
Μεταξίας Ρετζέκα στα Βάτικα 
αλλά και την πρώιµη συγκο-
µιδή, στις αρχές Οκτωβρίου, 
που εξασφαλίζει ότι το δέντρο 
δίνει τον καλύτερο χυµό του. 
Φυσικά µε τη σειρά τους οι 
άριστες συνθήκες διαχείρισης 
του καρπού, ψυχρής έκθλι-
ψης και φύλαξης ενισχύουν 
την υψηλή φαινολική σύστα-
ση, ώστε µια κουταλιά αυτού 
του φυσικού ελιξιρίου κάθε 
µέρα να προστατεύει απο-
τελεσµατικά τα λιπίδια του 
αίµατος από την οξείδωση. 
Στα υπόλοιπα προϊόντα της 
εταιρείας ανήκουν ελαιόλαδα 
αρωµατισµένα µε αιθέρια 
έλαια θυµαριού, ρίγανης και 
δεντρολίβανου και πράσινες 
ελιές µε σπόρους µάραθου.

6
Greenolia 
Organic 

Extra Virgin
Ο πικάντικος τόνος της 
Κορωνέικης µε τον ήπιο 
χαρακτήρα της Αµφίσσης

BLEND ◆ ΣΤΥΛΙ∆Α

Πίσω από το όνοµα Greenolia, 
σύµφωνα µε τους ανθρώπους 
της εταιρείας, τον παλαίµαχο 
πιλότο της Πολεµικής Αερο-
πορίας Απόστολο Γκλέτσο και 
τη χηµικό Κερασία Σκιαθίτη, 
βρίσκεται πρώτα απ’ όλα η 
αγάπη για την ελληνική φύση. 
Πίσω από το Organic Extra 
Virgin ελαιόλαδό τους, η αυ-
στηρή διαχείριση των οικογε-
νειακών ελαιώνων µε ελιές 
Αµφίσσης (Κονσερβοελιά) που 
βρίσκονται στη Στυλίδα, στις 
παρυφές του βουνού Όθρυς, 
αλλά η πολύτιµη Κορωνέικη 
µικρών επιλεγµένων παρα-
γωγών της Πελοποννήσου. 
Πρόκειται για ένα µελετηµένο 
blend σε τέτοια αναλογία, ώστε 
να αναδεικνύεται ο πικάντικος 
τόνος της Κορωνέικης και ο 
ήπιος χαρακτήρας της Αµφίσ-
σης σε ένα ιδιαίτερα χαµηλής 
οξύτητας (<0,4) ελαιόλαδο που 
συγκεντρώνει όλα τα προτερή-
µατα ενός βιολογικού τελικού 
προϊόντος, το οποίο πιστοποι-
είται από τον οργανισµό ∆ΗΩ. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 
Greenolia Organic Extra Virgin 
απέσπασε Χρυσό µετάλλιο 
στον London IOOC 2018 ενώ 
διατίθεται σε συσκευασί-
ες 100, 250, 500, 750ml και 5 
λίτρων. Στα υπόλοιπα προϊόντα 
της Greenolia ανήκουν το 
Premium από Κορωνέικη και 
Μανάκι Εξαιρετικό Παρθένο 
Ελαιόλαδο και το Classic από 
Κορωνέικη Εξαιρετικό Παρθέ-
νο, όπως και βιολογικές επι-
τραπέζιες ελιές Αµφίσσης και 
Καλαµών αλλά και χειροποίητα 
σαπούνια από ελαιόλαδο.

Από τα Βάτικα Λακωνίας

Απόστολος Γκλέτσος (δεξιά) και Κερασία Σκιαθίτη, οι άνθρωποι της Greenolia
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7
Konos  

Εξαιρετικό 
Παρθένο
Οκτώ δεκαετίες  

στην ολοκληρωµένη 
διαχείριση ελαιώνα

ΜΑΚΡΗΣ ◆ ΘΡΑΚΗ

Όλα ξεκίνησαν το 1935 µε την 
αγορά µόλις 15 στρεµµάτων 
γης µε άγρια στην πλειοψηφία 
ελαιόδεντρα, τα οποία στη συ-
νέχεια εµβολιάστηκαν µε την 
τοπική ποικιλία Μάκρης. Μια 
οικογενειακή επιχείρηση που 
συµπληρώνει πλέον οκτώ 
δεκαετίες στην ολοκληρω-
µένη διαχείριση του ελαιώνα. 
Μια πορεία που οδήγησε στη 
δηµιουργία ενός υπερσύγ-
χρονου ελαιοτριβείου δύο 
φάσεων και µιας µονάδας 
επεξεργασίας ελιάς και τυπο-
ποίησης των προϊόντων που 
γεννά το Κτήµα Μιχελή στο 
λόφο Κώνο, ο οποίος δίνει και 
το όνοµά του. Πρόκειται για 
ένα ιδιαίτερο µικροκλίµα που 
δηµιουργείται από το σχιστο-
λιθικό υπέδαφος του λόφου, 
το υψόµετρο και την αύρα του 
Θρακικού πελάγους, που απέ-
χει µόλις τρία χιλιόµετρα από 
το Κτήµα. Εκεί δηµιουργείται 
το Konos Εξαιρετικό Παρθένο 
Ελαιόλαδο, ψυχρής έκθλιψης 
και αφιλτράριστο, το οποίο, 
όπως η Μαρία Μιχελή τονίζει, 
την πρώτη χρονιά λειτουργίας 
του ελαιοτριβείου κέρδισε το 
Χρυσό βραβείο στο διαγωνι-
σµό ATHIOOC 2017, ενώ την 
επόµενη χρονιά, το 2018, απέ-
σπασε Ασηµένιο στον Κotinos 
IOOC και στον ATHIOOC και 
Χρυσό στον London IOOC.
Πρόκειται για µονοποικιλιακό 
ελαιόλαδο µε τονισµένο φρου-
τώδες και ισορροπηµένη πα-
ρουσία πικρού και πικάντικου. 
Κύριο χαρακτηριστικό του είναι 
η εξαιρετική πολυπλοκότητα 
των αρωµάτων του. Τα έντονα 

αρώµατα φρούτων όπως 
µπανάνας, µάνγκο, αχλαδιού 
καθώς και λουλουδιών δένουν 
διακριτικά µε τόνους φύλλων 
ντοµάτας, γρασιδιού και ελιάς, 
δηµιουργώντας ένα αρµονικό 
και «γλυκό» ελαιόλαδο µε 
µακρά επίγευση.

8
Stalia  
EVOO

Mε έντονα αρώµατα 
φρούτων και υψηλή 

διατροφική αξία 

ΚOΡΩΝΕΙΚΗ ◆ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

«Eλληνική λέξη που σηµαί-
νει πολύ µικρή ποσότητα ή 
µικρή σταγόνα. Προέρχεται 
από το ρήµα ενσταλάζω, που 
σηµαίνει επίσης εµπνέω, 
καλλιεργώ βαθµιαία και 
συστηµατικά ένα συναίσθηµα. 
Έτσι κι εµείς δηµιουργώντας 
την... σταλιά µας, καλλιεργού-
µε µε φροντίδα τη γη µας για 
να σας προσφέρουµε µικρές 
σταγόνες από το άρωµα 
και τη γεύση της Ελλάδας» 
αναφέρουν χαρακτηριστικά οι 
δηµιουργοί του εξαιρετικού 
παρθένου ελαιολάδου Stalia, 
οι αδελφές Κατερίνα και 
Φιλάνθη Μπουγάτσου µε τη 
βοήθεια του πατέρα τους. Μια 
οικογένεια που εδώ και πέντε 
γενιές ασχολείται µε την πα-
ραγωγή του προϊόντος στους 
Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, µια 
περιοχή µε χιλιάδων χρόνων 
ιστορία στην ελαιοκαλλιέργεια.
Ο καρπός συλλέγεται µε τα 
χέρια, ελαιοποιείται σε 12 
ώρες από τη συγκοµιδή µε 
ψυχρή έκθλιψη απολύτως 
ελεγχόµενα, ενώ εµφιαλώνε-
ται σε µια ιδιαίτερη συσκευα-
σία, η οποία κέρδισε 4 βραβεία 
στον London IOOC 2018 µαζί 
µε Χρυσό βραβείο ποιότητας 
για το ελαιόλαδο, όπως και 
στον ATHIOOC 2018. To Stalia 
ΕVOO διατίθεται σε συσκευα-
σίες 500, 250 και 50 ml. Το Stalia EVOO παράγεται στους Γαργαλιάνους.
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9
 

Laconico 
EVOO

Ένας ελαιώνας µέσα  
στα πορτοκάλια µε την 

αύρα της θάλασσας

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ◆ ΛΑΚΩΝΙΑ

Πολύ χαµηλή οξύτητα και 
υψηλή συγκέντρωση πολυφαι-
νολών, κυρίως ελαιοκανθάλης, 
σε ένα ρωµαλέο εξαιρετικό 
παρθένο ελαιόλαδο, όπως το 
περιγράφουν οι δηµιουργοί 
του και όπως επιβραβεύεται 
εδώ και πολλά χρόνια σε διε-
θνείς διαγωνισµούς. Πρόκειται 
για την οικογένεια Πιερράκου 
από την Σκάλα Λακωνίας, που 
καλλιεργεί έναν ελαιώνα µε 
5.000 δέντρα Κορωνέικης, 
στην περιοχή Τρίνησα, που 
έχει χαρακτηριστεί ως Natura 
2000. Εκεί, τα δέντρα δέχονται 
παράλληλα την ευεργετική 
επίδραση του αµµώδους εδά-
φους, της αύρας της θάλασσας 
αλλά των πορτοκαλεώνων 
που τα περιβάλλουν. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι µε την καλλιέρ-
γεια του Κτήµατος και συνολι-
κά την επιχείρηση παραγωγής 
και διάθεσης του ελαιολάδου 
και των υπόλοιπων προϊό-
ντων, ασχολούνται τα τέσσερα 
αδέλφια της οικογένειας, ο ∆ι-
αµαντής, ο Ντίνος, η Όλγα και 
η Νάγια, που έχουν µεγαλώσει 
και σπουδάσει στις ΗΠΑ και 
κατοικούν εκεί το µισό χρόνο 
µαζί µε τη µητέρα τους, ενώ 
τον υπόλοιπο εργάζονται µαζί 
µε τον πατέρα τους Βασίλη, 
που ζει µόνιµα στην Σπάρτη. 

10
Oliorama 
Exclusive
ΠΓΕ Ολυµπία σε  

αριθµηµένες φιάλες

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ◆ AΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑ

Ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιό-
λαδο περιορισµένης παραγω-
γής και µε αριθµηµένες φιάλες 
είναι το Oliorama Exclusive, 
το οποίο µόνο µέσα στο 2018 

κατέκτησε Χρυσά µετάλλια σε 
όλους τους µεγάλους διεθνείς 
διαγωνισµούς. Μεταξύ αυτών 
και στον London IOOC στην 
κατηγορία ισχυρισµού υγείας, 
την οποία η επικεφαλής της 
εταιρείας, Μαρία Σπηλιακο-
πούλου, εκτίµησε ως εξαιρε-
τικά σηµαντική, καθώς όπως 
τόνισε «αποτελεί το εργαλείο 
ώστε να πιστοποιήσουµε και 
να επικοινωνήσουµε στους 
καταναλωτές τα προνόµια που 
επιφέρει η κατανάλωση εξαι-
ρετικά παρθένου ελαιολάδου.

11
Liophos 

Αγουρέλαιο
Βιολογικό ΠΓΕ Λακωνία 

από Ελαιώνα Σταµατάκου

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ◆ ΜΟΛΑΟΙ

Ένα έντονα πρασινωπό 
χρώµα που οφείλεται στις 
χλωροφύλλες του άγου-
ρου ελαιοκάρπου, οι οποίες 
προσδίδουν στο αγουρέλαιο 

µεγαλύτερες αντιοξειδωτικές 
ιδιότητες, και πολύ έντονο 
άρωµα και γεύση χαρακτη-
ρίζουν το βιολογικό Liophos 
Αγουρέλαιο του Ελαιώνα 
Σταµατάκου, στις δραστηριό-
τητες του οποίου ανήκει και η 
παραγωγή µεταξύ άλλων ελι-
ών, σαπουνιού και οίνου. Το 
ελαιόλαδο προέρχεται απο-
κλειστικά από ελιές ποικιλίας 
Κορωνέικη, που συλλέγεται 
κατά την πρώτη περίοδο της 
ελαιοσυγκοµιδής, τους µήνες 
Οκτώβριο και Νοέµβριο. 
Εξάγεται δε στο ιδιόκτητο 
ειδικό διφασικό ελαιοτριβείο 
σε θερµοκρασίες κάτω των 
20˚C, υπό συνθήκες που 
εγγυώνται τη διατήρηση όλων 
των οργανοληπτικών του 
στοιχείων. Επίσης ο καρπός 
συλλέγεται πολύ προσεκτικά 
ούτως ώστε να είναι καθαρός 
καθώς στο ελαιοτριβείο δεν 
υπάρχει διαχωριστήρας αλλά 
το ελαιόλαδο βγαίνει απευθεί-
ας από το decanter. Με αυτόν 
τον τρόπο διαφυλάσσεται, 
σύµφωνα µε τους ανθρώπους 
της εταιρείας, η εξαιρετική 
ποιότητα, µιας και όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρουν, 
η διαδικασία έκθλιψης θα 
µπορούσε να παροµοιαστεί 

Ηλίας Ζαρκαδούλας, ∆ιαµαντής και Ντίνος Πιερράκος στην απονοµή του NYIOOC 2018
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µε το στύψιµο ενός πορτοκα-
λιού. Επιπλέον το ελαιόλαδο 
έπειτα από την παραγωγή του 
ζυγίζεται και κατευθύνεται 
απευθείας στις ειδικές ανο-
ξείδωτες δεξαµενές. οι οποίες 
βρίσκονται στον ίδιο χώρο. 
Σε αυτές υπάρχει σύστηµα 
πλήρωσης µε αέριο άζωτο 
ούτως ώστε να αποφεύγεται 
η σταδιακή αλλοίωση του 
ελαιολάδου από το οξυγόνο. 
Επίσης πρέπει να σηµειωθεί 
ότι η ποσότητα του συγκε-
κριµένου τύπου ελαιολάδου 
είναι περιορισµένη λόγω της 
ιδιαιτερότητας του τρόπου 
συγκοµιδής του ελαιοκάρπου, 
ενώ απέσπασε στον διεθνή 
διαγωνισµό NYIOOC 2018 
Ασηµένιο βραβείο.

12
Pamako 

Monovarietal
Στη Γραµµική Β pamako 

σηµαίνει φάρµακο

ΤΣΟΥΝΑΤΗ ◆ ΧΑΝΙΑ

Ένα από τα ελάχιστα ελαιόλα-
δα της Ευρώπης µε πιστοποι-
ηµένο σύµφωνα µε τον Καν. 
432/2012 ισχυρισµό υγείας 
καθιστά το Pamako η πλούσια 

περιεκτικότητά του σε πολυ-
φαινόλες. ∆ηµιουργός του 
ένας παθιασµένος Κρητικός, 
ο Ευτύχης Ανδρουλάκης, που 
αποφάσισε να επενδύσει σε 
µία παράδοση πολλών γενεών 
προκειµένου να δηµιουργή-
σει ένα premium προϊόν, το 
οποίο απέσπασε πληθώρα 
διακρίσεων το 2018 µεταξύ 
των οποίων τέσσερα βρα-
βεία συσκευασίας και Χρυσό 
ποιότητας στον London IOOC 
και στον NYIOOC. Το µονοποι-
κιλιακό από 100% Τσουνάτη 
ελαιόλαδο προέρχεται από 
ορεινό ελαιώνα µε δέντρα 
µέσης ηλικίας 200 ετών της 
περιοχής του Σελίνου, πολλά 
από τα οποία αγγίζουν σε 
ύψος τα 20 µέτρα.

13
Λάδι  

Βιώσας
Η παραγωγή ελαιολάδου 
γίνεται σύγχρονη τέχνη

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ◆ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Όταν η τέχνη γίνεται κινητήριος 
δύναµη ακόµη και στην παρα-
γωγή τροφίµων και όραµα δεν 
είναι η δηµιουργία ακόµη ενός 
προϊόντος, έρχεται το βιολογι-

κό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 
Λάδι Βιώσας που παράγεται 
από το 2011 σε ελαιώνες της 
περιοχής του Κεφαλόβρυσου 
Μεσσηνίας, σε υψόµετρο 600 
µέτρων, κάτω από την προσω-
πική φροντίδα και επίβλεψη 
του Βασίλη Νικολαΐδη και των 
αδελφών του. Τυποποιείται, 
αφιλτράριστο, ως προϊόν ψυ-
χρής έκθλιψης, σε αριθµηµέ-
νες φιάλες, οι οποίες φέρουν 
και την υπογραφή του µεγάλου 
Μεσσήνιου χαράκτη-ζωγρά-
φου Τάκη Κατσουλίδη, αξίζει 
να σηµειωθεί ότι η γραµµατο-
σειρά είναι δικής του δηµιουρ-
γίας, ενώ η κοµψή συσκευασία 
του ελαιολάδου αναφέρεται 
σηµειολογικά στον αρχαίο 
δωρικό ρυθµό. Σε ό,τι αφορά 
το όνοµά του, η παράφραση 
του επικούρειου Λάθε Βιώσας 
εκφράζει, σύµφωνα µε τους 
δηµιουργούς του, «να ζεις 

στο περιθώριο της τρέχουσας 
τάξης πραγµάτων, εν κρυπτώ, 
διαφυλάσσοντας προπάντων 
την ψυχική σου ηρεµία. Απο-
τελεί µια άποψη πλήρως αντί-
θετη µε την τρέχουσα, όπου 
η διασηµότητα, το life style, η 
καταξίωση, η αναγνωρισιµό-
τητα αποτελούν τις εκ των ουκ 
άνευ έννοιες της σύγχρονης 
πραγµατικότητας». 
Σε όλα αυτά τα χρόνια της πο-
ρείας του ελαιολάδου οι βρα-
βεύσεις είναι πολλαπλές ενώ 
φέτος τιµήθηκε και µε Αργυρό 
µετάλλιο στον NYIOOC 2018. 
Το µεγαλύτερο µέρος της 
παραγωγής του Λάδι Βιώσας 
εξάγεται στην Ολλανδία και 
στο Βέλγιο. Παράγεται σε δύο 
ακόµα εκδοχές, µε πορτοκάλι 
ή µε λεµόνι, µε τα αρώµατα 
να προέρχονται από φρέσκα 
φρούτα που συνθλίβονται µαζί 
µε τις ελιές. 

Μονοποικιλιακό από Τσουνάτη ελιά

Με αναφορές στον αρχαίο δωρικό ρυθµό
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14
Eliama 

Premium
Ένα ελαιόλαδο χωρίς 
καµία χηµική ουσία

KOΡΩΝΕΙΚΗ ◆ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Μια εξαιρετική ισορροπία µε-
ταξύ της πικρής, φρουτώδους 
και πικάντικης επίγευσης δια-
τηρεί το πλούσιο σε πολυφαι-
νόλες, βραβευµένο, εξαιρετικό 
παρθένο ελαιόλαδο Eliama 
Premium της Ελισάβετ Τιτάκη 
και του Μύρωνα Καµνάκη. Μια 
οικογενειακή επιχείρηση στο 
Ηράκλειο Κρήτης, που διατηρεί 
ξερικούς ελαιώνες Κορωνέικης 
σε υψόµετρο 600 µέτρων.

15
Elaikos 
EVOO

Από πράσινες ελιές 
πρώιµης συγκοµιδής

BLEND ◆ ΚΑΒΑΛΑ

Το βραβευµένο εξαιρετικό 
παρθένο ελαιόλαδο Elaikos, 
που παράγει η οικογένεια 
Ρουµελιώτη µε πρώιµη 
συγκοµιδή στη Νέα Πέραµο, 
αποτελεί blend Θρούµπας 
Θάσου, Χαλκιδικής και Κορω-
νέικης. Ξεχωρίζει για το έντονο 
πράσινο χρώµα, το φρουτώδες 
άρωµα χόρτου και αγκινάρας 
και για την ήπια και διακριτική 
πικάντικη και πικρή γεύση του. 

16
Terra Zakros 
ΠΟΠ Σητεία
Ένας τόπος που ζει µε 

την ελιά χιλιάδες χρόνια 

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ◆ ΣΗΤΕΙΑ

Χρυσοπράσινο χρώµα, ισορ-
ροπία γλυκόπικρης γεύσης, 
διάρκεια στη επίγευση, φρου-
τώδες άρωµα και οξύτητα ως 
0,5% για το ΠΟΠ Σητεία της Ν. 
Αϊλαµάκης που παράγεται στη 
Ζάκρο από Κορωνέικη ποικι-
λία. Πρόκειται για µια περιοχή 
όπου η ελαιοκαλλιέργεια έχει 
ιστορία τουλάχιστον 4.000 
χρόνων, όπως έχει αποδείξει η 
αρχαιολογική σκαπάνη.

17
Kastania 
Organic

Εξαιρετικά πλούσιο 
σε βιοφαινόλες

BLEND ◆ ΑΝ. MANH

Από δύο ορεινούς ελαιώνες 
κοντά στην Καστάνια της Ανα-
τολικής Μάνης, τον Σωτείρα και 
τα Άβορνα, προέρχεται το βιο-
λογικό -πιστοποιηµένο από το 
USDA- έξτρα παρθένο Kastania, 
που κατέκτησε Χρυσό µετάλλιο 
στον NYIOOC 2018. Πρόκειται 
για ένα blend από 80% Κορω-
νέικη και 20% Αθηνολιά που 
παράγεται στο ελαιοτριβείο του 
χωριού Κόκκινα Λουριά.

07

24

ΠΕ ΕΒΡΟΥ

Κτήμα Μιχελή 

Κύκλωπας ΑΕ

15

ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

Οικογένεια
Ρουμελιώτη  

02

ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Golden Tree  

28

47

38

43

10

23

35

22

ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ

Alpha Pi 

Eleia  

Hellenic Fields
 
Olympian Green
International SA

Oliorama

Papadopoulos 
Olive Oil Mill 

Κτήμα Γκούτη  

Παναγιώτα Νικολούλια 

  

29

01

ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 
Alfeas 

The Greek Olive Estate

17

05

03

44

11

40

18

09

ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Kastania 

Laconian Legacy

Βιολογικοί Eλαιώνες
Σακελλαρόπουλου

ΕΑΣ Λακωνίας

Ελαιώνας Σταματάκου

Ελαιώνες Σπάρτης
Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
Κασέλλ ΑΕ

Οικογένεια Πιερράκου

25

48

08

13

ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Agrovim SA

LIÁ Cultivators

Stalia

Λάδι Βιώσας

50

ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Ladolea

27

ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Στέφανος
Παπαστεργίου 

06

31

37

ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Greenolia

Βιολογικό Αγρόκτημα
Ανοπαία

Κτήμα Μπαγλατζή

36

ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Ξανθόπουλος
Κωνσταντίνος

33

41

20

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Dr Kavvadia Olive Oil
Κέρκυρα

Οlive Fabrica
Κέρκυρα

Ελαιουργική 
Κεφαλονιάς

45

04

ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Great Stories

Olivelawon

19

16

ΠΕ ΛΑΣΗΘΙΟΥ

ΑΣ Κριτσάς - Γαία ΑΕ

Ν. Αϊλαμάκης & Σία

26

21

14

39

ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Cretan Mill 
Οικογένεια Αλμπαντάκη

Creta Oil Botzakis

Οικογένεια Φανουργάκη

34

32

12

ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ

Biolea

Terra Creta

Ευτύχης Ανδρουλάκης

49

30

42

46

ΛΕΣΒΟΣ

Ηellenic Agricultural Enterprises 

Papadellis Olive Oil

Eλαιοτριβείο Οικογένειας Τζωρτζή  

Νίκος και Μύρτα Καλαμποκά  

Ellis Farm
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18
Φιλαίος 
EVOO

Από τη συνεταιριστική 
ΚΑΣΕΛΛ ΑΕ

ΑΘΗΝΟΛΙΑ ◆ ΛΑΚΩΝΙΑ

Το βραβευµένο εξαιρετικό 
παρθένο ελαιόλαδο «Φίλαιος» 
παράγεται κατ’ αποκλειστικό-
τητα στον ελαιόκαµπο Μολά-
ων, Ασωπού και Μονεµβασίας 
από τις ποικιλίες της Αθηνο-
λιάς και της Κορωνέικης σε 
ελεγχόµενα και πιστοποιη-
µένα χωράφια ως προς τις 
µεθόδους λίπανσης και καλ-
λιέργειας, ώστε να αποτελεί 
προϊόν ΠΓΕ Λακωνία. 

19
Κριτσά 0.3 

ΕVOO
Εµπειρία ενός αιώνα 

στην ελαιοκαλλιέργεια

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ◆ ΛΑΣΗΘΙ

Mε πολλαπλές βραβεύσεις από 
τα πρώτα βήµατα της εµπορικής 
πορείας του και οξύτητα που δεν 
υπερβαίνει το 0,3% το εξαιρετικό 
παρθένο ελαιόλαδο του Αγρο-
τικού Συνεταιρισµού Κριτσάς 
- Γαία ΑΕ διακρίνεται µεταξύ 
άλλων και για την πιπεράτη 
γεύση του. Συνιστά δε γέννηµα 
ενός αρχαίου ελαιώνα και ενός 
συνεταιρισµού µε εµπειρία στην 
ελαιοκοµία ήδη από το 1927.

20
Αntheion 

EVOO
Λεπτό και ισορροπηµένο 
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

KOΡΩΝΕΙΚΗ ◆ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Την Κεφαλονιά στον παγκόσµιο 
χάρτη του ελαιολάδου έβαλε 
το Antheion της Ελαιουργικής, 
που πήρε Χρυσό βραβείο στο 
NYIOOC 2018. Από Κορωνέικη 
ποικιλία100% αρωµατισµένο 
µε άνθη αµυγδαλιάς, µπανάνα 
και ξηρούς καρπούς, είναι 
ένα λεπτό και ισορροπηµένο 
ελαιόλαδο, το οποίο παράγει ο 
Κωνσταντίνος Κοκκόλης από 
το χωριό Κοκκολάτα.

21
Olyssos 
Organic
Στο Αλάγνι από 

τα αδέλφια Μποτζάκη

KOΡΩΝΕΙΚΗ ◆ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Με το βραβείο Prestige Gold 
τιµήθηκε για άλλη µια χρονιά 
στον διεθνή διαγωνισµό ελαι-
ολάδου Terra Olivo 2018 το 
εξαιρετικό παρθένο βιολογικό 
ελαιόλαδο Olyssos της Creta 
Oil Botzakis. Μιας εταιρείας 
που δουλεύει ακούραστα εδώ 
και 20 χρόνια µε ένα µόνο όρα-
µα: Να κάνει το ποιοτικό κρητικό 
ελαιόλαδο προσιτή «πολυτέλεια» 
και καθηµερινή ανάγκη.
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Greenolia

Βιολογικό Αγρόκτημα
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Ξανθόπουλος
Κωνσταντίνος

33

41

20

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Dr Kavvadia Olive Oil
Κέρκυρα

Οlive Fabrica
Κέρκυρα

Ελαιουργική 
Κεφαλονιάς

45

04

ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Great Stories

Olivelawon

19

16

ΠΕ ΛΑΣΗΘΙΟΥ

ΑΣ Κριτσάς - Γαία ΑΕ

Ν. Αϊλαμάκης & Σία

26

21

14

39

ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Cretan Mill 
Οικογένεια Αλμπαντάκη

Creta Oil Botzakis

Οικογένεια Φανουργάκη

34
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ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ

Biolea

Terra Creta

Ευτύχης Ανδρουλάκης

49
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42
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ΛΕΣΒΟΣ

Ηellenic Agricultural Enterprises 

Papadellis Olive Oil

Eλαιοτριβείο Οικογένειας Τζωρτζή  

Νίκος και Μύρτα Καλαμποκά  

Ellis Farm
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22

Elegia 
Premium 
Με αγροβιοδυναµική  
διαχείριση ελαιώνα

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ◆ ΟΡ. ΟΛΥΜΠΙΑ

Ένα εξαιρετικό παρθένο ελαι-
όλαδο µε φρουτώδες άρωµα, 
µοναδική γεύση φρέσκιας 
ελιάς, κορυφαία θρεπτική αξία 
και υψηλή περιεκτικότητα σε 
πολυφαινόλες είναι σύµφωνα 
µε την παραγωγό του, Πανα-
γιώτα Νικολούλια, το Elegia 
Premium. Η καλλιέργεια του 
ελαιώνα των 50 στρεµµάτων, 
που βρίσκεται στην ορεινή 
Ολυµπία στην τοποθεσία Παλι-
οφτελιά κοντά στο χωριό Καλ-
λιθέα, γίνεται στα πρότυπα της 
αγροβιοδυναµικής διαχείρισης, 
µε τη συνεργασία και επιστη-
µονική ευθύνη του τµήµατος 
Βιολογίας του Πανεπιστηµίου 
Πατρών. Επίσης, είναι ενταγ-
µένη στο ερευνητικό πρόγραµ-
µα «Ανάπτυξη του βιολογικού 

τρόπου καλλιέργειας φυτικών 
προϊόντων» υπό τις οδηγίες 
και τον έλεγχο µελών της 
ερευνητικής οµάδας του Πανε-
πιστηµίου. H παραγωγή του 
ελαιόλαδου γίνεται άµεσα µετά 
τη συγκοµιδή µε τη διαδικασία 
της ψυχρής έκθλιψης και µόνο 
µε µηχανικές µεθόδους στο 
ελαιοτριβείο της οικογένειας 
στο χωριό Καλλιθέα. Όλα αυτά 
σε συνδυασµό µε εµπειρία 
και παράδοση που περνά από 
γενιά σε γενιά εδώ και έναν 
αιώνα, δίνει το εξαιρετικό 
αποτέλεσµα που µέσα στο 
2018 απέσπασε πολύ σηµαντι-
κά βραβεία: Χρυσό µετάλλιο 
στον NYIOOC και τον London 
IOOC, Χρυσό Βραβείο Prestige 
στον TerraOlivo και επίσης 
Χρυσό στον ATHIOOC. Το 
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 
Elegia είναι διαθέσιµο σε δύο 
γυάλινες φιάλες των 250 ml 
και 500 ml, µε ιδιαίτερη επι-
κάλυψη ξεχωριστού γήινου 
µατ χρώµατος που προστα-
τεύει το περιεχόµενο από τις 
επιπτώσεις της υπεριώδους 
ακτινοβολίας. Η φιάλη των 
250ml είναι διαθέσιµη και σε 
µοναδική χειροποίητη ξύλινη 
συσκευασία δώρου.

23
Omphacium 

Organic
Αναβίωση µιας αρχαίας 
υπό εξαφάνιση ποικιλίας 

ΟΛΥΜΠΙΑ ◆ AΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑ

Αρώµατα που θυµίζουν πικρό 
ραδίκι, φύλλα ώριµης ντοµά-
τας, φρέσκο γρασίδι, φρέσκο 
µήλο, αγκινάρα και βότανα και 
µια έντονα τολµηρή, δυναµική 
και τέλεια ισορροπηµένη πικρή 
και πικάντικη γεύση µε πιπερά-
τη επίγευση «διαβάζουν» στο 
ελαιόλαδό τους οι δηµιουργοί 
του βιολογικού Omphacium. 
Πρόκειται για ένα διεθνώς 
βραβευµένο εξαιρετικό 
παρθένο βιολογικό ελαιόλαδο 
πρώιµης συγκοµιδής, πολύ 
πλούσιο σε ελαιοκανθάλη, που 
καλλιεργείται αποκλειστικά 
µε πιστοποιηµένες βιολογικές 
µεθόδους στους ελαιώνες της 
Papadopoulos Olive Oil Mill. 
Παράγεται δε σε περιορισµέ-
νη ποσότητα µε αριθµηµένες 
φιάλες ανάλογα µε τη συγκο-
µιδή κάθε παραγωγικού έτους. 
Στα ξεχωριστά χαρακτηρι-
στικά βέβαια του ελαιολάδου 
κυρίαρχη θέση καταλαµβάνει 

η ποικιλία Ολύµπια, µια αρχαία 
ποικιλία της περιοχής της 
Αρχαίας Ολυµπίας, η οποία 
ήταν σχεδόν υπό εξαφάνιση. 
«Μέσα από πολλές µελέτες, 
έρευνες και δοκιµές είµαστε 
περήφανοι που αναβιώσαµε 
αυτή την ποικιλία, η οποία είναι 
η πλουσιότερη ποικιλία σε 
φαινόλες σε όλη την Ελλά-
δα, συνδυάζοντας µοναδικά 
αρώµατα και έντονες γεύσεις» 
αναφέρουν χαρακτηριστικά 
οι άνθρωποι της εταιρείας 
Papadopoulos Olive Oil Mill, η 
οποία αξίζει να σηµειωθεί ότι 
φέτος σάρωσε στα βραβεία 
του NYIOOC, προκαλώντας τον 
έντονο ενθουσιασµό ακόµη 
και του παρουσιαστή της τελε-
τής απονοµής, γεγονός  
που δεν έµεινε ασχολίαστο 
στον διεθνή Τύπο.
Σε ό,τι αφορά το όνοµά του, 
προέρχεται από το αρχαι-
οελληνικό «οµφάκινον» το 
όνοµα που έδωσε ο Ιπποκρά-
της, ο πατέρας της Ιατρικής, 
στο εκλεκτότερο όλων των 
ελαιολάδων το οποίο πα-
ραγόταν από ελιές πρώιµης 
συγκοµιδής. Έτσι και η σειρά 
Omphacium έρχεται να ανα-
βιώσει τις αρχαίες µεθόδους 
πρώιµης συγκοµιδής και 
απευθείας ελαιοποίησης σε 
θερµοκρασία δωµατίου στο 
υπερσύγχρονο ελαιοτριβείο 
Παπαδόπουλος.Γυάλινη φιάλη µε ξεχωριστό γήινο µατ χρώµα 

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος
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24
Κύκλωπας 

Αγουρέλαιο
Από έναν αρχαίο  

ελαιώνα της Μεσογείου

ΜΑΚΡΗΣ ◆ ΘΡΑΚΗ

Συλλέγεται µέσα Οκτωβρίου 
στη Μάκρη Αλεξανδρούπολης 
από τους ελαιώνες τοπικής 
ποικιλίας της οικογένειας Κελί-
δη. Μονοποικιλιακό εξαιρετικό 
παρθένο πολύ χαµηλής οξύτη-
τας, ελαιοποιείται σε 4-8 ώρες 
από τη συλλογή του σε άριστες 
συνθήκες ψυχρής έκθλιψης. 
Χαρακτηρίζεται φρουτώδες 
µεσαίας έως υψηλής έντασης 
µε έντονη φρεσκάδα πράσινης 
ελιάς και νότες πράσινης µπα-
νάνας, αγκινάρας και φρεσκο-
κοµµένου χόρτου ενώ λόγω 
της πολύπλοκης και ντελικάτης 
γεύσης, προτείνεται από τους 
δηµιουργούς του να κατανα-
λωθεί ωµό σαν τελευταία πινε-
λιά σε όλα τα πιάτα. Πρόκειται 
για ένα ελαιόλαδο που σάρωσε 
τα βραβεία το 2018, αφού µε-
ταξύ άλλων απέσπασε Χρυσό 
µετάλλιο στους διαγωνισµούς 
London IOOC, Olive Japan, 
NYIOOC, EVO IOOC της Ιταλίας, 
ΤerraOlivo του Ισραήλ, Olivinus 
της Αργεντινής, αλλά και επί 
ελληνικού εδάφους στον IOOC 
Kotinos και τον ATHIOOC.
Ας σηµειωθεί ότι το ελαιοτρι-
βείο Κύκλωπας βρίσκεται στη 
Μάκρη, µέσα σε έναν από τους 
αρχαιότερους ελαιώνες της 
Μεσογείου, δίπλα στην σπηλιά 
του Κύκλωπα και την αρχαία 
Εγνατία οδό ενώ αποτελεί 
δηµιούργηµα εν έτει 1982 
του Αργύρη Κελίδη, ο οποίος 
γνωρίζοντας τον κόσµο της 
ελιάς δίπλα στους γονείς του, 
αποφάσισε µε τη σύζυγό του 
Νίκη Κελίδου να δηµιουρ-
γήσουν τη δική τους ιστορία 
στο ελαιόλαδο και όχι µόνο. 
Σήµερα καλλιεργούν 12.000 
ελαιόδεντρα και 2.000 βιολογι-
κής καλλιέργειας της τοπικής 
ποικιλίας Μάκρης. 

25
Iliada  
EVOO

Μια πολυβραβευµένη 
ΠΟΠ Καλαµάτα ετικέτα

KΟΡΩΝΕΙΚΗ ◆ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Μία από τις µεγαλύτερες 
εταιρείες παραγωγής ελαι-
ολάδου στην Ελλάδα, της 
οποίας τα προϊόντα ταξιδεύ-
ουν στα µήκη και τα πλάτη της 
Γης, και η ναυαρχίδα της, ένα 
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλα-
δο, που παράγεται κάτω από 
τις αυστηρές προδιαγραφές 
του ΠΟΠ Καλαµάτα από µια 
επιλεγµένη οµάδα ελαιοκαλ-
λιεργητών, µε τους οποίους 
συνεργάζεται η Agrovim. 
Στόχος η υψηλή ποιότητα σε 
συνδυασµό µε τον µεγάλο 
όγκο παραγωγής, ώστε να 
καλυφθούν οι εξαγωγικές 
ανάγκες, ένα πάντρεµα που 
φαίνεται να επτυγχάνεται, αν 
σκεφθεί κανείς τις πολλα-
πλές βραβεύσεις σε διεθνείς 
διαγωνισµούς. Σηµειώνεται 
ότι η προµήθεια των πρώτων 
υλών της Agrovim συντελείται 
από αγροτικούς συνεταιρι-

σµούς και από περίπου 3.000 
παραγωγούς, που έχουν τις 
καλλιέργειές τους στην ευρύ-
τερη περιοχή της Μεσσηνίας. 
Η σύγχρονη ιστορία της ξεκι-
νά το1994, όταν ο ∆ηµήτρης 
και η Τζένη Γυφτέα, σήµερα 
πρόεδρος και αντιπρόεδρος 
αντίστοιχα, παρέλαβαν τη 
µικρή επιχείρηση του πατέρα 
τους και µε πολύ κόπο και 
προσπάθεια τη µετέτρεψαν 
σε αυτό που είναι σήµερα: 
Μια µεγάλη ελληνική εταιρεία 
πυλώνα ανάπτυξης για όλη 
την περιοχή. Σηµειώνεται ότι 
αποτελεί συνέχεια εταιρειών 
συµφερόντων της οικογένει-
ας Γυφτέα, οι οποίες δρα-
στηριοποιούνται από το 1964 
στον κλάδο του εµπορίου και 
της τυποποίησης αγροτικών 
προϊόντων. 
Οι υπερσύγχρονες εγκαταστά-
σεις της, που καταλαµβάνουν 
έκταση 16.500 τετραγωνικών 
µέτρων, βρίσκονται 6 χιλιόµε-
τρα έξω από την Καλαµάτα. 
Εκεί σε τρεις διαφορετικές 
γραµµές παραγωγής, για 
ελαιόλαδο, επιτραπέζιες ελιές 
και σύκα, τυποποιούνται όλα 
τα προϊόντα που διακινεί η 
εταιρεία. Ας σηµειωθεί ότι τα 
προϊόντα της εξάγονται σε 50 
χώρες και διαθέτουν ισχυρή 
παρουσία στις µεγάλες αλυσί-
δες λιανικής.                                      

 
26

Κρητικοί 
Ελαιώνες

Μια ετικέτα που εξάγεται 
σε περισσότερες  
από 40 χώρες

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ◆ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Χρυσοπράσινο µε πλούσια, 
φρουτώδη γεύση και χαµηλή 
οξύτητα είναι το εξαιρετικά 
παρθένο και αυστηρά µονο-
ποικιλιακό ελαιόλαδο «Κρη-
τικοί Ελαιώνες». Προέρχεται 
από επιλεγµένους ελαιώνες 
της περιοχής του Ηρακλείου 
που καλλιεργούνται σχολα-
στικά από την Cretan Mill της 
οικογένειας Αλµπαντάκη. Μια 
ετικέτα που µεταξύ άλλων 
φέτος απέσπασε δύο διακρί-
σεις στο διαγωνισµό Terra 
Olivo ως «Best of Crete» αλλά 
και Χρυσό Gran Ρrestige. Η 
συλλογή του ελαιοκάρπου 
γίνεται περί τα µέσα Νοεµβρί-
ου ενώ µέσα σε λίγες ώρες 
ακολουθεί η έκθλιψη. Αξίζει 
να σηµειωθεί ότι η οικογένεια 
Αλµπαντάκη, ελαιοκαλλιεργη-
τές από το 1866, έχουν µακρά 
παράδοση στην παραγωγή, 

Σάρωσε τα βραβεία µέσα στο 2018 το Αγουρέλαιο Κύκλωπας.
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τυποποίηση και εµπορία εξαι-
ρετικού παρθένου κρητικού 
ελαιολάδου ενώ η Cretan Mill 
λειτουργεί σε υπερσύγχρονες 
εγκαταστάσεις µε συστήµατα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 
22000 IFS, BRC & KOSHER. Η 
εταιρεία διαθέτει στην ελληνική 
και διεθνή αγορά µια µεγάλη 
σειρά εξαιρετικά παρθένων, 
βιολογικών και αρωµατικών 
ελαιολάδων, σε διαφορετικά 
δοχεία και µεγέθη.

27
AIΩNES 
Exclusive 
Organic

Από τον οικογενειακό 
ελαιώνα στις πλαγιές  

του όρους Όθρυς

BLEND ◆ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Παντα-
ζής Παπαστεργίου δηµιούρ-
γησε τον πρώτο µύλο στον 
Πτελεό Μαγνησίας στα µέσα 
της δεκαετίας του 1870 και 
γρήγορα έγινε διάσηµος στην 
περιοχή για το ελαιόλαδό του. 
Σε αυτά τα βήµατα πάτησαν τα 

δισέγγονά του Στέφανος και 
Κωνσταντίνος Παπαστεργίου 
δηµιουργώντας το σύγχρονο 
brand ΑΙΩNES (Aeons), πάντα 
βέβαια µε την ενθάρρυνση 
του πατέρα τους Πανταζή, 
που διατέλεσε και δήµαρχος 
Πτελεού και διακρίθηκε για 
την αγάπη του για την αγρο-
τική παραγωγή της περιοχής. 
Η πρώτη ύλη προέρχεται από 
τον ελαιώνα της οικογένειας 
στον Πτελεό στις πλαγιές 
του όρους Όθρυς, ο οποίος 
καλλιεργείται µε τις αρχές 
της βιολογικής γεωργίας και 
αποτελείται από 4.000 δέντρα 
Αµφίσσης και Olea Europea, 
αλλά και συνεργαζόµενους 
µικρότερους παραγωγούς 
αποκλειστικά από τον Πτελεό. 
Η συγκοµιδή γίνεται µε το χέρι 
και το αποτέλεσµα είναι, µε-
ταξύ άλλων, και ένα βιολογικό 
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 
µε οξύτητα χαµηλότερη από 
0,4, το Exclusive Organic, το 
οποίο µέσα στο 2018 κέρδισε 
Ασηµένιο βραβείο στο διαγω-
νισµό IOOC Kotinos.
Ας σηµειωθεί ότι όλα τα προϊ-
όντα ελαιολάδου της εταιρείας 
τοποθετούνται σε ειδικά σχε-
διασµένα µπουκάλια, τυπω-
µένα µε ειδική µεταξοτυπία, 
τα οποία διαθέτουν σκούρο 
χρώµα για να προστατεύεται 
το προϊόν από το φως και να 
διατηρείται σε άριστη ποιότητα.

28
Άλφα Πι 

EVOO
Ένα προϊόν που βρίσκεται 

σε διαρκή εξέλιξη

KOΡΩΝΕΙΚΗ ◆ ΗΛΕΙΑ

Μονοποικιλιακό, από 100% Κο-
ρωνέικες ελιές, που συλλέγο-
νται πάντα άγουρες, πράσινες, 
και µόνο µε το χέρι, διαλέγονται 
και συνθλίβονται την ίδια µέρα 
σε θερµοκρασία χαµηλότερη 
από 26°C, ώστε µόνο ο «ανθός» 
του ελαιολάδου να συσκευα-

στεί. Αυτή, σύµφωνα µε τους 
δηµιουργούς του, είναι η διαδι-
κασία παραγωγής του εξαιρετι-
κού παρθένου ελαιολάδου και 
πολυβραβευµένου Άλφα Πι, για 
κάθε κιλό του οποίου αναφέρε-
ται ότι χρησιµοποιούνται 12 κιλά 
ελιές. Το χρώµα του λαµπερό, 
το άρωµα φρουτώδες και η 
γεύση είναι ήπια µε µεσαίας 
έντασης πικρά και πικάντικα 
χαρακτηριστικά. Η πυξίδα της 
προέλευσής του δείχνει το νοµό 
Ηλείας και έναν µικρό οικογε-
νειακό ελαιώνα αραιής φύτευ-
σης, που καλλιεργείται µόνο µε 
φυσικές µεθόδους µε στόχο 
την παραγωγή περιορισµέ-
νης ποσότητας, αλλά άριστης 
ποιότητας εξαιρετικά παρθένου 
ελαιόλαδου. Το οποίο µετά την 
παραγωγή του φυλάσσεται σε 
ειδικές δεξαµένες για µικρό 
διάστηµα µέχρι την εµφιάλωσή 
του, ενώ είναι διαθέσιµο σε δύο 
τύπους συσκευασίας, λευκοσι-
δήρου απόλυτα ενδεδειγµένη 
για το ευαίσθητο προϊόν και µία 
πολυτελή από βαµµένο γυαλί, 
ιδανική για την προστασία του 
προϊόντος από το φως, την 
ακτινοβολία και τη ζέστη.
Σε ό,τι αφορά το ιδιαίτερο όνο-
µα, όπως εξηγούν οι δηµιουρ-
γοί του: Άλφα, το πρώτο γράµµα 
της αλφαβήτου, που χρησιµο-
ποιείται ως σύµβολο ανώτερης 
κατηγορίας ή άριστης ποιότητας, 
σε συνδυασµό µε το Πι, την 
παγκόσµια µαθηµατική σταθε-
ρά, έναν απέραντο αριθµό, ένα 
θαύµα χωρίς όρια, που δηλώνει 
ένα προϊόν που βρίσκεται σε µια 
διαρκή προσπάθεια εξέλιξης.

Premium ελαιόλαδα από τον Πτελεό Μαγνησίας

Από έναν µικρό ελαιώνα της Ηλείας
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29
Asklepios 

EVOO
Φέρνει στο τραπέζι  

τα διατροφικά συστατικά 
µιας πανάρχαιας ποικιλίας

ΟΛΥΜΠΙΑ ◆ ΓΟΡΤΥΝΙΑ

Έχει το όνοµα του Ασκληπιού, 
που κατά την αρχαιότητα, 
ήταν ο πρώτος θεραπευτής 
που διέδωσε την υγιεινή 
διατροφή ως ασπίδα προστα-
σίας της υγείας. Σήµερα το 
εξαιρετικά παρθένο ελαιόλα-
δο Asklepios, που ξεχωρίζει 
για τη µέτρια πικρότητα στη 
γεύση, το ανοιχτό «χρυσαφί» 
χρώµα του και τη νοστιµιά 
που προσδίδει σε ωµές 
σαλάτες και όλα τα βραστά 
και ψητά φαγητά, φέρνει στο 
τραπέζι την ισχυρή αντιοξει-
δωτική δράση του. 
Τα διατροφικά συστατικά 
πιστοποιούνται από το Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπι-
στήµιο Αθηνών, του οποίου 
η χηµική εξέταση πιστοποιεί 
πως οι δείκτες που καθο-
ρίζουν τις φαινόλες είναι 
υψηλότεροι έως και κατά 3,5 
φορές, των µέσων διεθνών 
δεικτών και τονίζεται πως τα 
συγκεκριµένα συστατικά του 
το εντάσσουν «στην κατηγο-
ρία ελαιόλαδων που προ-
στατεύουν από την οξείδωση 
των λιπιδίων του αίµατος, 
σύµφωνα µε τον Κανονισµό 
432/2012 της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης». 
Η εταιρεία Alfeas Μ. ∆ρεµέ-
τσικας - Κ. ∆ρεµέτσικα Ο.Ε. 
ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2016, 
µε κύριο στόχο την παραγωγή 
και το εµπόριο του εξαιρε-
τικά παρθένου ελαιολάδου 
«Asklepios» και ήδη από την 
πρώτη χρονιά λειτουργίας 
της βραβεύθηκε στα Olympia 
Awards, που δόθηκαν στα 
πλαίσια του επιστηµονικού 
συνεδρίου που πραγµα-
τοποίησε τον Ιούνιο στην 
Αρχαία Ολυµπία η Oleocanthal 

International Society. Αξίζει 
να σηµειωθεί ότι στο ίδιο 
συνέδριο αναγνωρίστηκε η 
έως τότε άγνωστη ποικιλία της 
περιοχής και της δόθηκε το 
όνοµα Ολύµπια, επειδή ευδο-
κιµεί στη δυτική Πελοπόννησο. 
Η ποικιλία φύεται από αρχαιο-
τάτων χρόνων στο ίδιο έδαφος 
και σε υψόµετρο µέχρι 600 µ. 
∆ιατηρεί την άριστη ποιότητα 
στο λάδι της, χωρίς άρδευση. 
Έχει ανάγκη άπλετης ηλιοφά-
νειας, από την οποία απορ-
ροφά σπάνια συστατικά, ενώ 
η ηλικία της κρύβεται στους 
υπέργηρους κορµούς της και 
συνυφαίνεται µε τους µύθους 
και την ιστορία του τόπου.

30
Sapfo 

Limited 
Edition

Από την Οικογένεια  
Παπαδέλλη 

BLEND ◆ ΛΕΣΒΟΣ

Με ποικιλιακή σύνθεση 60% 
Αδραµυτινή, 30% Κολοβή 
και 10% Αγριελιά, το Sapfo 
Limited Edition είναι ένα 

χρυσοκίτρινο ελαιόλαδο 
πολύ χαµηλής οξύτητας µε 
έντονο άρωµα και πικάντικη 
επίγευση, το οποίο, όπως το-
νίζουν οι δηµιουργοί του, µε 
το φρουτώδες του µπορεί να 
απογειώσει κάθε σαλάτα και 
να βελτιώσει ψητά φούρνου 
µε µια µικρή ποσότητα στο 
τέλος του ψησίµατος.
Παράγεται από ελαιώνες 
που βρίσκονται στις ανατο-
λικές περιοχές της Λέσβου 
και συγκεκριµένα από τους 
ελαιώνες της Πηγής και της 
Κώµης στις εγκαταστάσεις 
των αδελφών Παπαδέλλη. 
Ένα όνοµα συνυφασµένο 
εδώ και τέσσερις δεκαετίες 
µε το καλό ελαιόλαδο, που 
επιδεικνύει δυναµική παρου-
σία σε εγχώρια και διεθνή 
αγορά µε µια πλούσια γκάµα 
ελαιολάδων και όχι µόνο. 
Επίσης ας σηµειωθεί ότι είναι 
µία από τις πρώτες στην Ελ-
λάδα που εφαρµόζει σύστη-
µα µέτρησης ρύπων για τα 
βασικά της προϊόντα εξασφα-
λίζοντας χαµηλό ανθρακικό 
αποτύπωµα. Σε ό,τι αφορά τις 
διακρίσεις του Sapfo Limited 
Edition απέσπασε µεταξύ 
άλλων µέσα στο 2018 Χρυσό 
στον London IOOC, δύο Χρυ-
σά στον Olive Japan και στον 
Kotinos, ενώ βραβεύτηκε και 
για τη µελέτη της συσκευασί-
ας του στο διεθνή διαγωνισµό 
Hiiibrand.com.

Μια πολυβραβευµένη ετικέτα
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31
Sacrum 
Donum 

Από το Βιολογικό  
Αγρόκτηµα Ανοπαία  

στο Καλλίδροµο όρος 

ΜΑΝΑΚΙ ◆ ΦΘΙΩΤΙ∆Α

Χρυσοπράσινο χρώµα, έντο-
να φρουτώδες µε άρωµα από 
φρέσκιες ελιές που συνδυά-
ζεται µε βοτανικές νότες από 
την ύπαιθρο της Κεντρικής 
Ελλάδας, δροσιά φρεσκο-
κοµµένου χόρτου, πράσινης 
ντοµάτας και λουλουδιών 
εσπεριδοειδών. ∆ιακριτικά 
πικάντικο αλλά όχι πικρό, 
µε ισορροπηµένη επίγευση. 
Έτσι περιγράφει το εξαιρετικά 
παρθένο βιολογικό ελαιό-
λαδό της Sacrum Donum 
(Ιερό ∆ώρο) η παραγωγός 
του Ευθυµία Καβαλιεράτου 
από το Βιολογικό Αγρό-
κτηµα Ανοπαία. Το Sacrum 
Donum, το οποίο µέσα 
στο 2018 απέσπασε Χρυσό 
βραβείο στον IOOC Kotinos 

και Χάλκινο στον ATHIOOC 
και στον London IOOC είναι 
ένα ελαιόλαδο πολύ µικρής 
παραγωγής, από άγουρες 
ελιές ποικιλίας Μανάκι, που 
συλλέγονται µε το χέρι, από 
τον ηµιορεινό, ξερικό οικογε-
νειακό ελαιώνα στις πλαγιές 
του όρους Καλλίδροµου, του 
οποίου το αρχαίο όνοµα είναι 
Ανοπαίο, λίγο ψηλότερα από 
τις Θερµοπύλες, σε υψόµετρο 
450 µ. Εξάγεται «εν ψυχρώ» 
αποκλειστικά µε µηχανικές 
µεθόδους. ∆εν φιλτράρεται 
και τυποποιείται µε φυσική 
ροή, σε αριθµηµένες φιάλες. 
Σε ό,τι αφορά το Αγρόκτηµα 
Ανοπαία, το οποίο εκτός από 
το ελαιόλαδο προσφέρει και 
άλλα βιολογικά προϊόντα, 
πρόκειται για µια οικογενεια-
κή επιχείρηση που ξεκίνησε 
µε την αγορά του αγροκτήµα-
τος το 2008 από τον Χρήστο 
Καβαλιεράτο, ο οποίος 
σηµειωτέον από το 2017 είναι 
εκπαιδευµένος δοκιµαστής 
ελαιολάδου. Από την πρώτη 
στιγµή το Κτήµα συνεργά-
στηκε µε τον Οργανισµό 
Πιστοποίησης Βιολογικών 
Προϊόντων ∆ΗΩ και εφάρ-
µοσε άµεσα τις αρχές της 
Βιολογικής Γεωργίας.

32
Premium 
Blend 42 

Από την Terra Creta  
µε την υποστήριξη  

του Ινστιτούτου Ελιάς

BLEND ◆ ΧΑΝΙΑ

Όπως αποκαλύπτει και το όνο-
µα του ελαιολάδου, το οποίο 
απέσπασε Χρυσό βραβείο στον 
NYIOOC 2018, αποτελεί ένα 
blend από 42 διαφορετικές 
ποικιλίες, που προέρχονται 
από όλο τον κόσµο, οι οποίες 
καλλιεργούνται µε φροντίδα 
και τεχνογνωσία στο ιδιω-
τικό άλσος του Ινστιτούτου 
Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών 
και Αµπέλου στα Χανιά της 
Κρήτης. Με την επιστηµονική 
υποστήριξη του Ινστιτούτου, οι 
ελιές συλλέγονται και εξάγο-
νται στο ελαιοτριβείο της Terra 
Creta, για να αναµειχθούν και 
να εγγυηθούν τον πλούτο της 
γεύσης και την πολυπλοκότητα 
του αρώµατος ενός εξαιρετικά 
παρθένου ελαιολάδου.

33
Dr. Kavvadia 

EVOO
Βιολογική καλλιέργεια 
ενός υπεραιωνόβιου 

ελαιώνα

ΛΙΑΝΟΛΙΑ ◆ ΚΕΡΚΥΡΑ

Ένα εξαιρετικά παρθένο 
βιολογικό ελαιόλαδο µε µέτρια 
φρουτώδη γεύση και πλού-
σιο σε πολυφαινόλες, που 
παράγεται από έναν ελαιώνα 
µε αιωνόβια δέντρα Λιανολιάς. 
Σε ό,τι αφορά το όνοµά του, η 
ιστορία πηγαίνει χρόνια πίσω 
όταν ο ορθοπεδικός χειρούρ-
γος Καββαδίας καλλιεργούσε 
µε πάθος, περίσσεια τέχνη και 
σεβασµό στην Κέρκυρα την 
ποικιλία Λιανολιά. Ο εγγονός 
του Απόστολος Πορσανίδης 
σήµερα παράγει ελαιόλαδο 
από τις ίδιες ελιές και µε τον 
ίδιο παραδοσιακό τρόπο ενώ 
συνεργάζεται µε το Μοναστήρι 
της Καµαρέλας στους Αγ. ∆ού-
λους, για την εξαγωγή στην 
υδραυλική του πρέσα.

Ο Χρήστος Καβαλιεράτος του Κτήµατος Ανοπαία µε τον Βασίλη Φραντζόλα Με Χρυσό Μετάλλιο στον NYIOOC 2018
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34
Biolea 

Astrikas 
Estate

Ένα βιολογικό  
ΠΟΠ Κολυµβάρι

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ◆ ΧΑΝΙΑ

Ένα ελαιόλαδο που παράγεται 
µε µυλόπετρες και πιεστήρια, 
διατηρεί τη µέγιστη θρεπτική 
αξία του και διακρίνεται για την 
ήπια, γλυκιά γεύση του είναι 
για τους δηµιουργούς του το 
βιολογικό εξαιρετικά παρθένο 
Astrikas Estate της οικογέ-
νειας ∆ηµητριάδη. Πρόκειται 
για µία µέθοδο παραγωγής, η 
οποία απαιτεί σκληρή εργασία, 
εξειδίκευση και εµπειρία αλλά 
για την Biolea αποτέλεσε µια 
πρόκληση να φέρει το παραδο-
σιακό σύστηµα στα σηµερινά 
αυστηρά πρότυπα παραγω-
γής τροφίµων εφαρµόζοντας 
τεχνολογία αιχµής και λειτουρ-
γώντας από σταθερή επιστη-
µονική βάση. Τα ελαιόδεντρα, 
Κορωνέικης ποικιλίας, του οι-
κογενειακού αγροκτήµατος της 
Biolea στον Άστρικα Κισσάµου, 
που καλλιεργούνται µε βιολο-
γικές µεθόδους και είναι πιστο-
ποιηµένα εδώ και 20 χρόνια, 
βρίσκονται σε υψόµετρο 300 
µέτρων ευεργετούµενα τόσο 
από το έδαφος της περιοχής, 
όσο από το θαλάσσιο νησιώτι-
κο µικροκλίµα. Ας σηµειωθεί 
ότι πέρα από τη βιολογική 
πιστοποίηση, η Biolea έχει δι-
αµορφώσει οικολογικές µεθό-
δους διαχείρισης του ελαιώνα 
όπως η ξηρική καλλιέργεια και 
η κατάργηση των πρακτικών 
οργώµατος και χρήσης βαριών 
οχηµάτων στα κτήµατα, ώστε 
να συµβάλλει στην πρόληψη 
της συνεχώς αυξανόµενης 
διάβρωσης του εδάφους στην 
Κρήτη. Ως αποτέλεσµα όλων 
αυτών το παραγόµενο ελαιό-
λαδο, σύµφωνα µε τις σχετικές 
χηµικές αναλύσεις, παρουσι-
άζει υψηλότατη συγκέντρωση 

φαινολών και υγειοπροστα-
τευτικές ιδιότητες, γεγονός 
που χάρισε στην εταιρεία από 
την Κρήτη Χρυσό βραβείο στα 
Olympia Awards του 2017. 
Στα υπόλοιπα προϊόντα της 
ανήκουν το Nerantzio και το 
Lemonio, δύο βιολογικά αρτύ-
µατα από ελιές που πιέζονται 
µαζί µε φρέσκα βιολογικά νε-
ράντζια και λεµόνια αντίστοιχα. 
Τέλος ας σηµειωθεί ότι µονάδα 
της Biolea εστιάζει και στη 
φιλοξενία ντόπιων και ξένων 
επισκεπτών, ώστε να γνωρί-
σουν την κρητική παράδοση 
στην παραγωγή ελαιολάδου.

35   
 Goutis Estate 

Sea Breeze
Με την αύρα  

του Ιονίου Πελάγους

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ◆ ΚΑΤΑΚΟΛΟ

Άγουρο, φρουτώδες µε τα 
αρώµατα του φρεσκοκοµµέ-
νου χόρτου, του µήλου, των 
φρέσκων φύλλων ελιάς, των 
φύλλων ντοµάτας και αγκινά-
ρας να κυριαρχούν και µέτρια 
πικρό και πικάντικο, είναι, 
σύµφωνα µε τους δηµιουρ-

γούς του, το Sea Breeze του 
Κτήµατος Γκούτη. Το εξαιρε-
τικό παρθένο ελαιόλαδο από 
100% Κορωνέικη ποικιλία 
απέσπασε µέσα στο 2018 
Ασηµένιο µετάλλιο στον Olive 
Japan και Χρυσό στον London 
IOOC, όπου σηµειώνεται ότι 
διακρίθηκαν µε Χρυσό και τα 
Bella Vista, Bitter Gray, Fresh 
και Premium του Κτήµατος, 
για το οποίο ο ίδιος ο Γιώργος 
Γκούτης αναφέρει: «Οι ελιές 
που έρχονται από πάππου 
προς πάππο δεν κουράστηκαν 
να δίνουν το απόσταγµα αυτής 
της ευλογηµένης χώρας».

36
Etolea White 

Limited 
Ένα ελαιόλαδο  

οικογενειακής φροντίδας

KOΡΩΝΕΙΚΗ ◆ AΓΡΙΝΙΟ

Ο ελαιώνας παραγωγής 
του Etolea, αποκλειστικά µε 
δέντρα Κορωνέικης ποικιλί-
ας, βρίσκεται στην περιοχή 
Μύλος Σέλλου, µόλις λίγα χι-
λιόµετρα από το Αγρίνιο. Στην 
αρχή ήταν τόπος διαφυγής 
από την αστική καθηµερινό-

τητα για την οικογένεια. Στη 
συνέχεια όµως ο πολιτικός 
µηχανικός Κώστας Ξανθό-
πουλος σχεδίασε το όραµα 
για ένα µικρής παραδοσιακής 
παραγωγής προϊόν µε έντονα 
χαρακτηριστικά προσωπικής 
και οικογενειακής φροντίδας 
και τα 20 χρόνια εµπειρίας του 
στο σύγχρονο επιχειρηµατικό 
περιβάλλον ενίσχυσαν την 
προσπάθεια. Η Αρετή Kου-
βέλη, καθηγήτρια φιλόλογος, 
«µοιράστηκε» το όραµά του 
και ανάλαβε την υλοποίησή 
του και οι κόρες τους, Μαρία 
και Πηνελόπη, συµµετείχαν µε 
το νεανικό τους σθένος. 
Ο καρπός συλλέγεται µε το 
χέρι και µε µεγάλη προσοχή 
και συνθλίβεται άµεσα ώστε. 
Στη συνέχεια φυλάσσεται 
µέσα σε ανοξείδωτες δεξαµε-
νές σε ειδικά διαµορφωµένο 
και κλιµατιζόµενο χώρο κάτω 
από συνεχή, καθηµερινή 
επίβλεψη. Όταν έρθει η ώρα, 
το ελαιόλαδο συσκευάζεται 
αφιλτράριστο για να διατηρεί 
όλα του τα χαρακτηριστικά, σε 
ιδιαίτερης αισθητικής γυάλινο, 
βαµµένο µπουκάλι των 500 
ml, ώστε να προστατεύεται 
από το φως, την ακτινοβολία 
και τη ζέστη. Μάλιστα στον 
φετινό London IOOC το Etolea 
απέσπασε τέσσερα βραβεία 
συσκευασίας, ενώ τιµήθη-
κε µε Χρυσό µετάλλιο στον 
ATHIOOC 2018.

Μια πολυβραβευµένη συσκευασία
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37
Oath Organic 

EVOO
Aπό το Κτήµα Μπαγλατζή 

στην Ανάβρα Μώλου 

ΑRBEQUINA ◆ ΦΘΙΩΤΙ∆Α

Έντονο φρουτώδες άρωµα 
από φρέσκο χόρτο, άνθη 
ελιάς και αγκινάρα µε ήπιο και 
ισορροπηµένο το πικρό και το 
πικάντικο στοιχείο στη γεύση 
χαρακτηρίζουν το ελαιόλαδο 
Oath οι δηµιουργοί του. Πρό-
κειται για το Κτήµα Μπαγλατζή, 
το οποίο, αν και έλκει τη σχέση 
του µε την ελαιοκαλλιέργεια 
και την ελαιοπαραγωγή στο 
µακρινό παρελθόν, κοίταξε στο 
µέλλον, αύξησε τον οικογενεια-
κό ελαιώνα, έστησε ένα υπερ-
σύγχρονο ελαιοτριβείο και 
σχεδίασε το δικό του µπουκάλι, 
για να φιλοξενήσει το βιολογικό 
ελαιόλαδό του. Ένα βραβευ-
µένο προϊόν που παράγεται σε 
ιδιόκτητο ελαιώνα µε ελλη-
νικές και ξένες ποικιλίες που 
βρίσκεται σε υψόµετρο 400 µ. 
και ευεργετείται από τον ορεινό 
όγκο του Καλλίδροµου και τη 
θαλασσινή αύρα του Μαλιακού 
Κόλπου, ενώ καλλιεργείται µε 
τις αρχές της βιολογικής γε-
ωργίας. Το εξαιρετικό παρθένο 
ελαιόλαδο Oath παράγεται 
από ποικιλία Arbequina, σε 
διφασικό ελαιοτριβείο µε την 
ψυχρή έκθλιψη να γίνεται την 
ίδια µέρα της συγκοµιδής, ενώ 
η µάλαξη δεν ξεπερνά τα 40 
λεπτά µε τις θερµοκρασίες 
να µην υπερβαίνουν τους 
23oC. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 
συντηρείται ηµερολόγιο αγρού 
και ως αποτέλεσµα κατά την 
τελική τυποποίηση η κάθε 
φιάλη ελαιολάδου φέρει ένα 
µοναδικό αριθµό πλήρους 
ιχνηλασιµότητας ο οποίος περι-
λαµβάνει µία σειρά δεδοµένων 
που ξεκινά από την καθηµερινή 
καλλιέργεια του ελαιόδεντρου 
και ακολουθεί όλα τα στάδια 
έως την τελική εµφιάλωση. 

38
Ena Ena 

Ultra Superior
Από Κορωνέικη  

και Ατσίχολο

KOΡΩΝΕΙΚΗ ◆ AΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑ

Στο ορεινό χωριό της Αρχαίας 
Σκιλλουντίας, παράγεται το 
εξαιρετικό παρθένο Ena Ena 
Ultra Superior ελαιόλαδο της 
Hellenic Fields. Πρόκειται 
για έναν ελαιώνα µε δέντρα 
ηλικίας έως 100 ετών, τα 
οποία συγκοµίζονται µε το χέρι 
στο τέλος του Οκτωβρίου. Το 
αποτέλεσµα είναι ένα προϊόν, 
περιορισµένης µεν παραγω-
γής, χαµηλής δε οξύτητας 
(0,16) µε εξαιρετικά οργα-
νοληπτικά χαρακτηριστικά, 
πλούσιο σε πολυφαινόλες. To 
οποίο εξάγεται σε θερµοκρα-
σία χαµηλότερη από 23 οC σε 
λιγότερο από 10 ώρες από τη Το Κτήµα Μπαγλατζή βρίσκεται στην Ανάβρα Φθιώτιδας.
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συγκοµιδή. Ένα προϊόν που 
έχει διακριθεί σε πολλούς διε-
θνείς διαγωνισµούς ενώ µόνο 
µέσα στο 2018 έχει αποσπάσει 
µεταξύ άλλων Χρυσό µετάλλιο 
στον Olive Japan και Αση-
µένιο στον ιταλικό EVO IOOC 
και στον εγχώριο ATHIOOC. 
Όπως άλλωστε συµβαίνει και 
µε τα υπόλοιπα προϊόντα της 
Hellenic Fields που, εκτός τα 
εξαιρετικά παρθένα ελαιόλα-
δά της, παράγει επίσης άγρια 
αρωµατικά βότανα και µέλι 
από τις περιοχές της Ολυµπίας, 
της Μάνης και της Άνδρου. 
Σε ό,τι αφορά τους δηµιουρ-
γούς της, ο Νικόλας Φιλιππί-
δης µαζί µε τον παιδικό του 
φίλο Γιώργο Μοφόρη είναι οι 
ιδρυτές, που έπεσαν, όπως οι 
ίδιοι λένε, µε τα µούτρα στη 
δουλειά, για να εκπαιδευτούν 
από τους καλύτερους σε όλους 
τους τοµείς που αφορούν την 
ελαιοκαλλιέργεια αλλά και την 
παραγωγή και εµπορία ελαιολά-
δου. Και να µπορέσουν να συµ-
µετέχουν µε προσωπική εργασία 
στην παραγωγή της εταιρείας 
τους. Όπερ και εγένετο...

39
Fanourgakis 

Family
Ένα ΠΟΠ Μεσσαρά  
µε πιστοποιηµένο  
Ισχυρισµό Υγείας

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ◆ ΜΕΣΣΑΡΑ

Με µια υψηλότατη συγκέντρω-
ση πολυφαινολών, που ξεπερ-
νούν κατά πολύ τα 250 mg/kg 
ελαιολάδου που είναι το όριο 
του ισχυρισµού υγείας του ΕΚ 
432/2012, σε συνδυασµό µε 
τις ιδιαίτερα αυστηρές προδια-
γραφές του ΠΟΠ Μεσσαρά, το 
εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο 
της Οικογένειας Φανουργάκη 
έχει βραβευθεί κατ’ επανάλη-
ψη σε διεθνείς διαγωνισµούς. 
Κορυφαία στιγµή το Πλατινέ-
νιο Μετάλλιο στην κατηγορία 
Ηealth Claim στον London 
IOOC 2017 αλλά και το Xρυσό 

Aριστείο Ποιότητας του World 
Olive Center σε συνεργασία 
µε το Πανεπιστήµιο Αθηνών, 
επίσης το 2017, ενώ το 2018 
διακρίθηκε στο IOOC Kotinos. 
Πρόκειται για µια οικογένεια 
που για περισσότερες από 
έξι δεκαετίες και τρεις γενιές 
ασχολείται µε την καλλιέρ-
γεια της ελιάς στην ευρύτερη 
περιοχή των Στόλων στο 
ειδικό µικροκλίµα της κεντρι-
κής Μεσσαράς και παράγει το 
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδό 
της από ένα µεγάλο αριθµό 
ιδιόκτητων ελαιοδέντρων 
αποκλειστικά Κορωνέικης ποι-
κιλίας, αλλά και επιλεγµένων 
παραγωγών της περιοχής. Η 
τυποποίηση και η συσκευασία 
γίνονται στις υπερσύγχρονες 
εγκαταστάσεις της εταιρείας 
στη Θεσσαλονίκη. ενώ όλη η 
διαδικασία είναι πιστοποιηµένη 
µε ISO 22000 για την υγιεινή 
και την ασφάλεια των τροφί-
µων και τα προϊόντα πιστοποι-
ούνται από τον Agrocert για 
την Προστατευόµενη Ονοµασία 
Προέλευσής τους.

 
 40   

Sparta Groves  
Αγουρέλαιο
Μια πολύ επιλεκτική 
συγκοµιδή στο τέλος  

του Σεπτεµβρίου

ΑΘΗΝΟΛΙΑ ◆ ΛΑΚΩΝΙΑ

Καρποί ποικιλίας Αθηνολιά, 
διαλεγµένοι ένας-ένας µε το 
χέρι σε καλάθια και την ίδια 
µέρα στο εργοστάσιο για ψυ-
χρή έκθλιψη. Εµφιαλώνονται 
την επόµενη κιόλας ηµέρα και 
τυλίγονται στο χέρι µε kraì 
paper για έξτρα προστασία από 
το φως ενώ αποθηκεύονται 
σε θερµοκρασίες χαµηλότε-
ρες των 20 βαθµών Κελσίου. 
Κάπως έτσι οι δηµιουργοί 
του Αγουρέλαιου της Sparta 
Groves περιγράφουν την 
παραγωγή του «µυστικού» 
προϊόντος τους, που κυκλο-

φορεί σε περιορισµένο αριθµό 
τεµαχίων, τα οποία είναι 
αριθµηµένα και σφραγισµένα 
µε την ηµεροµηνία συγκο-
µιδής, έκθλιψης και εµφιά-
λωσης. Ένα τόσο ιδιαίτερο 
προϊόν δεν θα µπορούσε να 
µην διακριθεί στους διαγωνι-
σµούς όπου συµµετείχε και 
µόνο για το 2018 απέσπασε 
µεταξύ άλλων Χρυσό βραβείο 
Prestige στον TerraOlivo, 
Χρυσό στον NYIOOC και Αση-
µένιο βραβείο στον London 
IOOC, τον ATHIOOC και τον 
Olive Japan Σε ό,τι αφορά τον 
τόπο που παράγεται τόσο το 
συγκεκριµένο ελαιόλαδο, όσο 
και η υπόλοιπη γκάµα της 
Sparta Groves, βρίσκεται στην 
περιοχή της Μονεµβασιάς, σε 
ένα απέραντο δάσος ελαιόδε-
ντρων, το οποίο καλλιεργείται 
εδώ και έξι γενιές αλλά µόλις 
τα τελευταία τέσσερα χρόνια ο 
∆ηµήτρης Τσαρπαλής συσκευ-
άζει και εξάγει το οικογενειακό 
ελαιόλαδο ενσωµατώνοντας 
σε αυτό του το εγχείρηµα όλο 
και περισσότερους µικροπα-
ραγωγούς της περιοχής. 

Ν. Αναστασόπουλος, Γ. Μοφόρης και Ν. Φιλιππίδης (από αριστερά) Από 100% Αθηνολιά
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41
Τhe Governor 

Premium
Το πρώτο µε ισχυρισµό 

υγείας στην ετικέτα

ΛΙΑΝΟΛΙΑ ◆ ΚΕΡΚΥΡΑ

Έλκει το όνοµά του από τον 
πρώτο Κυβερνήτη του Νέου 
Ελληνικού Κράτους, Ιωάννη 

Καποδίστρια, µε καταγωγή από 
την Κέρκυρα, και έχει εγχά-
ρακτη τη µορφή του σαν ένα 
είδος σφραγίδας στο µπουκάλι. 
Παρουσιάστηκε το 2014 από 
την οικογένεια ∆αφνή, η οποία 
εδώ και τρεις γενιές φροντίζει 
τον ελαιώνα µε αιωνόβια δέ-
ντρα της τοπικής ποικιλίας και 
αποτελεί το πρώτο µονοποι-
κιλιακό Λιανολιάς Κέρκυρας 
που βγήκε στη διεθνή αγορά. 
Πρόκειται για ένα εξαιρετικό 
παρθένο προϊόν περιορισµένης 
παραγωγής µε πολύ υψηλή 
περιεκτικότητα σε πολυφαινό-

λες και ειδικότερα ελαιοκαν-
θάλης, σύµφωνα µε τη σχετική 
ανάλυση του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, µε αποτέλεσµα να 
γίνει το πρώτο ελαιόλαδο 
που τοποθέτησε το 2014 στην 
ετικέτα του ισχυρισµό υγείας 
σύµφωνα µε τον Κοινοτικό 
Κανονισµό 432/2012. Μά-
λιστα, όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρει ο Σπύρος ∆αφνής, 
ο οποίος µαζί µε τον αδελφό 
του Γιώργο τρέχει την εταιρεία 
Olive Fabrica: «Το ελαιόλαδό 
µας ξεπερνούσε το όριο που 
έβαζε ο Ευρωπαϊκός Κανονι-
σµός». Επιπλέον το 2016, το 
The Governor βραβεύθηκε 
µε το Χρυσό βραβείο Olympia 
Health and Nutrition Award 
στο διαγωνισµό, ο οποίος δι-
οργανώνεται κάθε χρόνο από 
τους καθηγητές του Φαρµα-
κευτικού Τµήµατος του Πανε-
πιστηµίου Αθηνών Προκόπη 
Μαγιάτη και Ελένη Μέλλιου 
και το World Olive Center for 
Health. Εκεί είχε διακριθεί 
ανάµεσα σε 565 υποψηφιότη-
τες χάρη στην πολύ υψηλή του 
περιεκτικότητα σε ελαιοκαν-
θάλη -ένα γραµµάριο ανά 
κιλό. Επιπλέον συµµετείχε σε 
έρευνα του Πανεπιστηµίου της 
Λουιζιάνα µε επικεφαλής την 
καθηγήτρια Amal Kaddoumi 
που κατάφερε να σταµατήσει 
την εξέλιξη της νόσου Αλτσχά-
ιµερ σε πειραµατόζωα µε την 
καθηµερινή κατανάλωσή του.

42
Όλβια 

Organic
Από τις ντόπιες ποικιλίες 
Αδραµυτινή και Κολοβή

BLEND ◆ ΛΕΣΒΟΣ

Λαµπερό χρώµα, ισορρο-
πηµένη γεύση και έντονος 
αρωµατικός χαρακτήρας είναι 
τα χαρακτηριστικά του εξαι-
ρετικού παρθένου ελαιολά-
δου Όλβια σύµφωνα µε τους 
δηµιουργούς του. Προέρχεται 
από τις ποικιλίες Αδραµυτινή 
και Κολοβή, που καλλιεργού-
νται στα ορεινά ελαιοκτήµατα 
της οικογένειας Τζωρτζή 
στην καρδιά της Λέσβου και 
συγκεκριµένα στα χωριά Πηγή 
και Κώµη. Πρόκειται για µια 
οικογενειακή υπόθεση που 
στήθηκε µέσα από µια σειρά 
επενδύσεων σε εγκαταστάσεις 
για την τυποποίηση της πα-
ραγωγής των οικογενειακών 
ελαιώνων, δίνοντας έµφαση 
στο στήσιµο του δικτύου 
εµπορίας της παραγωγής και 
τέλος στην κατασκευή ενός 
σύγχρονου ελαιοτριβείου. 
Βέβαια αξίζει να σηµειωθεί ότι 
η ενασχόληση της οικογένειας 
µε την ελαιοκαλλιέργεια και 
την ελαιοπαραγωγή γυρνάει 
πολύ πίσω στο χρόνο και 
τοποθετεί σαν σηµείο σταθµό 
σε αυτή την πορεία το 1935, 
όταν ο παππούς του Μιχάλη 
Τζωρτζή -σηµερινού ιδιοκτήτη 
της επιχείρησης- Μιχάλης 
Τζωρτζής κι αυτός, πήρε αργυ-
ρό βραβείο για το αγουρέλαιο 
που παρουσίασε στην πρώτη 
∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 
Σε ό,τι αφορά την πιστοποίηση 
της βιολογικής παραγωγής 
επίσηµοι οργανισµοί ελέγχου 
και τυποποίησης όπως η 
∆ΗΩ και η TUV Austria Hellas 
διενεργούν ελέγχους σε όλα τα 
στάδια παραγωγής, διατήρη-
σης και εµφιάλωσης, για να 
χορηγήσουν το πιστοποιητικό 
βιολογικής προέλευσης.

Μιχάλης Τζωρτζής
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43
Ktima Louiza 
Organic EVOO

Single Estate από  
ελαιώνα 1.200 δέντρων 

KOΡΩΝΕΙΚΗ ◆ ΑΡΧ. OΛΥΜΠΙΑ

Xαµηλή οξύτητα, ανώτερη 
ποιότητα, υψηλή περιεκτικότη-
τα σε πολυφαινόλες, φρου-
τώδης και έντονη γεύση είναι 
κάποια από τα χαρακτηριστικά 
του βιολογικού εξαιρετικού 
παρθένου ελαιολάδου Ktima 
Louiza, που µεταξύ άλλων του 
χάρισαν το Χρυσό µετάλλιο 
τόσο στον NYIOOC 2018, όσο 
και στον 23ο BIOL και τον 
TerraOlivo 2018. Το ελαιόλαδο 
της Olympian Green παράγεται 
στον ελαιώνα του Κτήµατος 
Λουίζα στην Ολυµπία που δια-
θέτει 1.200 δέντρα Κορωνέικης 
µε τον καρπό να µαζεύεται µε 
το χέρι, να οδηγείται σε ψυχρή 
έκθλιψη και στη συνέχεια σε 
εµφιάλωση χωρίς φιλτράρισµα.
Υπενθυµίζεται ότι η Olympian 
Green, η οποία παράγει ελαι-
όλαδο από το 1846, έχει στην 
ιδιοκτησία της µία υπερσύγ-
χρονη µονάδα στην επαρχία 
Αρχαίας Ολυµπίας, όπου εφαρ-
µόζει καινοτόµες λύσεις στην 
ελαιοποίηση και τυποποίηση. 

44
Δωρικό
EVOO

Με την εγγυηµένη  
υπογραφή της ιστορικής 

ΕΑΣ Λακωνίας

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ◆ ΛΑΚΩΝΙΑ

∆ιακρίνεται για τη φρουτώδη 
γεύση, το έντονο άρωµά του 
και την ευχάριστη πικρή επί-
γευσή του, ως χαρακτηριστικά 

της φρεσκάδας του, το εξαιρε-
τικό παρθένο ελαιόλαδο ∆ωρι-
κό, που µε φροντίδα παράγει η 
πολυδραστήρια και πολυβρα-
βευµένη ΕΑΣ Λακωνίας. Μετα-
ξύ µάλιστα και των διακρίσεων 
της εν λόγω ετικέτας βρίσκεται 
και Αργυρό Βραβείο στον 
εξαιρετικά απαιτητικό NYIOOC 
2017. Η Ένωση Αγροτικών 
Συνεταιρισµών Λακωνίας Α.Ε. 
ιδρύθηκε το 1940 στη Σπάρτη, 
την πρωτεύουσα του νοµού 
Λακωνίας, και αντιπροσωπεύει 
σήµερα περισσότερους από 
15.000 παραγωγούς.

45
39/22 

Manaki
Ισορροπηµένο  

και πλούσιο ακόµη  
και µαγειρεµένο

MANAKI ◆ AΡΓΟΛΙ∆Α

Πλούσιο, µε φρέσκια και 
φρουτώδη γεύση χάρη 
στην πρώιµη συγκοµιδή και 
συγχρόνως µε δυνατό και 
ιδιαίτερο άρωµα, µε νότες από 
εσπεριδοειδή, άνθη, βότανα 
και φύλλα ντοµάτας. Στη γεύση 
ελαφρώς πικρό και πικάντι-
κο, αφήνει µία ευχάριστη και 
βελούδινη αίσθηση στο στόµα. 
Κάπως έτσι περιγράφουν 
οι δηµιουργοί του το µονο-
ποικιλιακό 39/22 από 100% 
Μανάκι. Πρόκειται για ένα 
βραβευµένο διεθνώς εξαιρετι-
κά παρθένο ελαιόλαδο από την 
Αργολίδα της Great Stories, 
που επιµένει στις µονοποικιλι-
ακές ετικέτες. Και σε ό,τι αφορά 
το όνοµά του, 39/22 είναι οι 
γεωγραφικές συντεταγµένες 
(πλάτος, µήκος) της Ελλάδας 
στον παγκόσµιο χάρτη. «Είναι 
το γεωγραφικό στίγµα του 
συναρπαστικού ελληνικού γα-
στρονοµικού τοπίου» σύµφωνα 
µε τους ανθρώπους της Great 
Stories., που επιµένουν και 
στην υψηλή ποιότητα των προ-
διαγραφών στη συσκευασία.

Οι φιγούρες αποτυπώνουν γυναικείες µορφές από την αρχαία τέχνη.
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46
Ειρήνη  

Πλωμαρίου 
Βιολογικό

Με ανώτερα του µέσου 
όρου επίπεδα ελαιασίνης 

και ελαιοκανθάλης

ΚΟΛΟΒΗ ◆ ΛΕΣΒΟΣ

Με 38 βραβεία ποιότητας και 
γεύσης το βιολογικό Ειρήνη 
Πλωµαρίου αποτελεί ένα από 
τα πιο πολυβραβευµένα ελαι-
όλαδα, µε αντιφλεγµονώδη, 
αντιοξειδωτική, καρδιοπρο-
στατευτική και νευροπροστα-
τευτική δράση. Πρόκειται για 
ιδιότητες που αποδεικνύονται 
µε εγκεκριµένες χηµικές ανα-
λύσεις από το Καποδιστριακό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών υπό την 
οµάδα του καθηγητή Προκόπη 
Μαγιάτη σε συνεργασία µε 
το University of California - 
Davis, οι οποίες βεβαιώνουν 
τα υψηλά -ανώτερα του µέσου 
όρου- επίπεδα της ελαιοκαν-
θάλης και ελαιασίνης που 
περιέχει. Φυσικά όλα αυτά 
έρχονται ως αποτέλεσµα της 
φροντίδας των δηµιουργών 
του, της οικογένειας του Νίκου 
και της Μύρτας Καλαµποκά, οι 
οποίοι, αν και εκπαιδευτικοί, 
από το 1996 έχουν αφιερωθεί 
στη βιολογική καλλιέργεια του 
ελαιώνα. Η συγκοµιδή ξεκινά 
στις αρχές Νοεµβρίου όταν ο 
καρπός δεν είναι ακόµη ώρι-
µος και µαζεύεται κατευθείαν 
από τα κλαδιά, χωρίς να πέσει 
στο έδαφος. Όλη η υπόλοιπη 
δουλειά γίνεται από την ίδια 
την οικογένεια µέσα σε ένα βι-
οµηχανικό κτήριο, όπου όλα τα 
µηχανήµατα είναι χειροκίνητα 
και η ετικέτα µπαίνει µε το χέρι. 
Και για να µη χαθεί η αυθε-
ντικότητα, όπως αναφέρουν, 
εµφιαλώνουν το ελαιόλαδο 
αφιλτράριστο για να απολαύσει 
ο καταναλωτής τα αρώµατα 
της άγριας αγκινάρας, του φρέ-
σκου χόρτου και του πικραµύ-
γδαλου που περιέχει. 

47
 

Eleia  
EVOO

Η ελιά έχει µνήµη  
πιστεύει ο Αλ. Σπηλιάδης

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ◆ ΗΛΕΙΑ

Με βασικά χαρακτηριστικά του 
την ιδιαίτερα χαµηλή οξύτητα 
(≤ 0.2%) και το υψηλό φρου-
τώδες, που σε συνδυασµό µε 
το έντονο και πικρό άρωµα 
παραπέµπει σε άγρια χόρτα, 
περιγράφει ο δηµιουργός του 
Αλέξανδρος Σπηλιάδης το 
Eleia. Ένα ελαιόλαδο ψυχρής 
έκθλιψης από 100% Κορωνέ-
ικη, που παράγεται στον αραι-
οφυτεµένο ελαιώνα της οικο-
γένειας στο Λόφο Τούµπα στα 
Λεχαινά, ο οποίος ξεπερνά τα 
100 χρόνια και αριθµεί περισ-

σότερα από 45.000 ελαιόδε-
ντρα. Πρόκειται για ένα προϊόν, 
που έχει διακριθεί επανειληµ-
µένα σε διεθνείς διαγωνισµούς 
και φέτος απέσπασε και το 
Χρυσό µετάλλιο στον NYIOOC 
2018. Ένα success story, που 
αφορά τόσο το ίδιο το ελαιό-
λαδο, όσο και τον δηµιουργό 
του, Αλέξανδρο Σπηλιάδη. 
Μια ιδιαίτερη περίπτωση ενός 
νέου ανθρώπου που έζησε 
δέκα χρόνια στη Αγγλία και τη 
Γερµανία σπουδάζοντας και 
δουλεύοντας και επέστρεψε 
το 2007 στη γη των προγόνων 
του, για να επενδύσει στις ελιές 
και το λάδι του τόπου του.

48
 LIA  

Premium
Το καλύτερο ελαιόλαδο 

από Κορωνέικη  
για το έτος 2017

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ◆ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Ένας οικογενειακός ελαιώ-
νας µε δέντρα Κορωνέικης 
ποικιλίας στα χέρια της 

Χριστίνας και του Κωνσταντί-
νου Στριµπάκου, που ίδρυσαν 
τη LIÁ Cultivators µε στόχο, 
όπως οι ίδιοι χαρακτηριστικά 
αναφέρουν, να µοιραστούν µε 
τον κόσµο ένα 100% φυσικό 
προϊόν. Πρόκειται για ένα 
premium εξαιρετικά παρθέ-
νο ελαιόλαδο, το οποίο για 
το έτος 2017 και µε βάση τις 
πολυπληθείς διακρίσεις του 
σε διεθνείς διαγωνισµούς 
τοποθετείται από το World 
Ranking Extra Virgin Olive 
Oil στην πρώτη παγκόσµια 
θέση των ελαιολάδων από 
Κορωνέικη ποικιλία. Ενώ οι 
βραβεύσεις δεν σταµάτησαν 

Αλέξανδρος Σπηλιάδης

Κρύβει τη δική του ιστορία το λογότυπο του LIÁ.
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και για το 2018 µε την ετικέτα 
να χρίζεται µεταξύ άλλων 
Best in Class στα µονοποικι-
λιακά ελαιόλαδα του Νότιου 
Ηµισφαιρίου στον ιταλικό 
EVO IOOC. Σε ό,τι αφορά τη 
συσκευασία του, ένα λευκό 
κοµψό αδιαφανές µπουκάλι 
µε ένα ιδιαίτερο λογότυπο που 
κρύβει τη δική του ιστορία, 
καθώς απεικονίζει από τη µία 
πλευρά το παλιό, την παλιά 
µυλόπετρα, ενώ και έχει προ-
στεθεί ένας νέος κύκλος. Αυτή 
είναι η εξελικτική πορεία της 
παραγωγής του ελαιόλαδου 
από τον παραδοσιακό στον 
σύγχρονο τρόπο, σύµφωνα µε 
τους δηµιουργούς του LIÁ.

49
ACAIA 
Organic
Από τη Hellenic 

Agricultural Enterprises

KOΛOBH ◆ ΛΕΣΒΟΣ

Το φρουτώδες άρωµα και η 
απαλή γεύση που προσφέρει η 
ποικιλία Κολοβή, Βαλανολιά ή 
Μυτιληνιά, που ευδοκιµεί στο 
νησί της Λέσβου και ιδιαίτερα 
στην περιοχή του Πλωµαρίου, 
δίνει το χαρακτήρα του στο 
βιολογικό ACAIA κάνοντάς 
το ένα ελαφρύ, γλυκόπιο-
το, πολύ αρωµατικό και µε 

µοναδικό χρυσαφένιο χρώµα 
ελαιόλαδο. Πρόκειται για µία 
ετικέτα της Hellenic Agricultural 
Enterprises» , µιας εταιρείας 
που ιδρύθηκε το 2013 και έχει 
την έδρα της στην Αθήνα, όµως 
στόχος της είναι να αναδείξει το 
ποιοτικό έξτρα παρθένο ελαιό-
λαδο της Λέσβου στην παγκό-
σµια αγορά. Και το επιτυγχάνει 
µε τις επανειληµµένες βραβεύ-
σεις της, µεταξύ των οποίων 
µέσα στο 2018 Χρυσά µετάλλια 
στους παγκόσµιους διαγωνι-
σµούς NYIOOC, Terra Olivo και 
Olive Japan. Ας σηµειωθεί ότι το 
brand Acaia περιλαµβάνει αρω-
µατισµένα ελαιόλαδα, επιτραπέ-
ζιες ελιές κι πατέ ελιάς.

50
Ladolea 
EVOO

Σε µια πρωτοποριακή 
συσκευασία

MEΓΑΡΙΤΙΚΗ ◆ ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Έντονα φρουτώδες, µε 
ισχυρή επίγευση και νότες 
από εξωτικά φρούτα περι-
γράφουν οι δηµιουργοί του, 
τα αδέλφια Θάνος και Πάνος 
Κλουτσινιώτης, το εξαιρετικά 
παρθένο ελαιόλαδο Ladolea, 
που παράγεται 100% από µια 
ποικιλία ελιάς που απαντάται 
αποκλειστικά στη Βόρεια 
Πελοπόννησο. Το ελαιόλαδο 
ξεκινά το ταξίδι του από έναν 
ορεινό ελαιώνα στο χωριό 
∆ένδρο Κορινθίας σε υψό-
µετρο 650 µέτρων στα τέλη 
του Οκτωβρίου και µέσω 
προσεκτικής συγκοµιδής 
και ψυχρής έκθλιψης εµ-
φιαλώνεται σε πρωτότυπα 
κεραµικά -και επαναχρησιµο-
ποιήσιµα- σκεύη ιδιαίτερου 
design, εµπνευσµένα από τον 
αρύβαλλο, ένα κορινθιακό 
αγγείο του 7ου αι. π.Χ. στο 
οποίο φυλασσόταν το λάδι µε 
το οποίο οι παλαιστές άλειφαν 
το σώµα τους στους Ολυµπι-
ακούς Αγώνες. Ένα πολυβρα-
βευµένο διεθνώς ελαιόλαδο, 
όπως και οι υπόλοιπες, επί-
σης µονοποικιλιακές, ετικέτες 
της εταιρείας Melissi & Co, 
που ιδρύθηκε το 2012.

Μια συσκευασία εµπνευσµένη από τον αρχαίο αρύβαλλο

Ποικιλία Κολοβή ή Μυτιληνιά
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Από τη γη... στη φιάλη 
και στα πιάτα όλης της γης

Στα Αγγελιανά Ρεθύµνου ένας δραστήριος Κρητικός  
κάνει την τοπική παράδοση της ελαιοπαραγωγής  

τρόπο της σύγχρονης ζωής

Στον Μυλοπόταµο 
Καλλιεργώντας µε µεράκι τα 
κτήµατα της οικογένειας, που 
βρίσκονται στη ζώνη ΠΟΠ  
Β. Μυλοποτάµου, η Cretanthos 
κατάφερε να παράγει τρεις 
διαφορετικούς τύπους ελαιολάδου: 
Βιολογικό αγουρέλαιο, βιολογικό 
εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο και 
συµβατικό ορεινής καλλιέργειας.
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H Cretanthos ιδρύθηκε το 2012 από τον 
Γιώργο Τζιανουδάκη, ο οποίος σε ηλικία 
µόλις 23 ετών έβαλε σε θεµέλια το όραµά 
του για συνέχιση της οικογενειακής πα-
ράδοσης στην ελαιοπαραγωγή. 

Θέτοντας, λοιπόν, ως αυτοσκοπό της 
ζωής του την παραγωγή άριστης ποιότη-
τας ελαιολάδου, που όχι µόνο θα ικανο-
ποιεί τα γευστικά γούστα του καταναλωτή 
αλλά θα αποτελεί ένα πραγµατικό ελιξίριο 
για την υγεία του, ο νεαρός Κρητικός µαζί 
µε την οικογένειά του έφτιαξε το τυποποι-
ητήριο ελαιολάδου Cretanthos στα Αγγε-
λιανά Ρεθύµνου, µε σκοπό να ελέγχει την 
ποιότητα του «υγρού χρυσού» από την πα-
ραγωγή µέχρι την κατανάλωση.

Οι σύγχρονες µέθοδοι αποθήκευσης 
και τυποποίησης του ελαιολάδου που 
εφαρµόζονται στις εγκαταστάσεις, ανε-
βάζουν ψηλά τον πήχη της διατήρη-
σής του ως προϊόν µε υψηλή βιολογική 
αξία. Οι βασικοί πυλώνες της φιλοσοφί-
ας της εταιρείας είναι: Ο σεβασµός στην 

παράδοση, η εξειδίκευση της γνώσης και 
η αφοσίωση στην ποιότητα. 

Καλλιεργώντας µε µεράκι τα κτήµατα 
της οικογένειας, που βρίσκονται στη ζώ-
νη ΠΟΠ Β. Μυλοποτάµου, η Cretanthos 
κατάφερε να παράγει τρεις διαφορε-
τικούς τύπους ελαιολάδου: Βιολογικό 
αγουρέλαιο, βιολογικό εξαιρετικά παρ-
θένο ελαιόλαδο και συµβατικό ελαιόλα-
δο ορεινής καλλιέργειας. Η παραγωγή 
συµπληρώνεται από συµβάσεις µε πα-
ραγωγούς που βρίσκονται κάτω από την 
«οµπρέλα» της Cretanthos, κατόπιν αυ-
στηρής επιλογής και ελέγχων. 

Έµφαση δίνεται και στη σωστή παρου-
σία του προϊόντος µε συσκευασίες που 
µπορούν να αντιπροσωπεύσουν επάξια 
την Ελλάδα σε ράφια του εξωτερικού.

Υπερσύγχρονες µέθοδοι παραγωγής
Η Cretanthos, έχοντας στις πλάτες της 
την γνώση και την εµπειρία τεσσάρων γε-
νεών, όχι µόνο άντεξε αλλά αναπτύχθη-

κε κόντρα στους καιρούς και τη δυσµενή 
οικονοµική περίοδο που διανύει η Ελλά-
δα. Παρά το νεαρό της ηλικίας της, η εξα-
γωγική διαδικασία άρχισε από τον πρώτο 
κιόλας χρόνο ίδρυσής της και απέκτησε 
φανατικούς καταναλωτές σε διάφορες 
χώρες, λόγω του γευστικού προφίλ των 
ελαιολάδων της αλλά και του φαρµακευ-
τικού χαρακτήρα τους λόγω υψηλής πε-
ριεκτικότητας σε πολυφαινόλες. 

Η Cretanthos, θέλοντας να µοιρα-
στεί µε όλο τον κόσµο το πάθος για την 
ελαιοπαραγωγή και την αγάπη για την 
Κρητική γη, δέχεται επισκέψεις στο τυ-
ποποιητήριο και τους ελαιώνες της από 
µαθητές, τουρίστες και ντόπιους. Μέσα 
από την ξενάγηση, τις αφηγήσεις και 
την εµπειρία της γευσιγνωσίας, δίνεται 
η δυνατότητα στον επισκέπτη να βιώ-
σει µια µοναδική εµπειρία και να γευ-
τεί λίγο από το πάθος και το µεράκι που 
εσωκλείονται σε κάθε µπουκάλι ελαιο-
λάδου της παραγωγής της.
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Με μεράκι και πάθος  
για την τέχνη του ελαιολάδου 

Εκπληρώνεται το όραµα ετών της οικογένειας Αλµπαντάκη
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H Cretan Μill είναι µέλος του Οµίλου Eται-
ρειών Αλµπαντάκη, µία εταιρεία τυποποίη-
σης και εµπορίας ελαιολάδου µε έδρα στο 
Ηράκλειο Κρήτης που αποτελεί τον πρε-
σβευτή µίας µακρόχρονης παράδοσης 152 
ετών, αυτής της οικογένειας Αλµπαντάκη. 
Εκπληρώνοντας ένα όραµα ετών, η 
Cretan Μill είναι συνδυασµός από µε-
ράκι, πάθος για την τέχνη του ελαιολά-
δου και µια αγνή πρώτη ύλη που χαρί-
ζει απλόχερα η Κρητική γη.
Με τοποθεσία στο Ηράκλειο Κρήτης, η 
Cretan Μill είναι από τις ηγέτιδες εται-
ρείες στην Ελλάδα στο πεδίο του ελαιο-
λάδου, εξάγοντας πλέον σε παγκόσµιο 
βεληνεκές τα προϊόντα της. Η εταιρεία 
διαθέτει εργοστάσιο µε κλειστού τύπου 
κύκλωµα ελαιολάδου, δεξαµενές συ-

νολικής χωρητικότητας 3.000 τόνων, 
τέσσερις γραµµές παραγωγής και ετή-
σια παραγωγική δυναµικότητα 45.000 
τόνων. Με πολυάριθµα, ιδιόκτητα πρό-
τυπα ελαιουργεία και ένα ιδιόκτητο 
χηµικό εργαστήριο, από τα µεγαλύ-
τερα στην Ελλάδα και αναγνωρισµέ-
νο από το ∆ιεθνές Συµβούλιο Ελαιο-
λάδου (IOOC), η Cretan Μill στοχεύει 
στην πλήρη εποπτεία σε κάθε στάδιο 
της παραγωγικής διαδικασίας. 

Ένα προϊόν µε µοναδικά 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά
Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζoνται η υψη-
λή ποιότητα, τα µοναδικά οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά των προϊόντων της και τα 
ιδιαίτερα αρώµατα και γεύσεις.

Τα προϊόντα της Cretan Mill αποτελού-
νται από εξαιρετικό παρθένο ελαιόλα-
δο, παρθένο, βιολογικό, ελαιόλαδο µε 
αρώµατα και γεύσεις και πολυάριθµες 
συσκευασίες, ικανές να καλύψουν κά-
θε ιδιαίτερη προτίµηση. 
Όλα τα προϊόντα χαρακτηρίζονται από 
υψηλή ποιότητα και µοναδικά οργανο-
ληπτικά χαρακτηριστικά, γεγονός που 
επιβεβαιώνουν οι πολλαπλές βραβεύ-
σεις αυτών, σε εθνικό και διεθνές επίπε-
δο. Όραµα της Cretan Mill, της εταιρείας 
- κλειδί στον Όµιλο Αλµπαντάκη, παρα-
µένει να προωθήσει σε κάθε σηµείο του 
κόσµου τις αξίες της Μεσογειακής ∆ια-
τροφής, µε πρεσβευτή το ελαιόλαδο, άρ-
ρηκτα συνδεδεµένο µε την Κρητική ∆ια-
τροφή και Γαστρονοµική Κουλτούρα.

Η Cretan Μill είναι από τις ηγέτιδες 
εταιρείες στην Ελλάδα στο πεδίο 
του ελαιολάδου εξάγοντας πλέον σε 
παγκόσµιο βεληνεκές την πλούσια 
γκάµα προϊόντων της.
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Πολλαπλές  
βραβεύσεις 
2016 – Τρίτο βραβείο στον 
διαγωνισµό Mario Solinas

2007 – Πρώτο Βραβείο στον 
2ο Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό 
Tυποποιηµένου Eξαιρετικού 
Eλαιολάδου

2008 – Πρώτο Βραβείο στον 
διαγωνισµό Mario Solinas

2009 & 2011– Χρυσός Κότινος 
στην Ελαιοτεχνία 2009

2011 – Best of Greece στην 10η 
International Olive Oil Award στη 
Ζυρίχη

2012 – ∆εύτερο καλύτερο προϊόν 
στη Μόσχα 

2013 – Silver Medal Award στην 
Olive Japan στο Τόκιο

2017 – Χάλκινο Βραβείο στον IOOC  
LONDON 2017

Ο Συνεταιρισµός έχει βραβευτεί από 
τον ΣΕ∆ΗΚ µε την «Χρυσή Μινωική 
Ελιά» για την εφαρµογή Ορθών 
Πρακτικών Έκθλιψης του Ελαιοκάρπου 
το 2016 και το 2017 και µε την 
«Αργυρή Μινωική Ελιά» για εφαρµογή 
Ορθών Πρακτικών ∆ιάθεσης 
Ελαιολάδου το 2016, 2017 και 2018.
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Με επένδυση στην ποιότητα και 
τον πολύτιμο καρπό της Κριτσάς

Ένας κρητικός συνεταιρισµός δίνει µαθήµατα ελαιοκοµίας

Ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρι-
σµός Κριτσάς ιδρύθηκε το έτος 1927 
και σήµερα, µετά τη συγχώνευσή του µε 
τους συνεταιρισµούς Λακωνίων και Πρί-
νας, αποτελείται από 1.350 µέλη. 

Ο Συνεταιρισµός διαθέτει νέο σύγ-
χρονο ελαιοτριβείο, το οποίο είναι 
εγκατεστηµένο σε σύγχρονες κτιρι-
ακές εγκαταστάσεις. Ακόµα διαθέτει 
αποθηκευτικό χώρο ελαιολάδου σε 
ανοξείδωτες ελαιοδεξαµενές  χωρητι-
κότητας περίπου 700 τόνων.

Στο ελαιοτριβείο του Συνεταιρισµού 
εφαρµόζεται µε επιτυχία το σύστηµα 
της κοινής έκθλιψης ελαιοκάρπου. Η 
συγκοµισµένη ποσότητα ελαιοκάρπου 
του κάθε παραγωγού δεν επεξεργάζεται 
µεµονωµένα αλλά συνολικά µε τις συ-
γκοµισµένες ποσότητες όλων των πα-
ραγωγών,  οι οποίες αλέθονται αυθη-
µερόν µετά το µάζεµά τους.

Το ελαιόλαδο που παράγεται είναι 
άριστης ποιότητας και ανήκει στην 
ανώτερη ποιοτική κατηγορία του «εξαι-
ρετικού παρθένου». Η µέση ετήσια πα-
ραγωγή του Συνεταιρισµού είναι περί-
που 450.000 κιλά εξαιρετικό παρθένο 
ελαιόλαδο. Το σύγχρονο τυποποιητή-
ριο ελαιολάδου του Συνεταιρισµού έχει 
δυνατότητα τυποποίησης σε µεγάλη 
ποικιλία συσκευασιών, όπως: µεταλ-
λικά δοχεία ποικίλης χωρητικότητας, 
γυάλινες φιάλες και ασκό.

Το ελαιοτριβείο και το τυποποιητή-
ριο του Συνεταιρισµού έχουν πιστο-

ποιηθεί σύµφωνα µε τα διεθνή πρό-
τυπα FSSC 22000, ISO 22000, ISO 
22005 και ISO 9001. 

Ο Συνεταιρισµός εξάγει εµφιαλωµέ-
νο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο σε 
αρκετές χώρες (Γερµανία, Γαλλία, Αµε-
ρική, Ιταλία, Σαουδική Αραβία).

Βασικές δραστηριότητες 
Οι βασικές δραστηριότητες του Συνε-

ταιρισµού είναι η επεξεργασία ελαιο-
κάρπου, η παραγωγή ελαιολάδου και 
η τυποποίηση και εµπορία ελαιολάδου.

Μάλιστα συµµετέχει στον Ευρωπαϊκό 
Κανονισµό για τη βελτίωση της ποιότη-
τας του ελαιολάδου. Η ΟΕΦ ΑΣ Κριτσάς 
αναγνωρίστηκε ως Οργάνωση Παρα-
γωγών βάσει του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, για τη θέσπιση κοινής ορ-
γάνωσης των αγορών γεωργικών προ-
ϊόντων στο τοµέα του ελαιολάδου και 
επιτραπέζιων ελιών.  

Η ΟΕΦ ΑΣ Κριτσάς υλοποιεί πρόγραµ-
µα εργασίας  ως αναγνωρισµένη Οργά-
νωση Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.), 
βάση του Καν. (ΕΕ) 611/2014 της Επι-
τροπής, µε στόχο τον περιορισµό των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη βελτί-
ωση της ποιότητας του προϊόντος, την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη 
διάχυση των αποτελεσµάτων.

Η εξαιρετική ποιότητα του ελαιολάδου 
επιτυγχάνεται µε τη συµβολή των δρά-
σεων που υλοποιεί η ΟΕΦ Α.Σ Κριτσάς. 
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Άριστα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά
Αρώµατα που θυµίζουν βότανα, φύλλα ντοµάτας, πράσινη µπανάνα, αγκινάρα και φρεσκοκοµµένο γρασίδι, ιδανικούς 
δείκτες πικρού και φρουτώδους και πολύ χαµηλή οξύτητα χαρακτηρίζουν το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ziro που 
έχει διακριθεί σε διαγωνισµούς ελαιολάδου όπως αυτόν της Νέας Υόρκης, του Λονδίνου και της Ιαπωνίας. 
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Φάρμακο
ο καρπός της Κορωνέικης στη Σητεία

Πλούσιος σε ελαιοκανθάλη, µε αντιφλεγµονώδη δράση

Στη Σητεία της Κρήτης, σε ένα προστα-
τευόµενο από την Unesco παγκόσµιο 
γεωπάρκο, ωριµάζει κάτω από το άπλε-
το φως του ηλίου, ο γεµάτος χυµούς 
καρπός της Κορωνέικης ελιάς, που δί-
νει το ΠΟΠ Σητεία Κρήτης. 

 Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο 
Ziro παράγεται αποκλειστικά από Κο-
ρωνέικες, µια ποικιλία που περιέχει 
µεγάλη ποσότητα ελαιοκανθάλης, ου-
σία µε ισχυρή αντιφλεγµονώδη δρά-
ση, εφάµιλλη εκείνων των ουσιών που 
απαντώνται στα φάρµακα. Παράγεται 
µε παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας, 
σε περιορισµένη ποσότητα, έχει πολύ 
υψηλή ποιότητα και διατροφική αξία.

Μάλιστα, η µεγάλη περιεκτικότητα του 
συγκεκριµένου ελαιολάδου σε τυροσό-
λη και υδροξυτυροσόλη, το κατατάσ-
σουν ανάµεσα στα ελαιόλαδα τα οποία 
συµβάλλουν στην καταπολέµηση της 

οξείδωσης των λιπιδίων του αίµατος. 
Η πρώιµη, προσεκτική συγκοµιδή του 

καρπού εξασφαλίζει αφενός τα παρα-
πάνω, και αφετέρου προστατεύει το δέ-
ντρο και το περιβάλλον. Η ελαιοποίηση 
δε του καρπού την ίδια µέρα, καθώς και 
η ιδανική αποθήκευση του προϊόντος, 
συµβάλλουν στα άριστα οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά ενός ελαιολάδου, που 
δεν µπορεί παρά να είναι έξτρα παρθέ-
νο και σε περιορισµένη ποσότητα. 

Αρώµατα που θυµίζουν βότανα, φύλ-
λα ντοµάτας, πράσινη µπανάνα, αγκι-
νάρα και φρεσκοκοµµένο γρασίδι, ιδα-
νικούς δείκτες πικρού και φρουτώδους 
και πολύ χαµηλή οξύτητα χαρακτη-
ρίζουν το εξαιρετικά παρθένο ελαιό-
λαδο Ziro που έχει διακριθεί σε πα-
γκόσµιους διαγωνισµούς ελαιολάδου 
όπως αυτόν της Νέας Υόρκης, του 
Λονδίνου και της Ιαπωνίας. 

Extra Virgin Olive Juice
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Σύγχρονη ελαιοκομία 
με φροντίδα για το περιβάλλον 

και τους παραγωγούς
Πολλαπλές βραβεύσεις για την ποιότητα του ελαιολάδου
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Με 479 ενεργά µέλη-παραγωγούς, 
12.000 στρέµµατα και 260.000 ελαιό-
δεντρα ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Ζά-
κρου στη Σητεία, που ιδρύθηκε το 1947, 
εφαρµόζει ένα µοντέλο ποιοτικής γε-
ωργικής παραγωγής µε την στήριξη της 
επιστήµης, που αξιοποιεί τους καρπούς, 
χωρίς να βλάπτει το περιβάλλον. 

Από την ίδρυσή του µέχρι σήµερα, ο 
ΑΣ Ζάκρου εκσυγχρόνισε πολλές φο-
ρές τη µονάδα παραγωγής του µε ση-
µεία-σταθµούς το 1978, όταν πραγ-
µατοποιήθηκε ο εκσυγχρονισµός της 
γραµµής και εγκαταστάθηκαν δύο φυ-
γοκεντρικές µονάδες, το 1982, µε την 
κατασκευή δεξαµενών ελαιολάδου 500 
τόνων, το 1991 όταν αντικαταστάθη-
καν τα decander µε δύο νέες µονάδες, 
τα οποία λειτούργησαν µέχρι το 2003, 
ενώ το 1994 κατασκευάστηκαν νέες 
ανοξείδωτες δεξαµενές 230 τόνων και 
το 1998 δεξαµενές χωρητικότητας 360 
τόνων. Το 2003 έγινε ξανά ριζικός εκ-
συγχρονισµός των εγκαταστάσεων, 
µε κατασκευή νέου κτιρίου ελαιουρ-
γείου, µε επιπλέον δεξαµενές 400 τό-
νων, και σύγχρονης µικρής µονάδας 
τυποποίησης ελαιολάδου. Εγκαταστά-
θηκαν δύο νέες φυγοκεντρικές µονά-
δες δυναµικότητας έκθλιψης 11.000 
κιλών ελαιοκάρπου ανά ώρα και 
εφαρµόζεται µε επιτυχία κοινή άλεση 
και εµπορία του ελαιολάδου.

Ολοκληρωµένη διαχείριση
Αποτέλεσµα της σύγχρονης ελαιο-

κοµίας είναι η παραγωγή ελαιολάδου 
ΠΟΠ Σητεία Λασιθίου Κρήτης κάτω από 
την επωνυµία «Ζάκρος». Το ελαιόλα-
δο παράγεται µε φυσικές διαδικασίες 
και εφαρµόζονται όλες οι διαδικασίες 
ποιότητας και ελέγχου και σε επίπεδο 

παραγωγών (ολοκληρωµένη διαχείρι-
ση, αναλύσεις καρπού, εκπαιδεύσεις 
παραγωγών κ.λπ.) αλλά και στις εγκα-
ταστάσεις του Συνεταιρισµού ώστε το 
τελικό προϊόν να είναι ποιοτικό και χω-
ρίς υπολείµµατα φυτοπροστασίας.

Το εξαιρετικό παρθένο λάδι «Ζά-
κρος» είναι χυµός που παράγεται µε 
κρύα συµπίεση από ελιές Κορωνέικης 
ποικιλίας. ∆ιακρίνεται από πρόσθε-
το δείκτη ποιότητας και σπάνια οργα-
νοληπτικά συστατικά και κατατάσσεται 
στα καλύτερα ελαιόλαδα της Μεσογεί-
ου ξεχωρίζοντας για τη φρουτώδη γεύ-
ση του, το λεπτό άρωµα και το χρυσο-
πράσινο χρώµα του.

Στον ΑΣ Ζάκρου δίνεται µεγάλη ση-
µασία στην ολοκληρωµένη διαχείριση 
της γεωργικής παραγωγής καθώς εκεί 
στηρίζεται η ισόρροπη µέριµνα για το 
περιβάλλον αλλά και η ποιότητα των 
προϊόντων. Άλλωστε για τον Κρητι-
κό Συνεταιρισµό περιβάλλον δεν εί-
ναι µόνον η φύση, αλλά οι παραγωγοί 
και το εργασιακό περιβάλλον και στό-
χος είναι τα προϊόντα που προσφέρο-
νται στους καταναλωτές να είναι ποι-
οτικά και απολύτως ασφαλή. Έτσι ο 
ΑΣ Ζάκρου και οι παραγωγοί µέλη του 
έχουν πιστοποιηθεί σύµφωνα µε τα πα-
ρακάτω πρότυπα: ISO 22000:2005 για 
την εφαρµογή Συστήµατος ∆ιαχείρι-
σης Ασφάλειας Τροφίµων και AGRO 
2.1/2.2 για την εφαρµογή Συστήµατος 
Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στις καλ-
λιέργειες της ελιάς. 

Επίσης αξίζει να σηµειωθεί ότι επί 
σειρά ετών ο ΑΣ Ζάκρου συµµετέχει 
µε ελαιόλαδα της ευρύτερης περιοχής 
Σητείας, σε διεθνείς διαγωνισµούς και 
αποσπά βραβεία γεγονός που επιβε-
βαιώνει την ποιότητά του.
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Ο χυμός της ελιάς 
ρέει στον κάμπο των Μολάων 
Και ταξιδεύει σε όλο τον κόσµο µε οδηγό την ΚΑΣΕΛΛ ΑΕ

Με 3.500 ελαιοπαραγωγούς-µέλη, εννέα υπερ-
σύγχρονα ελαιοτριβεία και µια µονάδα τυποποί-
ησης και συσκευασίας, η οποία παράγει κάθε 
χρόνο 5.000 τόνους ελαιολάδου µε µέγιστο εγ-
γυηµένο επίπεδο οξύτητας <0,4%, η ΚΑΣΕΛΛ ΑΕ, 
πρώην Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιρισµών 
της Επιδαύρου Λιµηράς Λακωνίας, δραστηριοποι-
είται από το 2002 στην πεδιάδα των Μολάων, σε 
µια ιστορική σε ό,τι αφορά την ελαιοκαλλιέργεια 
περιοχή. Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, η 
οποία πιστοποιεί όλα τα στάδια της παραγωγικής 
διαδικασίας του ελαιολάδου της, µαζί µε τη µονά-
δα συσκευασίας βρίσκονται στη Συκέα Λακωνίας 
του ∆. Μονεµβασίας στη ΝΑ Πελοπόννησο.

Στόχος της ΚΑΣΕΛΛ ΑΕ είναι η προώθηση των 
εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων «Φίλαιος», 
«Φιλαίος Βιολογικό» και «9» στα κανάλια διανο-
µής των αγορών του εξωτερικού και συγκεκριµέ-
να σε Η.Π.Α., Καναδά, Κίνα, Ταϊβάν, Αυστραλία, 
Ν. Αφρική, Ιράν, Μ. Βρετανία, Γερµανία, Γαλλία, 
∆ανία, Μολδαβία και Βουλγαρία.

Σε ό,τι αφορά το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλα-
δο «Φίλαιος», παράγεται κατά αποκλειστικότητα 
και µόνο στον ελαιόκαµπο Μολάων, Ασωπού, Μο-
νεµβασίας από τις ποικιλίες της Αθηνολιάς και 
της Κορωνέικης σε ελεγχόµενα και πιστοποιηµέ-
να χωράφια ως προς τις µεθόδους λίπανσης και 
καλλιέργειας ώστε να αποτελεί προϊόν ΠΓΕ ΛΑ-
ΚΩΝΙΑ. Ενώ στο «Φιλαίος Βιολογικό» το δυνατό 
άρωµα και η έντονα πικάντικη επίγευση αναδει-
κνύουν την πρώιµη συγκοµιδή του άγουρου αλ-
λά υγιούς οργανικού ελαιόκαρπου. Παράλληλα 
η premium ετικέτα «9», που διατίθεται αποκλει-
στικά και µόνο σε γυάλινη φιάλη 500ml, συµβο-
λίζει την ολοκλήρωση µέσα από την ένωση των 
9 Αγροτικών Συνεταιρισµών µελών της ΚΑΣΕΛΛ. 

«∆ιασφαλίζουµε ότι τα οργανοληπτικά χαρα-
κτηριστικά, η ιδιαίτερη γεύση και το άρωµα του 
τόπου µας, µεταφέρονται αυτούσια και χωρίς πρό-
σθετα, από τους ελαιώνες µας στις αγορές του κό-
σµου» τονίζει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΚΑ-
ΣΕΛΛ, Νίκος Γραµµατικάκης.
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ΠΓΕ Λακωνία 
Το βραβευµένο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «Φίλαιος», 
παράγεται κατά αποκλειστικότητα και µόνο στον ελαιόκαµπο 
Μολάων, Ασωπού, Μονεµβασίας από Αθηνολιά και Κορωνέικη 
σε ελεγχόµενα και πιστοποιηµένα χωράφια ως προς τις µεθόδους 
καλλιέργειας ώστε να αποτελεί προϊόν ΠΓΕ Λακωνία.
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Εκσυγχρονισµός
Η αύξηση της παραγωγής και 
η ζήτηση του προϊόντος ώθησε 
την οικογένεια Πολυµενάκου 
στον απόλυτο εκσυγχρονισµό 
των εγκαταστάσεων, 
διασφαλίζοντας την ποιοτική 
ασφάλεια και την τήρηση 
κρατικών και διεθνών 
προδιαγραφών ασφάλειας 
τροφίµων. Η εταιρεία εφαρµόζει 
εκσυγχρονισµένα συστήµατα 
στην παραγωγή και την 
τυποποίηση. 
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Καλό μαξούλι 
στο Λακωνικό τρίγωνο
Με την εµπειρία της οικογένειας Πολυµενάκου

Τρεις γενιές της oικογένειας Πολυµενάκου πι-
στεύουν στην ελληνική γη. «Τότε που ήµασταν 
παιδιά ακούγαµε τους γονείς µας να λένε: “Καλό 
µαξούλι να µας δώσει ο Θεός”. Η ευχή τους, όπως 
και όλων των παραγωγών, ήταν να έχουν καλή 
σοδειά». Με τη φράση αυτή, ο ∆ηµήτρης Πολυ-
µενάκος, ένας εκ των τριών αδελφών της τρίτης 
γενιάς, περιγράφει το δέσιµο της oικογένειας µε 
τη γη της. Τα τρία αδέλφια, ο ∆ηµήτρης, ο Θανά-
σης και ο Λεωνίδας, το 1999 ίδρυσαν την εταιρεία 
τους µε τις εγκαταστάσεις ελαιοτριβείου στο Λάγιο 
Λακωνίας και ξεκίνησαν να ελαιοποιούν σοδειές 
από το φηµισµένο για το έξτρα παρθένο ελαιόλα-
δο Λακωνικό Τρίγωνο: Σπάρτη-Σκάλα-Γύθειο. Τα 
αδέλφια αρχικά επένδυσαν σε γη ενισχύοντας την 
παραγωγική τους δυναµική και στη συνέχεια, έχο-
ντας ξεκάθαρη άποψη ότι «η τυποποίηση είναι µο-
νόδροµος για την προοπτική του ελληνικού ελαιό-
λαδου», έδωσαν έµφαση στην ετικέτα. 

Από το 2010 τυποποιούν το εξαιρετικό παρ-
θένο ελαιόλαδο από τα ιδιόκτητα κτήµατά τους 
µε την ετικέτα 300, η οποία βραβεύτηκε µε Χάλ-

κινο το 2016 στον London IOOC. Τα ελαιόλα-
δα της Μαξούλι ΑΕ έχουν διακριθεί και στο ΙΤQI 
Superior Taste Award το 2015 στο Βέλγιο και 
στον φετινό Japan Olive Oil Competition µε Αρ-
γυρό. Οι «ετικέτες» είναι αναγνωρισµένες ανά 
τον κόσµο καθώς το 95% εξάγεται σε ΗΠΑ, Αγ-
γλία, Γαλλία, Ισπανία, Ρωσία και φέτος µπήκαν 
στις αγορές του Xονγκ Κονγκ και της Ιαπωνί-
ας. Μερικές από τις ιδιωτικές ετικέτες που η εται-
ρεία τυποποιεί για λογαριασµό πελατών είναι 
οι «Olea Estates» και «Vrisi 36» στις ΗΠΑ, «Υ» 
στην Ιαπωνία και «Proagro» στην Αγγλία. Και 
στη χώρα µας η βραβευµένη «November Fruits» 
(LIOOC 2016) και η «Ritual Bloom», η οποία 
κοσµεί τα ράφια στην Greek Luxury Products 
Boutique στο Hilton Athens.

Το 2015 η εταιρεία δηµιούργησε την έκθεση 
«300» απέναντι από το Μουσείο Ελιάς & Ελαιό-
λαδου στη Σπάρτη όπου έχει τη δυνατότητα ο επι-
σκέπτης να περιηγηθεί στον κόσµο της γευσιγνω-
σίας του ελαιόλαδου των ετικετών τους, καθώς 
και άλλων επώνυµων προϊόντων της Λακωνίας.
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Ελαιόλαδο  
από καλή οικογένεια

Πραγµατοποιεί τις υποσχέσεις του για µακροζωία

Η οικογένεια Κολοκοτρώνη, της οποίας η ιστορία 
ξεκινά από το 1470, είναι µια από τις ιστορικές οι-
κογένειες της Ελλάδας. Τα µέλη της, για εκατοντά-
δες χρόνια εκτός από τα κύρια επαγγέλµατα που 
εξασκούσαν, ασχολήθηκαν και µε την καλλιέργεια 
της ελιάς, για την παραγωγή ελαιολάδου για οικο-
γενειακή χρήση. Εν έτει 2015 ο ιατρός Ηλίας Κολο-
κοτρώνης, λόγω του επαγγέλµατός του από τη µια 
και της οικολογικής ευαισθησίας του από τη άλλη,-
µπήκε σε ένα δρόµο αναζήτησης παραγωγής ελαι-
ολάδου, όπως αυτό που γεύονταν οι πρόγονοί του. 

 Έτσι εγκαταλείφθηκε η τρέχουσα µεθοδολογία 
καλλιέργειας της ελιάς και ακολουθήθηκε µεθο-
δολογία όµοια µε εκείνη των παλαιών χρόνων, 
τότε που όλα τα τρόφιµα, όχι µόνο το ελαιόλα-
δο, ήταν πραγµατικά παρθένα κι όχι «βαφτισµένα 
παρθένα» από το διεθνές σύστηµα εµπορίας των 
τροφίµων, που επιτρέπει την χρήση φυτοφαρµά-
κων, λιπασµάτων που καταστρέφουν την οργανι-
κή ύλη του εδάφους, γεωτρήσεων µολυσµένων 
µε βαρέα µέταλλα, αναµείξεων µε άλλα ελαιόλα-
δα, καλλιέργειες µε τα δένδρα στοιβαγµένα το ένα 
πάνω στο άλλο, για αύξηση παραγωγής και τόσα 
άλλα επιβαρυντικά της ποιότητας.

Στην καλλιέργεια που εφαρµόζουν οι Ελαιώνες 
Κολοκοτρώνη γίνεται χρήση Ζεόλιθου και Ενερ-
γών Μικροοργανισµών (EM 1), για να επανέλθει 
το περιβάλλον των ελαιώνων σε προ-βιοµηχανι-
κής εποχής συνθήκες. Ένα µοντέλο καλλιέργειας 
που αφήνει µακράν πίσω του τις βιολογικές καλ-
λιέργειες, όπως αυτές ορίζονται από τη διεθνή νο-
µοθεσία, η οποία όµως είναι και αυτή προσανατο-
λισµένη σε µαζικής παραγωγής τρόφιµα. 

Από το 2005, οι άνθρωποι της εταιρείας παρα-
κολουθούν την ποσότητα του παραγοµένου ελαι-
ολάδου να µειώνεται αλλά την ποιότητα να βελτι-
ώνεται. Κατάφεραν δε στη συνιστώµενη ηµερήσια 
δόση (20 ml), να περιέχονται τόσες αντιοξειδωτι-
κές ουσίες, ώστε το ελαιόλαδο να πραγµατοποιή-
σει τις «υποσχέσεις» του για µακροζωία και προ-
στασία από πλήθος ασθενειών. 

Εξ αυτού του λόγου το ελαιόλαδο της εται-
ρείας απέσπασε βραβεία ποιότητας σε διεθνείς 
διαγωνισµούς, καθώς και βράβευση από το 
τµήµα Φαρµακευτικής του Πανεπιστηµίου Αθη-
νών, στα πλαίσια του Aristoil για την περιεκτι-
κότητα του ελαιολάδου σε αντιοξειδωτικές ου-
σίες µε «ισχυρισµό υγείας».
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∆όση υγείας
Από το 2005, οι 
άνθρωποι της εταιρείας 
παρακολουθούν 
την ποσότητα του 
παραγοµένου ελαιολάδου 
να µειώνεται αλλά 
την ποιότητα να 
βελτιώνεται. Κατάφεραν 
δε στη συνιστώµενη 
ηµερήσια δόση (20 ml), 
να περιέχονται τόσες 
αντιοξειδωτικές ουσίες, 
ώστε το ελαιόλαδο να 
πραγµατοποιήσει τις 
«υποσχέσεις» του για 
µακροζωία και προστασία 

από πλήθος ασθενειών.. 
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Στην Στέρνα Μεσσηνίας 
η ελαιοκαλλιέργεια είναι παράδοση 

Εξαιρετικά προϊόντα δίνει το µικροκλίµα και το µεράκι των παραγωγών

Στην παραδοσιακά ελαιοπαραγωγική 
περιοχή της Στέρνας Μεσσηνίας, η κύ-
ρια απασχόληση των κατοίκων είναι 
η ελαιοκαλλιέργεια στον εκτεταµένο 
ελαιώνα που αποτελείται από δέντρα 
Κορωνέικης και Καλαµών και προσφέ-
ρει εξαιρετικά προϊόντα. Σε αυτό συµ-
βάλλουν δύο βασικά χαρακτηριστικά 
του ελαιώνα, το pH του εδάφους, οι 
τιµές του οποίου είναι εξαιρετικά ευ-
νοϊκές για την ελαιοκαλλιέργεια, αλ-
λά και το έντονο ανάγλυφο, το οποίο 
δηµιουργεί µικροκλίµατα επίσης εξαι-
ρετικά για την ελιά. Ως αποτέλεσµα 
όλων των παραπάνω, το µεράκι και ο 
ζήλος των παραγωγών του Αγροτικού 
Συνεταιρισµού Στέρνας ανταµείβονται 
µε εξαιρετικά ελαιοκοµικά προϊόντα.

Το ελαιοτριβείο βρίσκεται στην είσο-
δο του χωριού, περιφραγµένο και εξο-
πλισµένο µε σύγχρονα µηχανήµατα 
επεξεργασίας του ελαιόκαρπου. Στις 

εγκαταστάσεις του, βρίσκονται η µο-
νάδα τυποποίησης ελαιολάδου, καθώς 
και οι ανοξείδωτες δεξαµενές. Εδώ επί-
σης µεταφέρονται, αποθηκεύονται για 
σύντοµο χρονικό διάστηµα και επανα-
προωθούνται περίπου 80 τόνοι βρώσι-
µες ελιές ποικιλίας Καλαµών. 

Οξύτητα από 0,2 έως 0,3
Συνολικά, η παραγωγή του εργο-

στασίου αθροίζεται (κατά µέσο όρο) 
σε 1.000 τόνους εξαιρετικά παρθένου 
ελαιολάδου ετησίως, οι οποίοι προέρ-
χονται από τα 202 µέλη του Συνεταιρι-

σµού και άλλους 500 περίπου ανεξάρ-
τητους παραγωγούς της περιοχής. Ας 
σηµειωθεί δε ότι η Οµάδα Παραγωγών 
του ΑΣ Στέρνας αναγνωρίστηκε σαν 
Οργάνωση Παραγωγών στον τοµέα 
ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του παρα-
γόµενου ελαιολάδου, αµιγώς της ποι-
κιλίας Κορωνέικη, είναι η εξαιρετι-
κά χαµηλή οξύτητα και τα εξαιρετικά 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του. 
Αξιοσηµείωτο είναι ότι η οξύτητα που 
επιτυγχάνεται στο ελαιόλαδο του Συ-
νεταιρισµού, είναι τις περισσότερες 
χρονιές 0,2 έως 0,3, το οποίο έχει εξα-
σφαλίσει ισχυρή φήµη στην περιοχή 
και στον εµπορικό κόσµο.

Παράλληλα, στις εγκαταστάσεις της 
ΟΕΦ εφαρµόζεται Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Ασφάλειας Τροφίµων ISO 22000:2005 
για την παραγωγή, την τυποποίηση 
και την εµπορία ελαιολάδου.
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Ισχυρή η φήµη  
των προϊόντων
Στην ποιότητα των ελαιοκοµικών 
προϊόντων της περιοχής της Στέρνας 
Μεσσηνίας συµβάλλουν δύο βασικά 
χαρακτηριστικά του ελαιώνα, το pH 
του εδάφους, οι τιµές του οποίου 
είναι εξαιρετικά ευνοϊκές για την 
ελαιοκαλλιέργεια, αλλά και το έντονο 
ανάγλυφο, το οποίο δηµιουργεί 
µικροκλίµατα επίσης εξαιρετικά 
για την ελιά. Αξιοσηµείωτο είναι 
ότι η οξύτητα που επιτυγχάνεται 
στο ελαιόλαδο του Συνεταιρισµού, 
είναι τις περισσότερες χρονιές 0,2 
έως 0,3, το οποίο έχει εξασφαλίσει 
ισχυρή φήµη στην περιοχή και στον 
εµπορικό κόσµο.
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Η συνολική 
παραγωγή 
ελαιολάδου του 
Συνεταιρισμού 
Αβίας ανέρχεται 
κατά μέσο όρο 
στους 400 τόνους 
ετησίως.
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Ένας από τους παλαιότερους συνεται-
ρισµούς στην περιοχή της Μεσσηνίας 
είναι ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνε-
ταιρισµός Μικρής Μαντίνειας-Αβίας, ο 
οποίος ιδρύθηκε το 1924 και είναι πι-
στοποιηµένος για την παραγωγή ελαι-
ολάδου Προστατευόµενης Ονοµασίας 
Προέλευσης «Καλαµάτα».

Στόχος του ήταν -και παραµένει- να βο-
ηθήσει τους παραγωγούς ν’ αναδείξουν 
όλα τα χαρακτηριστικά και τις αξίες της 
ελιάς που καλλιεργείται στην περιοχή εδώ 
και χιλιάδες χρόνια και που προσδίδει ζω-
ντανό χρώµα, πλούσια γεύση και µονα-
δικό άρωµα φρεσκάδας στο ελαιόλαδο. 
Όλα αυτά τα χρόνια ο Συνεταιρισµός βελ-
τιώνει συνεχώς τη θέση του στην αγορά, 
εκσυγχρονίζει την οργάνωση και τη λει-
τουργία του, βρίσκεται δίπλα στους πα-
ραγωγούς βοηθώντας τους να προστα-
τεύσουν την ποιότητα της πρώτης ύλης. 
Σήµερα θεωρείται µία τις πιο σύγχρονες 
και αποτελεσµατικές οργανώσεις, µε ση-

µαντικές πιστοποιήσεις και διακρίσεις, 
ενώ το ελαιόλαδο «Αβία», το αποκλειστικό 
του προϊόν, αναγνωρίζεται, ως ένα από τα 
κορυφαία προϊόντα της χώρας τόσο στην 
εσωτερική αγορά, όσο και στο εξωτερικό.

Ταξιδεύει σε όλο τον κόσµο
Η συνολική παραγωγή ελαιολάδου του 

Συνεταιρισµού Μικρής Μαντίνειας-Αβίας 
ανέρχεται κατά µέσο όρο στους 400 τό-
νους ετησίως ενώ τυποποιείται και διατί-
θεται στην εγχώρια αγορά αλλά και στο 
εξωτερικό και συγκεκριµένα σε Γαλλία, 

Γερµανία, Ιταλία, Καναδά και Αµερική.
Το προϊόν που παράγει ο Συνεταιρι-

σµός είναι αποκλειστικά το εξαιρετικό 
παρθένο ελαιόλαδο Προστατευόµενης 
Ονοµασίας Προέλευσης «Καλαµάτα», 
«Αβία». Παράγεται από την ποικιλία Κο-
ρωνέικη και χαρακτηρίζεται από το ζωντα-
νό χρώµα, το πλούσιο άρωµα φρεσκάδας, 
τη λεπτή γεύση και τη χαµηλή οξύτητα. 

Πρόκειται για ένα βασικό συστατικό 
της Μεσογειακής ∆ιατροφής και το από-
λυτα υγιεινό λάδι για κάθε κουζίνα, προ-
σφέροντας ψυχική και σωµατική υγεία. 
Παίζει σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση 
µιας ισορροπηµένης διατροφής για τον 
άνθρωπο. Ιατρικές µελέτες δείχνουν ότι 
η δίαιτα πλούσια σε ελαιόλαδο ελαττώ-
νει την επίπτωση του καρκίνου του στο-
µάχου, του παχέος εντέρου, του προστά-
τη και κυρίως του καρκίνου του µαστού. 
Βοηθά τη χοληστερίνη (LDL) να διατηρεί-
ται σε χαµηλά επίπεδα και αυξάνει την 
«καλή χοληστερίνη» (HDL).

Το απόλυτα υγιεινό λάδι  
για κάθε κουζίνα παράγεται στην Αβία

Ένα ΠΟΠ Καλαµάτα από τον πιο έµπειρο συνεταιρισµό της Μεσσηνίας

EST. 1924
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Monakrivo
Το μοναχοπαίδι 168 ελαιοπαραγωγών 

Aκολουθεί το µονοπάτι της ιστορίας και της παράδοσης

Το Μονοπάτι είναι µία εταιρεία 168 ελαιοπαρα-
γωγών µε 5.200 στρέµµατα και 93.000 ελαιό-
δεντρα Κορωνέικης ποικιλίας ηµιορεινών και 
ορεινών ελαιώνων, που βρίσκονται πάνω σε 
ηλιόλουστες πλαγιές περικυκλωµένες από πεύ-
κα, κουµαριές, σκίνα και µύρτα στην περιοχή Γε-
ράκι Ήλιδας της Πελοποννήσου.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2013 και πήρε το όνο-
µα «Μονοπάτι» ακολουθώντας το αρχαίο µο-
νοπάτι της ιστορίας. Στην αρχαία Ελλάδα, δύο 
ηµέρες πριν τους Ολυµπιακούς Αγώνες, υπήρ-
χε η παράδοση µιας πορείας από την αρχαία 
‘Ήλιδα προς την αρχαία Ολυµπία. Στο µέσο του 
µονοπατιού προς την αρχαία Ολυµπία όπου 
και διανυκτέρευαν, είναι οι παρυφές της περι-
οχής των ελαιώνων της εταιρείας. Η πορεία αυ-
τή ακολουθούσε ένα µονοπάτι 54 χιλιοµέτρων 
και συµµετείχαν όλοι: Αθλητές, κριτές, ιέρειες, 
ελλανοδίκες και οι συγγενείς όλων αυτών.

Έτσι, ακολουθώντας το «Μονοπάτι» που 
έστρωσε το όραµα της εταιρείας και µε αγά-
πη για το ελαιόλαδο, τον τόπο και την ιστορία 
των παραγωγών, δηµιουργήθηκε το «Μονάκρι-
βο». Ένα ελαιόλαδο που συνδέει τα άτοµα πίσω 
από την εταιρεία µε το παρελθόν και µε τις ρί-

ζες τους, που φτάνουν µέχρι την αρχαιότητα. Το 
Μονάκριβο είναι ένα ελαιόλαδο ανώτερης ποιό-
τητας µε χρυσοπράσινο χρώµα, πλούσιο άρωµα, 
µεστή γεύση και πολύ χαµηλή οξύτητα.  

Γκάµα προϊόντων:
● Η συσκευασία Λίµνες που περιέχει το χυµό 
από 100% Κορωνέικη ποικιλία. ∆ιαθέτει µια υπέ-
ροχη, βελούδινη υφή, ζωντανό χρώµα, πλούσια 
γεύση και χαµηλή οξύτητα.
● Οι Αφανούλες, από 97% Κορωνέικη και 3% ποι-
κιλία Ματολιά,  αφήνει µια ακαταµάχητη φρου-
τώδη, ελαφρά πικρή, επίγευση. 
● Το Βιολογικό, παράγεται αποκλειστικά από 
ελαιόδενδρα βιολογικής καλλιέργειας. 
● Τέλος, η σειρά 365, που παράγεται από 100% 
Κορωνέικη, είναι ιδανικό για σαλάτες και µαγείρεµα. 
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Το Μονάκριβο παράγεται 
αποκλειστικά με τη μέθοδο της 
ψυχρής έκθλιψης και μηχανικά 
μέσα, από επιλεγμένες ελιές που 
συλλέγονται με το χέρι.
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Στην Αρχαία Σκιλλουντία, ένα µικρό χω-
ριό, δίπλα στην Αρχαία Ολυµπία, στον 
τόπο που γέννησε τους Ολυµπιακούς 
Αγώνες, αποφάσισαν δύο παιδικοί φί-
λοι, ο Νικόλας Φιλιππίδης και ο Γιώρ-
γος Μόφορης, να ενώσουν τις δυνάµεις 
τους σε µία επαγγελµατική πορεία, έχο-
ντας έναν κοινό σκοπό: Την καλλιέργεια 
και ανάδειξη ενός µοναδικού, πλούσιου 
σε θρεπτική αξία θησαυρού γεύσης, του 
ελαιολάδου. Συνεργάτιδές τους, οι 4.000 
Κορωνέικες ελιές τους, αγέρωχες, ανέγ-
γιχτες από ανθρώπου χέρι, πανέµορφες, 
ηλικίας έως και 100 ετών.

«Τα χαρακτηριστικά του εξαιρετικού 
παρθένου ελαιόλαδου αποδεικνύονται 
θαυµατουργά για τη ζωή των ανθρώ-
πων. Όσο οι συνεχείς επιστηµονικές 
έρευνες το επιβεβαιώνουν, τόσο περισ-
σότερο παθιαζόµαστε και συνδέουµε τη 
ζωή µας µε αυτό το µοναδικό δέντρο» 
σηµειώνουν οι δύο δηµιουργοί.

Μια σειρά µοναδικών προϊόντων
«Είµαστε οι ίδιοι ελαιοπαραγωγοί,πα-

ρέχοντας όλες τις εγγυήσεις για την ανώ-
τερη ποιότητά των ελαιολάδων µας. Η 
βαθιά γνώση µας για τις παραδοσιακές 
τεχνικές σε συνδυασµό µε τις σύγχρονες 
οικολογικές και αειφόρες πρακτικές και 
ο συνεχής ποιοτικός έλεγχος, µας επέ-
τρεψαν να δηµιουργήσουµε µια σειρά 

µοναδικών προϊόντων» συµπληρώνουν 
οι ίδιοι. «Άλλωστε στην Hellenic Fields 
εµπνεόµαστε από τη δύναµη της ελ-
ληνικής γης, επιµένουµε µε ευλάβεια 
στις αρχές της βιολογικής καλλιέργει-
ας, σεβόµαστε την ισορροπία της φύ-
σης και σε κάθε βήµα της παραγωγής 
µας την προστατεύουµε. Κάθε ελαιώ-
νας µας είναι µοναδικός και η φροντί-
δα του απαιτεί µοναδική προσέγγιση. 
Φροντίζουµε τους ελαιώνες µας, προ-
σαρµοζόµενοι στις απαιτήσεις τους, 
ώστε να αποφεύγουµε τις ασθένειες, τη 
χορήγηση περιττών λιπασµάτων ή φαρ-
µάκων. Ακολουθούµε Ολοκληρωµένο 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης παραµένοντας πι-
στοί στις βασικές µας αξίες: αειφορία, 
ανώτερη ποιότητα, υψηλή θρεπτική αξία 
και µοναδική γεύση» τονίζουν οι ίδιοι.

«Εργαζόµαστε σε όλα τα στάδια παρα-
γωγής και ως άγρυπνοι ελεγκτές µπο-
ρούµε να εγγυηθούµε πως κάθε προϊ-
όν «ena ena» είναι πλούσιο σε θρεπτική 
αξία, µοναδικό σε γεύση και άρωµα και 
απολύτως απαλλαγµένο από κάθε βλαβε-
ρή ουσία. Απόδειξη αποτελούν οι 14 δια-
κρίσεις µέσα στο 2018 από τους σηµαντι-
κότερους διαγωνισµούς: Extra Gold και 
Best of Greece 2018 στο BIOL, Gold και 
Best of Greece 2018 στο EVO-IOOC, Χρυ-
σό και Ασηµένιο στο Olive Japan, Ασηµέ-
νιο στο Los Angeles κ.ά.» καταλήγουν.

Δύο παιδικοί φίλοι κάνουν 
θαύματα στο ελαιόλαδο

Στην Ολυµπία µε 4.000 αγέρωχες Κορωνέικες  
βιολογικής καλλιέργειας
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Σεβασµός στη φύση
Ο καρπός µαζεύεται πρώιµα, όταν 
ακόµη η ελιά κρατά την αψάδα της και 
ελαιοποιείται σε χαµηλές θερµοκρασίες 
σε λίγες ώρες από τη συγκοµιδή.

Η αποθήκευση γίνεται σε ανοξείδωτες 
δεξαµενές µε άζωτο και η κατά 
παραγγελία εµφιάλωση σύµφωνα µε 
τα υψηλότερα ποιοτικά πρότυπα στις 
ιδιόκτητες, σύγχρονες εγκαταστάσεις µας.

∆ιασφαλίζεται έτσι η τέλεια 
ισορροπία γεύσεων, αρωµάτων, 
οξύτητας και θρεπτικής αξίας όλων των 
ελαιολάδων της εταιρείας. 

«Στην Hellenic Fields 
εµπνεόµαστε από τη δύναµη της 
ελληνικής γης, επιµένουµε µε ευλάβεια 
στις αρχές της βιολογικής καλλιέργειας.»
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Με το μύθο  
στην ψυχή και το νου

Ελαιόλαδο από την ευλογηµένη γη των Μυκηνών

Μυστικό επιτυχίας για δείγµατα υψηλής 
γαστρονοµίας, θησαυρός αιώνιων αιθέρι-
ων ελαίων, παρακαταθήκη υγείας και ασπί-
δα για τον ανθρώπινο οργανισµό είναι µε-
ταξύ άλλων για την εταιρεία OLIVELAWON 
του πολυπράγµονα Γιάννη Καµπούρη το 
ελαιόλαδο. «Κοιτάξαµε πίσω για να πάµε 
µπροστά» αναφέρει ο ίδιος. Και κάνει λό-
γο για µια οικογενειακή παράδοση πέντε 
γενεών που αντλεί γνώση από τις πρακτι-
κές που εφάρµοζαν οι παλαιότεροι χωρίς, 
ωστόσο, να αγνοεί τις σύγχρονες τεχνι-
κές και διατηρώντας ως πρώτιστο µέληµα 
το φυσικό περιβάλλον να παραδοθεί υγιές 
και λειτουργικό στις επόµενες γενιές. 

Κι όλα αυτά στους ιδιόκτητους ελαιώνες 
των πολυθρύλητων Μυκηνών από Κορω-
νέικη, για να φθάσει στην υπερσύγχρο-
νη γραµµή παραγωγής ένα έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο µε το όνοµα E-LA-WON. Πρόκει-
ται για τη συλλαβογραφική απόδοση τη λέ-
ξης ΕΛΑΙΟΝ στη Γραµµική Β εδώ και 3.500 
χρόνια σηµειώνει ο κ. Καµπούρης. Σήµερα 
η εταιρεία, που έχει επανειληµµένα βρα-
βευθεί για την υποστήριξη γαστρονοµι-
κών δηµιουργιών, παράγει τo E-LA-WON 
Premium, το αγουρέλαιο Green Fresh,  το 
τριποικιλιακό Special Blend, το εξαίρετο Βι-
ολογικό - Organic, το Traditional σε λευ-
κοσιδηρές συσκευασίες και το ιδιαίτερο 

Luxury µε φύλλα βρώσιµου χρυσού που 
διατίθεται σε χειροποίητη πολυτελή συ-
σκευασία και ήδη το έχουν γευθεί βασιλι-
κές οικογένειες, εφοπλιστές, φηµισµένοι 
αθλητές και ηθοποιοί σε όλα τα µήκη και 
πλάτη της Γης. Βέβαια σύµφωνα µε τον κ. 
Καµπούρη ο Χρυσός Έπαινος που αποδό-
θηκε στην εταιρεία του δύο φορές για την 
υποστήριξη της επιστηµονικής έρευνας για 
τη σκλήρυνση κατά πλάκας λόγω των υψη-
λών φαινολικών ουσιών είναι το επιστέγα-
σµα της σκληρής προσπάθειας. 

Ένα εξωστρεφές ελληνικό brand
«Το ελληνικό ελαιόλαδο υπερέχει ποιο-
τικά γι’ αυτό και έχει εξαιρετικές προοπτι-
κές στο χώρο της παγκόσµιας αγοράς και 
µπορεί να ξεχωρίσει από τη µαζική παρα-
γωγή της Ισπανίας και το µάρκετινγκ της 
Ιταλίας», αναφέρει ο κ. Καµπούρης. 

Μια φιλοσοφία επιχειρείν που φαίνε-
ται να ακολουθεί πιστά η εταιρεία του, κα-
θώς δίνει το παρών σε όλες τις µεγάλες 
διεθνείς εκθέσεις, ενώ έχει συγκεντρώ-
σει 47 διακρίσεις σε παγκόσµιους διαγω-
νισµούς για όλα τα προϊόντα της. Ηχηρή 
ήταν µάλιστα η παρουσία της στην πρό-
σφατη Sial 2018, όπου λάνσαρε τα νέα 
της «new luxury» χειροποίητα σαπούνια 
ελαιολάδου, ιδανικά για πρόσωπο, σώµα 

και µαλλιά σε τέσσερις τύπους, το απλό, 
µε άρωµα σανδαλόξυλο, µε άρωµα τρια-
ντάφυλλου και το «νέο χρυσό» µε επικά-
λυψη 22 καρατίων στη σειρά «Gold line». 

Εξειδίκευση και στο µέλι
Από τις Μυκήνες, τον Ταΰγετο και τον 
Πάρνωνα προέρχεται το µονοποικιλιακό 
µέλι E-LA-WON, το οποίο διατίθεται σε τύ-
πους Ελάτου, Θυµαρίσιο, Ανθέων Πορτο-
καλιάς και Καστανιάς και στη σπάνια Βα-
νίλια Ελάτης µε το ιριδίζον καραµελωµένο 
χρώµα, ενώ η εταιρεία παράγει και ελλη-
νικά pesto µαϊντανού µε κάπαρη και λια-
στής ντοµάτας µε µαστίχα. Τα προϊόντα 
E-LA-WON διατίθενται σε επιλεγµένα ντε-
λικατέσεν και ξενοδοχεία, τόσο στην εγ-
χώρια αγορά, όσο και σε χώρες της ΕΕ, στις 
ΗΠΑ, τον Καναδά και τη δυναµική αγορά 
των ΗΑΕ. Να σηµειωθεί, τέλος, πως όλη η 
δραστηριότητα υποστηρίζεται ηλεκτρονικά 
µέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας. 

Πλούσια σε αντιοξειδωτικά 
και θεραπευτικές ιδιότητες, 
τα σαπούνια E-LA-WON 
καθαρίζουν, ενυδατώνουν, 
θρέφουν και προστατεύουν 
την επιδερµίδα.
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«Ταξιδεύουμε το 
ελαιόλαδο των 
Μυκηνών σε 
όλα τα πλάτη και 
μήκη της Γης» 
είναι το μότο της 
E-LA-WON

Μεγάλωσα δίπλα σε 
λιοτρίβια και µελίσσια
«Στο αιγαιοπελαγίτικο νησί µου, την 
Ίµβρο που µεγάλωσα, πέραν της κτηνοτροφίας, 
τα παιδικά βιώµατα ήταν έντονα από τα 
µπόλια (αγριελιές που εµβολίαζαν), τα 
ελαιοπερίβολα, τα λιοτρίβια και τα µελίσσια. 
Ήταν λοιπόν απωθηµένο να οδηγηθώ και στον 
αγροδιατροφικό τοµέα, εκτός του εκπαιδευτικού 
που ασκώ εδώ και 37 χρόνια» αναφέρει ο CEO 
της OLIVELAWON Γιάννης Καµπούρης, ο οποίος 
σηµειώνει ότι η εταιρεία του έγινε αντικείµενο 
µεταπτυχιακής µελέτης στην ΑΣΟΕ και στο 
Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής.
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Η εταιρεία «Μεσογειακοί Ελαιώνες» 
αποτελεί τη συνέχεια µιας παραδοσια-
κής, οικογενειακής, µεταποιητικής επι-
χείρησης που δραστηριοποιείτο ήδη, 
στον ελαιουργικό τοµέα από το 1870, 
στην περιοχή των Μεσογείων Αττικής. 
Στη σηµερινή τους µορφή, οι Μεσογει-
ακοί Ελαιώνες έχουν αναπτύξει τις δρα-
στηριότητές τους, πέρα από την παρα-
γωγή, και στην τυποποίηση εξαιρετικού 
παρθένου ελαιολάδου σε σύγχρονες 
τεχνολογικά εγκαταστάσεις σε ιδιόκτη-
το χώρο στην Παιανία Αττικής

 Στόχος της εταιρείας είναι η άµεση και 
ορθολογική επεξεργασία του ελαιοκάρ-
που και η διαφύλαξη των ποιοτικών και 
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του 
ελαιολάδου, αφού τα θεωρεί αναγκαία 
για τη διασφάλιση της ποιότητας του διε-
θνώς καταξιωµένου ελληνικού προϊόντος.

Προϊόν υψηλών προδιαγραφών
Στην εποχή όπου η ποιότητα αποτελεί 

καθοριστικό στοιχείο για την ανταγωνι-
στικότητα των προϊόντων και το καινούρ-
γιο πρέπει να το δηµιουργήσει κανείς 
µόνος του, οι Μεσογειακοί Ελαιώνες µε 
υπερηφάνεια µοιράζονται µε τον κατα-
ναλωτή ένα προϊόν υψηλών προδιαγρα-
φών, µε µοναδική υφή, γεύση και δια-
τροφική αξία, που συσκευάζεται κάτω από 
αυστηρούς ελέγχους. Από τη συνεργασία 
φύσης, παράδοσης και τεχνολογίας προ-
κύπτουν τα πολυβραβευµένα εξαιρετι-
κά παρθένα ελαιόλαδα «Verus Hellenic 
Premium Monovarietal» και «Μέση Γαία».

Τα «Verus» προσφέρονται σε συσκευ-
ασίες των 100, 200 και 500ml και σε πε-
ριορισµένες ποσότητες (περίπου 2.000 lit 
ανά ποικιλία). Πρόκειται για µια τετραλο-
γία γεύσεων από µονοποικιλιακά εξαιρε-
τικά παρθένα ελαιόλαδα, πολύ χαµηλής 
οξύτητας, µε ελαφρώς πράσινο χρώµα, 
έντονα φρουτώδη αλλά και ισορροπηµέ-
νη γεύση. Ένα φυσικό χυµό από τέσσε-
ρις ξεχωριστές ποικιλίες που διακρίνονται 
για την πλούσια υφή και την αποδεδειγ-
µένα υψηλή διατροφική αξία τους. 

 Το «Μέση Γαία» προσφέρεται σε συ-
σκευασίες των 100, 250, 500, 750ml και 
5 lit. Eίναι ένας συνδυασµός γεύσεων, 
της Κορωνέικης ποικιλίας, από τρεις πε-
ριοχές τη Ελλάδας, (Αττική, Μεσσηνία & 
Λακωνία) εµπλουτισµένης κατά 20% πε-
ρίπου µε την ποικιλία Κλωνάρα (µόνο το 
συµβατικό). Το µικροκλίµα και τα εδαφο-
λογικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής σε 
συνδυασµό µε όλα τα στάδια, συλλογής, 
επεξεργασίας και τυποποίησης, διαµορ-
φώνουν τον πολύπλοκο χαρακτήρα του. 

Η εταιρεία εφαρµόζει πιστοποιηµένο Σύ-
στηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων 
σύµφωνα µε το ΕΝ ISO 22000:2005 (πε-
ριλαµβάνει ΗACCP) και πιστοποιείται από 
την TUV Hellas. Εφαρµόζει τις διατάξεις και 
πληροί τις απαιτήσεις του Ε.Κ. 834/2007 
για συσκευασία, αποθήκευση και εµπορία 
βιολογικού εξαιρετικού παρθένου ελαιο-
λάδου ενώ πιστοποιείται από τη ∆ΗΩ. Ο 
αλφαριθµητικός Κωδικός που πιστοποιεί 
την ελληνικότητα του προϊόντος και τη νό-
µιµη λειτουργία είναι ο EL 40 177.

Στα Μεσόγεια
ξέρουν από καλό ελαιόλαδο

Οικογενειακή παράδοση και σύγχρονη τεχνολογία

ΜΕΣΗ ΓΑΙΑ �MESI GAIA� & MESI GAIA BIO
Χάλκινο Kotinos 2018 

Ασηµένιο Olymp Award 2018 
Χρυσό Olymp Award  2018

Ασηµένιο London IOOC 2017
Χάλκινο London IOOC 2016

KOTINOS 2016 Έπαινος 

Χάλκινο For Taste 
6ο Φεστιβάλ Ελιάς & Ελαιολάδου 2015

KOTINOS Έπαινος Ελαιοτεχνία 2015
KOTINOS Έπαινος Ελαιοτεχνία 2011
Χάλκινο Kotinos Ελαιοτεχνία 2010

Ασηµένιο Βραβείο Γεύσης 
4ο Φεστιβάλ Ελιάς & Ελαιολάδου 2010

Ασηµένιο Βραβείο Γεύσης 
2ο Φεστιβάλ Ελιάς & Ελαιολάδου 2008

VERUS HELLENIC PREMIUM MONOVARIETAL
Ασηµένιο Kotinos 2018 για το Μανάκι
Ασηµένιο Olymp Award 2018 για την Κορωνέικη

Χάλκινο Olymp Award 2018 για την Μαρώνειας
Χάλκινο Kotinos 2017 για την Μαρώνειας
Χάλκινο Kotinos 2017για την Κλωνάρα
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Φυσικός χυµός
Με τη συνεργασία φύσης, παράδοσης 
και τεχνολογίας, ο καταναλωτής µπορεί 
να απολαύσει ένα πραγµατικά εξαιρετικό 
παρθένο ελαιόλαδο, πολύ χαµηλής 
οξύτητας, µε ελαφρώς πράσινο χρώµα, 
έντονα φρουτώδη αλλά και ισορροπηµένη 
γεύση, ελαφρώς πικρό και µε µια απαλή 
πικάντικη επίγευση. Ένα φυσικό χυµό µε 
πλούσια υφή και υψηλή διατροφική αξία.
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Sapfo® EVOO
Χρυσοκίτρινο ελαιόλαδο πολύ 
χαµηλής οξύτητας µε πολύ  έντονο 
άρωµα και  πικάντικη επίγευση , το 
οποίο µε το απίστευτο φρουτώδες 
του µπορεί να απογειώσει κάθε 
σαλάτα λαχανικών και να βελτιώσει 
ψητά φούρνου µε µια µικρή ποσότητα 
στο τέλος του ψησίµατος.
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Στην Λέσβο
η ποίηση γράφεται  

στον ελαιώνα
Με την τέχνη και την επιµονή της οικογένειας Παπαδέλλη

Η οικογενειακή επιχείρηση «Παπα-
δέλλης», µε µπροστάρηδες τα αδέλ-
φια Μπάµπη και ∆ηµήτρη και έδρα 
στη Λουτρόπολη Θερµής, ασχολείται 
από το 1980 µε την παραγωγή, συ-
γκοµιδή και τυποποίηση ελαιολάδου 
στη Μυτιλήνη µε σύµβολο της φιλο-
σοφίας της το λογότυπο που κοσµεί 
τα µπουκάλια της. 

Πρόκειται για τον ανθό της ελιάς, ο 
οποίος σχηµατίζει µε µονοκονδυλιά 
µια «σφυρίδα», ένα εργαλείο δηλα-
δή του ελαιοτριβείου, που αποτελείται 
από ένα στρογγυλό και επίπεδο πλέγ-
µα από χονδρές ίνες που λειτουργεί 
ως φίλτρο. Με αυτό τον τρόπο, σύµφω-
να µε τους ανθρώπους της εταιρείας, 
γίνεται µια προσπάθεια να οπτικοποι-
ηθούν οι ολοκληρωµένες υπηρεσίες 
που παρέχει η επιχείρηση, από τη συ-
γκοµιδή µέχρι και την παραγωγική δι-
αδικασία του τελικού προϊόντος.

Η ναυαρχίδα Sapfo® EVOO
Κορυφαίο δηµιούργηµά της είναι 

το Sapfo® Εxtra Virgin Olive Oil, ένα 
µοναδικό ελαιόλαδο, η περισυλλο-
γή του οποίου γίνεται σχολαστικά και 
µόνο από ορεινές και ξερικές περιο-
χές της Μυτιλήνης. Το όνοµά του εί-
ναι εµπνευσµένο από την ποιήτρια 
Σαπφώ, τη δέκατη µούσα σύµφωνα 
µε τον Πλάτωνα, που γεννήθηκε στη 
Μυτιλήνη, ενώ το δίχτυ, που συνοδεύ-

ει τη συσκευασία, είναι πλεγµένο στο 
χέρι και µοναδικό για κάθε φιάλη, 
σηµειολογικά παραπέµπει στον καλ-
λωπισµό και τη φροντίδα της κόµης 
των γυναικών στην αρχαιότητα. Κα-
ταδεικνύοντας µε τον τρόπο αυτό την 
εµµονή της εταιρείας στη λεπτοµέρεια 
και την ποιότητα, όπως ακριβώς λει-
τουργεί και κατά την περισυλλογή του 
ελαιολάδου. Σηµειώνεται ότι έµπνευ-
ση για το κοπτικό που έχει το καρτε-
λάκι της φιάλης αποτέλεσαν τα σπα-
σµένα κοµµάτια αρχαίων αγγείων. 

Επίσης στα προϊόντα της εταιρείας 
ανήκουν τα ελαιόλαδα Αλκαίος και 
Aiolis και τα σαπούνια πολυτελείας 
ελαιόλαδου Σαπφώ.
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Ο Γιάννης Προδρόµου είναι όλη του την 
ζωή ελαιοκαλλιεργητής και οι ιδιόκτη-
τοι ελαιώνες του µε πάνω από 6.500 
ελαιόδεντρα των τοπικών ποικιλιών, 
βρίσκονται στη Νέα Ποτίδαια Χαλκιδι-
κής. Η ύπαρξη της Yanni’s Olive Grove, 
η οποία ασχολείται µε την παραγωγή 
και τυποποίηση αγουρελαίων και προ-
ϊόντων ελιάς, είναι άµεσα συνδεδεµένη 
µε το Κέντρο Ελιάς Κρίνος της Αµερικα-
νικής Γεωργικής Σχολής. 

«Μόλις το 2012 αποφασίσαµε να αξιο-
ποιήσουµε την παραγωγή µας, τυποποι-
ώντας την οι ίδιοι. Αναγνωρίσαµε αµέ-
σως ότι το µοναδικό όπλο µας είναι η 
ανώτατη ποιότητα, η οποία επιτεύχθηκε, 
µέσα από τη προσπάθεια αναβάθµισης 
της διαδικασίας παραγωγής, της στενής 
συνεργασίας µε την επιστηµονική κοι-
νότητα και, τέλος, την επιβεβαίωση από 
µια σειρά πιστοποιήσεων. Εφαρµόσαµε, 
ως µοναδικός ελαιοκαλλιεργητής στην 
Ελλάδα, τα τελευταία τρία χρόνια σε συ-
νεργασία µε τον εθνικό φορέα Γαία Επι-
χειρείν την ευφυή ελαιοκαλλιέργεια, η 
οποία είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση του 
κόστους, την αύξηση της ποιότητας του 
καρπού ελιάς και την προστασία του πε-
ριβάλλοντος» αναφέρει ο κ. Προδρόµου.

 Και συµπληρώνει: «Μετά από πορεία 
6 ετών, είµαστε περήφανοι που έχουµε 
κατακτήσει πάνω από 45 διεθνή βραβεία 
από τους µεγαλύτερους διαγωνισµούς 
του κόσµου. Τα αγουρέλαιά µας έχουν 
υψηλότατα επίπεδα πολυφαινολών και 
φυσικών αντιοξειδωτικών και γι’ αυτό η 
εταιρεία µας είναι ο µοναδικός χορηγός 
της πρώτης παγκόσµιας µελέτης σε ασθε-
νείς µε ήπια νοητική διαταραχή, η οποία 

είναι η πρόδροµος της νόσου Alzheimer. 
Τα θετικότατα τελικά αποτελέσµατα της 
µελέτης θα ανακοινωθούν τον Φεβρου-
άριο 2019 από την καθηγήτρια Ιατρικής 
του ΑΠΘ Μαγδαληνή Τσολάκη και θα 
δηµοσιευθούν άµεσα σε διεθνές ανα-
γνωρισµένο ιατρικό περιοδικό».    

Νέα προϊόντα επιτραπέζιας ελιάς
Νέα κατηγορία δηµιουργούν σύµφωνα 

µε την συνιδιοκτήτρια Εύη Προδρόµου, τα 
νέα προϊόντα ελιάς χωρίς αλάτι µε γλυ-
κιά γεύση. Μπορούν να καταναλωθούν 
ελεύθερα από µια µεγάλη κατηγορία αν-
θρώπων, οι οποίοι λόγω προβληµάτων 
υγείας, δεν µπορούσαν να φάνε ελιές. «Ο 
Γιάννης κι εγώ ξεκινήσαµε το 2012 από 
ένα µικρό τυποποιητήριο 30 τ.µ. και, σή-
µερα, βρισκόµαστε σε πάνω από 1.000 τ.µ. 
εγκαταστάσεις. Είµαστε περήφανοι για τα 
παιδιά µας, τα οποία µετέχουν ήδη στην 
επιχείρηση και µέσω των ειδικών σπουδών 
τους, η εταιρεία µας έχει πλέον συνέχεια. 
Η κόρη µας Σοφία σπουδάζει στο ΑΠΘ ως 
χηµικός τροφίµων και θα ειδικευτεί στο 
ελαιόλαδο και ο γιος µας Νίκος σπουδάζει 
στο ΠΑ.ΜΑΚ. διοίκηση επιχειρήσεων µε ει-
δίκευση στο εξαγωγικό µάρκετινγκ.

Αισθανόµαστε τιµή, που ένας από τους 
µεγαλύτερους εισαγωγείς ελληνικών 
τροφίµων στη Β. Αµερική, µας εµπιστεύ-
θηκε και σήµερα τα σνακ γλυκιάς ελιάς 
βρίσκονται τοποθετηµένα στα ράφια 
καταστηµάτων πέρα από τον Ατλαντικό. 
Κύριες χώρες πώλησης των προϊόντων 
µας είναι ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία 
και την επόµενη χρονιά θα κάνουµε την 
είσοδό µας στον ευρωπαϊκό βορρά» ση-
µειώνει η κυρία Προδρόµου.

Ένας ελαιοκαλλιεργητής  
που πιστεύει στην επιστήμη
Με την τεχνογνωσία της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής
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Με δύναμη στην 
επιτραπέζια

Δέκα ισχυροί παίχτες του κλάδου της ελληνικής 
επιτραπέζιας ελιάς που κατακτούν τις διεθνείς αγορές 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ
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Η σειρά παρουσίασης είναι τυχαία
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① Εμπειρία 30 ετών
Για την κραταιά Intercomm Foods AE

H Intercomm Foods AE ιδρύθηκε στη Λάρισα το 1990, διαθέ-
τει σύγχρονες εγκαταστάσεις 150.000 τ.μ. και με περισσότερα 
από 28 χρόνια εμπειρίας, δραστηριοποιείται στο χώρο παρα-
γωγής και επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς και κονσερβοποιη-
μένων και ασηπτικών φρούτων. 

Σήμερα, έχει επιτύχει να είναι η μεγαλύτερη μεταποιητική 
βιομηχανία ελιάς στην Ελλάδα με δύο εργοστάσια, σε Λάρισα 
και Άρτα, και μια από τις δυναμικότερα αναπτυσσόμενες ευ-
ρωπαϊκές εταιρείες στην επεξεργασία και εμπορία τυποποιη-
μένων φρούτων (ροδάκινο και βερίκοκο). 

H ποιότητα, ο νεοτερισμός και οι επενδύσεις στην ανάπτυξη 
της εταιρείας έχουν καταφέρει εξαιρετικά εξαγωγικά επιτεύγ-
ματα, με το 98% των προϊόντων της να  εξάγεται σε 62 χώρες. 
Ανάμεσά τους πολλές χώρες της  ΕΕ και της Μέσης Ανατολής, 
η Ρωσία, η Ουκρανία, το Ιράν, η Ν. Αφρική, η Αυστραλία, η 
Ν. Ζηλανδία, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, το Μεξικό, η Βραζιλία, το 
Περού και πολλές άλλες. 

Τα προϊόντα διατίθενται τόσο με την εταιρική ετικέτα Delphi 
όπως και με Ιδιωτική Ετικέτα για τους μεγαλύτερους εισαγω-
γείς τροφίμων και αλυσίδων σούπερ μάρκετ παγκοσμίως. 

H υψηλή ποιότητα των προϊόντων, οι ανταγωνιστικές τιμές, 
η συνεχής εξέλιξη και η αξιόπιστη εξυπηρέτηση, έχουν φέρει 
στην Intercomm Foods Α.Ε. στην κορυφή των προτιμήσεων 
των εταιρειών με υψηλά ποιοτικά standards. 

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη και λειτουργεί σύμφωνα με 
ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, BRC, IFS και πληροί τις 
πιο απαιτητικές ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές.

② Η τέχνη της απόλαυσης
Από την Oliart µε έδρα την Άρτα

Mία από τις πιο σύγχρονες, νεοσύστατες εταιρείες στο χώρο της με-
ταποίησης της ελιάς στην περιοχή της Ηπείρου είναι η «Oliart» του 
Θανάση Κοντοδήμα, που συγκαταλέγεται στις πρώτες επιχειρήσεις 
που πήραν το ελληνικό σήμα για τις επιτραπέζιες ελιές που τυπο-
ποιούν. Η «Oliart», που έχει έδρα στη Γραμμενίτσα, ξεκίνησε τη 
λειτουργία της μόλις το 2017 και σήμερα έχει τη δυνατότητα παρα-
γωγής περισσότερων από 9 κωδικούς (αλατισμένη ελιά ποικιλίας 
Χοντροελιάς Άρτας, αλατισμένη ελιά ποικιλίας Καλαμών, εκπυ-
ρηνωμένες Χονδροελιές Άρτας, εκπυρηνωμένες ελιές Καλαμών, 
ροδέλες ελιές Καλαμών και Χονδροελιάς Άρτας, γεμιστές ελιές 
Χονδροελιάς Άρτας και πάστα ελιάς Καλαμών και Χονδροελιάς 
Άρτας), σε συσκευασίες από 200 γρ. και άνω. Όλα τα προϊόντα της 
παράγονται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και με τους αυστηρότε-
ρους όρους διασφάλισης ποιότητας και υγιεινής, συνδυάζοντας 
την ποιότητα, την τεχνολογία και την ποικιλία των ειδών ενώ δια-
τίθενται σε delicatessen καταστήματα της Αθήνας και των μεγάλων 
πόλεων, καθώς και σε καταστήματα του εξωτερικού.

Οι επιτραπέζιες ελιές της Intercomm Foods AE, υπό το brand Delphi, 
εξάγονται σε περισσότερες από 62 χώρες σε όλο τον κόσµο.
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③ Από τη Χαλκιδική 
σε όλο τον κόσμο

                         Στέλνει τις ελιές της η Olivellas

Μια οικογενειακή επιχείρηση με έδρα τη Χαλκιδική, η οποία 
ιδρύθηκε το 1993, είναι η Olivellas, που ειδικεύεται στην επεξερ-
γασία, τυποποίηση και εξαγωγή επιτραπέζιων ελιών. Πιστοποιη-
μένη κατά IFS : v6, BRC v:6,  ISO 22000:2005, ISO 9001:2008, 
Kosher και εφαρμόζοντας ISO 14001:2004, η εταιρεία με ετήσια 
δυναμικότητα παραγωγής 8.000-9.000 τόνων εξάγει το προϊόν 
της σε 50 χώρες του κόσμου, ενώ τα προϊόντα της διακινούνται 
με τρία διαφορετικά brands, τα Olivellas, Olivina και Rina Blu. 
Η γκάμα των προϊόντων της περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ΠΟΠ 
Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής (ολόκληρες, εκπυρηνωμένες, ροδέ-
λες, γεμιστές με αμύγδαλα, σκόρδο, πάπρικα, τουρσιά, πορτοκάλι, 
λεμόνι, πιπεριές jalapeno, τσίλι, λιαστές ντομάτες), Ελιές Καλα-
μών (ολόκληρες, εκπυρηνωμένες, ροδέλες), Μαύρες ελιές (ολό-
κληρες, εκπυρηνωμένες, ροδέλες) και Ελιές Αμφίσσης. Η εται-
ρεία συμμετείχε στη Sial που ολοκληρώθηκε στις 25 Οκτωβρίου.

④ Μοναδική γεύση
Από το brand Parthenon της Γεωργούδης ΑΕ

Η Γεωργούδης Α.Ε., που ιδρύθηκε το 1897,  εξειδικεύεται εδώ 
και χρόνια στην τυποποίηση επιτραπέζιας ελιάς κάτω από την 
επωνυμία Parthenon που αποτελεί ένα πολύ ισχυρό ελληνικό 
brand στο εξωτερικό. Θέλοντας να διευρύνει την κατανάλωση 
της ελιάς, πέρα από τη συμβατική της χρήση, αποφάσισε να 
λανσάρει στην αγορά 4 διαφορετικά είδη ελιάς σε σακουλάκια 
70 γρ. με σκοπό να αποτελέσουν ένα γευστικό και υγιεινό σνακ 
για κάθε στιγμή. Η πολύχρονη εμπειρία της εταιρείας σε συν-
δυασμό με την πολύ προσεκτική επιλογή ελιών, ο παραδοσια-
κός τρόπος επεξεργασίας τους καθώς και οι αυστηρές ποιοτικές 
προδιαγραφές σε όλα τα στάδια της παραγωγής, εγγυώνται τη 
μοναδική γεύση και ποιότητα των ελιών «Parthenon» .

Ένα νόστιµο και υγιεινό σνακ από τη Γεωργούδης ΑΕ
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⑤ Premium προϊόντα
Το όραµα της Σιούρας ΑΓΒΕ 

Η εισαγωγή νέων προϊόντων και η εφαρμογή πιο σύγχρονων 
μεθόδων επεξεργασίας της ελιάς είναι το όραμα της εταιρείας 
Σιούρας, το οποίο παίρνει μορφή στο περιεχόμενο της ετικέ-
τας Selia. Πάστα ελιάς Καλαμών, γεμιστές ελιές με πιπεριά ή 
πάστα πιπεριάς αλλά και πιο καινούργια προϊό-
ντα, όπως είναι η premium γυάλινη συσκευασία 
Selia Country Mix Greek Olives, που μπλέκει τις 
γεύσεις και τα χρώματα διαφορετικών ποικιλιών 
ελιάς, ξεχωρίζουν από τη μεγάλη γκάμα προϊό-
ντων της εταιρείας. Αξίζει να σημειωθεί πως τα 
παραπάνω είδη επεξεργάζονται με φυσικές μεθό-
δους, χωρίς τη χρήση συντηρητικών και άλλων χη-
μικών προσθέτων και μετά από μία σειρά ελέγχων 

κατά την παραγωγική διαδικασία είναι έτοιμα για να φτάσουν 
στον τελικό καταναλωτή. Συνολικά 10.000 τόνοι επιτραπέζιας 
ελιάς, με πρωταγωνίστρια την Καλαμών, επεξεργάζονται στις 
εγκαταστάσεις της Σιούρας ΑΓΒΕ, με έδρα το Βόλο, η οποία 
ιδρύθηκε το 1926 με αποκλειστικό σκοπό την επεξεργασία, 
τυποποίηση και εμπορία της ελληνικής επιτραπέζιας ελιάς. Η 
εταιρεία ξεκίνησε από την ελληνική αγορά και αφού καθιερώ-
θηκε με την ποιότητά της και με τη συνέπειά της ξεκίνησε την 

εξαγωγική της δραστηριότητα τη δεκαετία του ‘50. 
Σήμερα 95% των πωλήσεων είναι εξαγωγές σε Αμε-
ρική, Καναδά, Αυστραλία, Ευρώπη, Αραβικά Κράτη, 
Ρωσία και σε πάνω από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο 
και το υπόλοιπο 5% στην εσωτερική ελληνική αγο-
ρά. Η γκάμα των προϊόντων περιλαμβάνει την Κον-
σερβολιά, την Πράσινη Χαλκιδικής αλλά και άλλες 
μικρότερες ποικιλίες όπως η Μεγαρίτικη, η Χονδρο-
ελιά, η Θρούμπα Θάσου και η Θρούμπα Χαλκιδικής. 
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Στις αλουµινένιες συσκευασίες βρίσκει κανείς, µεταξύ άλλων, 
Μαυρολιές Αµφίσσης, ελιές Καλαµών και ειδικότερα προϊόντα.

⑥ Kωνσταντόπουλος ΑΕ
Με ισχυρό εξαγωγικό πρόσηµο

Στις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες εξαγωγών στον τομέα 
των βρώσιμων ελιών ανήκει η Κωνσταντόπουλος ΑΕ, εξά-
γοντας σε περισσότερες από 60 χώρες παγκοσμίως. Τα κύρια 
προϊόντα της εταιρείας είναι οι ελιές όλων των ειδών, σε κάθε 
πιθανή συσκευασία, καθώς και το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. 
Οι σχέσεις εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει η εταιρεία Κων-
σταντόπουλος ΑΕ με τους παραγωγούς στα 60 χρόνια πα-
ρουσίασής της στον τομέα της ελαιοπαραγωγής, αποτέλεσαν 
το κλειδί για την ανάπτυξή της. Η συνεχής επικοινωνία και 
υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα οδήγησε σε αρμονικές συνερ-
γασίες, που με τη σειρά τους οδηγούν στην καλύτερη δυνατή 
ποιότητα του τελικού προϊόντος. Σήμερα η εταιρεία συνεργά-
ζεται με πάνω από 5.000 παραγωγούς, στηρίζοντας ενεργά 
την ελληνική οικονομία. Επίσης συμμετέχει σε διεθνείς εκ-
θέσεις όπως η πρόσφατη Sial στο Παρίσι, μια παρουσία που 
σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Προ-
κόπη Κωνσταντόπουλο (φωτό αριστερά) , είναι καθοριστική 
για τις επιχειρήσεις πρώτης γραμμής με εξαγωγικό πρόσημο.

⑦ Καινοτομία στην ελιά
               Πολλές επιλογές στο ράφι από τη Λέλια

Στα προϊόντα «Λέλια» ανήκουν επιτραπέζιες ελιές και πάστα ελιάς 
από γνωστές ελληνικές ποικιλίες όπως Αμφίσσης, Θάσου και 
Καλαμών, συσκευασμένες σε τρεις διαφορετικούς τύπους, βάζα, 
αλουμινένιους φακέλους αλλά και κονσέρβες.  Στις αλουμινένιες 
συσκευασίες βρίσκει κανείς ελιές Καλαμών, Μαυρολιές Αμφίσ-
σης φουρνιστές, ποικιλία Θρούμπα Θάσου, Χονδροελιές Αμφίσ-
σης, καθώς και ειδικότερα προϊόντα, όπως ελιές εκπυρηνωμένες 
ή σε φετάκια, ιδανικές για σαλάτες, γαρνιτούρα και σνακ. 

Από τα προϊόντα της εταιρείας αξίζει να σημειωθεί και η πάστα 
πράσινης ελιάς, που ξεχωρίζει για το αισθητό άρωμα και τη γεύση 
ρίγανης, καθώς και η πάστα μαύρης Καλαμών, που διατίθενται 
μόνο σε βάζο, σε δύο μεγέθη, 180 και 360 γρ.

Η «Λέλια Τρόφιμα ΑΕ» δημιουργήθηκε το 1989 από την οι-
κογέ νεια Μπογιατζή, ως συνέχεια της «Άστρον Μεσσηνίας 
Α.Ε.», μιας ιστορικής εταιρείας παραγωγής ελαιολάδου. Το 
2013 εξαγοράστηκε από τον όμιλο εταιρειών Υφαντής. Οι εγκα-
ταστάσεις της βρίσκονται σε μια έκταση 12 στρμ. στο Καλοχώρι 
Αυλίδας και λειτουργούν με βάση τις υψηλές προδιαγραφές 
ποιότητας ISO. Το εργοστάσιο διαθέτει τρεις αυτοματοποιημέ-
νες γραμμές παραγωγής για τυποποίηση ελιών, ελαιολάδου, 
πάστας ελιάς και άλλων προϊόντων. Η υψηλή ποιότητα, η ενί-
σχυση της παράδοσης και η καινοτομία, σε συνδυασμό με την 
ευαισθησία και το σεβασμό για το περιβάλλον, είναι οι πυλώ-
νες, όπου στηρίζεται το όραμα της εταιρείας.
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⑧ Σφραγίδα Latrovalis
Με αφετήρια το εργοστάσιο των Σερρών

Όλα ξεκίνησαν από το ερασιτεχνικό σπιτικό εργαστήρι επεξερ-
γασίας επιτραπέζιας ελιάς του Δημήτρη Λατρόβαλη στις Σέρρες 
εν έτει 1983, το οποίο με τα χρόνια και την αύξηση της ζήτη-
σης έδωσε στη θέση του στο σημερινό εργοστάσιο της εταιρείας 
Latrovalis & Co, που επεξεργάζεται όλες τις ελληνικές ποικιλί-
ες. Στόχος της εταιρείας είναι να ταυτίσει το brand name της με 
την επιτραπέζια ελιά και με την τρίτη γενιά της οικογένειας να 
είναι έτοιμη να αναλάβει τα ηνία έχει γίνει περισσότερο εξω-
στρεφής από ποτέ. Σημειώνεται ότι το 95% της παραγωγής της 
φθάνει πλέον στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, τη Ρωσία, 
τις Αραβικές Χώρες και πλέον και τις ΗΠΑ.

⑨ Grilled και Rainbow 
ελιές, η νέα πρόταση

                          Από τους Ελαιώνες Χαλκιδικής

Με στόχο τη δημιουργία μιας πρότυπης, υπερσύγχρονης και 
πλήρως καθετοποιημένης εξαγωγικής βιομηχανίας τροφίμων 
και την αξιοποίηση του ιδιόκτητου ελαιώνα 20.000 δέντρων 
της οικογένειας Χίγκα, για την παραγωγή ελληνικών προϊό-
ντων ελιάς και ελαιολάδου κορυφαίας ποιότητας, ιδρύθηκε 
η εταιρεία Ελαιώνες Χαλκιδικής το 1996. Σήμερα, διανύει 
ήδη την τρίτη δεκαετία δραστηριότητάς της. Μέσα σε αυτά τα 
χρόνια, έχει ήδη καταφέρει να διεισδύσει στις καλύτερες και 
πιο απαιτητικές αγορές του εξωτερικού, αναδεικνύοντας τις 
ελληνικές ελιές και το ελαιόλαδο σε διεθνή προϊόντα υψηλής 
ποιότητας και γαστρονομίας. 

Η επεξεργασία και τυποποίηση ελληνικής ελιάς αποτελεί 
τη βασική δραστηριότητα της εταιρείας.  Κάθε χρόνο συλλέγο-
νται περισσότεροι από 2.000 τόνους ελληνικής ελιάς, κυρίως 
ποικιλίας Χαλκιδικής και Καλαμών. Λόγω του οικογενειακού 
ελαιώνα, οι ελιές ελέγχονται πλήρως σε όλα τα στάδια καλλι-
έργειας και επεξεργάζονται στο καλύτερο στάδιο ωριμότητάς 
τους. Όλες οι ελιές καλλιεργούνται με βάση τις αρχές ορθής 
γεωργικής πρακτικής, ενώ μέρος των ελαιώνων καλλιεργεί-
ται και σε πιστοποιημένους βιολογικούς ελαιώνες. 

Μακροχρόνιες συνεργασίες
Τα βασικά προϊόντα είναι επιτραπέζιες σε μικρές συσκευασίες 
– λιανικής, πολλών μεγεθών και ειδών.  Εμπορικά, δε, στη με-
γαλύτερη γκάμα ανήκουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, με 
πολλές συνεργασίες μακροχρόνιας εμπιστοσύνης. Η ιδιωτική 
μάρκα CARPOS συμπληρώνει την γκάμα των προϊόντων, με 
αυξανόμενη παρουσία στη διεθνή αγορά τροφίμων. Από τη 
δραστηριότητά της δεν λείπει η συνεχόμενη προσπάθεια για 
νέα προϊόντα και καινοτομία, με τις ψητές-grilled και τις πο-
λύχρωμες-rainbow ελιές, να είναι από τις νέες, πιο νόστιμες 
και πιο πρωτότυπες προτάσεις της εταιρείας, έχοντας κερδίσει 
την προσοχή και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας μέχρι και σήμερα, η 
εταιρεία έχει αποκλειστικά εξαγωγική δραστηριότητα και 
συνεχόμενα αυξητική εξαγωγών, σε περισσότερες από 30 
χώρες παγκοσμίως. Η εμπορική δραστηριότητά της εστιά-
ζεται σε χώρες όπως η Αυστραλία και η Αμερική, ενώ και 
η ευρωπαϊκή αγορά απορροφά σημαντικό όγκο των προϊό-
ντων, με την Αυστρία και την Αγγλία να συγκαταλέγονται 
στις κυριότερες χώρες πωλήσεων. 

118-125_ELIES.indd   124 27/11/2018   02:40



ΕΚ∆ΟΣΗ 2019 •  TOP 50 BY ΕΛΑΙΑΣ ΚΑΡΠΟΣ   125

⑩ Με βραβεία γεύσης
Οι επιτραπέζιες ελιές της Hellenic Crops

Μια οικογενειακή παράδοση που ξεκίνησε στη Συρία και την Πα-
λαιστίνη και αριθμεί πάνω από 100 χρόνια παρουσίας στο εμπό-
ριο ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς, από το 2015 συνεχίζεται 
στην Ελλάδα.  Ο λόγος για τη Hellenic Crops INC, με διευθύνο-
ντα σύμβουλο τον Μπασσάμ Άζαρ, μια αμιγώς εξαγωγική επι-
χείρηση που δραστηριοποιείται στο ελαιόλαδο, τις επιτραπέζιες 
ελιές, καθώς και τα ρόδια, τις φράουλες και τα ακτινίδια. 
Σε ό,τι αφορά την γκάμα των προϊόντων της στις επιτραπέζιες 
ελιές, προσφέρονται, σε πολλές διαφορετικές συσκευασίες 

και τύπους, ΠΟΠ Καλαμών, Βιολογικές Ελιές Καλαμάτας, 
οι οποίες αξίζει να σημειωθεί ότι διακρίθηκαν με το Ανώτερο 
Βραβείο Γεύσης 2018 ως «εξαιρετικές» με δύο χρυσά αστέρια 
από το Διεθνές Ινστιτούτο Γεύσης και Ποιότητας (iTQi), Πρά-
σινες Ελιές Χαλκιδικής ΠΟΠ και Βιολογικές Πράσινες Ελιές, 
Τσακιστές, Δαμασκηνοελιές, Θρούμπες Θάσου και Θρούμπες 
Χαλκιδικής. Οπως σημειώνουν οι άνθρωποι της εταιρείας, οι 
βασικοί παράγοντες για την επιλογή των παραγωγών σε ελαι-
όλαδο και ελιές, είναι το κατάλληλο μικροκλίμα και το ιδανι-
κό υψόμετρο των χωραφιών τους, ενώ συνεργάζονται με τους 
καλύτερους καλλιεργητές που ακολουθούν την παραδοσιακή 
μέθοδο ελαιοκομίας, δίνοντας έτσι στη διεθνή αγορά ελληνι-
κά προϊόντα με άριστα οργανοληπτικά συστατικά.

Νάντια Χαντζή, υπεύθυνη πωλήσεων της Hellenic Crops.
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Εθνικό σύμβολο 
η ελιά για την Ένωση Αγρινίου

Ξέρουν να τη φροντίζουν µε την πείρα ενός αιώνα 

Η Ένωση Αγρινίου, µε παρουσία σχεδόν 
ενός αιώνα στην ευρύτερη περιοχή δρά-
σης της, έχει ήδη εξελιχθεί στον σηµα-
ντικότερο, αν όχι τον µοναδικό, πυλώνα 
της τοπικής αγροτικής οικονοµίας. Είναι ο 
πραγµατικά, µεγάλος σύµµαχος των αγρο-
τών, ιδιότητα που οι ίδιοι οι αγρότες ανα-
γνωρίζουν, αφού για κάθε τους ανάγκη, 
απευθύνονται στην Ένωση Αγρινίου.

Πρότυπο εργοστάσιο επεξεργασίας 
και τυποποίησης επιτραπέζιων 
 Η ελιά αποτελεί την σπουδαία πολιτι-
στική κληρονοµιά της Ένωσης Αγρινίου, 
αφού αντανακλά χιλιάδες χρόνια ελλη-
νικής ιστορίας και παράδοσης. Στην Αι-
τωλοακαρνανία καλλιεργούνται περί τις 
334 χιλιάδες στέµµατα και η Ένωση Αγρι-
νίου, δεκαετίες τώρα, δίνει προστιθέµενη 
αξία στο προϊόν, έχοντας δηµιουργήσει 
το εργοστάσιο επεξεργασίας, τυποποίη-

σης και εµπορίας της βρώσιµης ελιάς. 
Η Ένωση, ούσα πρωτοπόρος στον το-

µέα, διαθέτει σύγχρονες και ασφαλείς 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης, επεξεργα-
σίας και συσκευασίας ελιών. Μάλιστα δι-
αθέτει το µοναδικό εργοστάσιο επεξερ-
γασίας µε στεγασµένες δεξαµενές. 

Ακόµα διαθέτει έµπειρο επιστηµονικό 
και τεχνικό προσωπικό, που ελέγχει την 
ελιά στο εργοστάσιο, ώστε το τελικό προϊ-
όν να είναι απόλυτα ασφαλές και σε άρι-
στη ποιότητα όταν διατίθεται στην αγορά.

Απαρτίζεται δε από έµπειρους ελαιοπαρα-
γωγούς, που καλλιεργούν µε αγάπη και φρο-
ντίδα την ελιά, ενώ συνεργάζεται µε µεγάλες 
εταιρείες της χώρας και του εξωτερικού.
∆ίνοντας ταυτότητα στην τοπική παραγω-
γή, στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, δυναµι-
κότητας 3.500 τόνων, γίνεται η τυποποίη-
ση, σε διάφορες συσκευασίες και µεγέθη.
Μαύρες επιτραπέζιες ελιές ποικιλίας Κον-

σερβοελιάς Αγρινίου, Φυσικές µαύρες 
ελιές σε άλµη ή χαρακτές σε λαδόξυδο, 
χωρίς χηµικά συντηρητικά, Φυσικές ελιές 
Καλαµών σε άλµη ή χαρακτές σε λαδόξυ-
δο, χωρίς χηµικά συντηρητικά, είναι µερι-
κά από τα προϊόντα που ξεχωρίζουν.

Παραγωγή 10.000 τόνων
η Ένωση γνωρίζει την πραγµατική αξία 
της ελιάς και τις δυνατότητες της περιο-
χής, καθώς στην Αιτωλοακαρνανία πα-
ράγονται περί τους 15.000 τόνους, εκ 
των οποίων οι περίπου 10.000 τόνοι 
στην περιοχή της Ένωσης Αγρινίου.

Παράλληλα µε νέες ετικέτες, µε συµ-
µετοχή σε όλες τις σηµαντικές διοργα-
νώσεις προβολής των προϊόντων και µε 
συµφωνίες σε χώρες της Ευρώπης και 
όχι µόνο, η δράση τηςΈνωσης, συν τοις 
άλλοις, διασφαλίζει την καλύτερη δυνα-
τή τιµή για τους παραγωγούς.
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«Μονάδα παραγωγής 
που ανοίγει τον δρόμο 

για το μέλλον»
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Ένας αιώνας ιστορίας  
με αφετηρία τη φημισμένη 

ελιά του Πηλίου 
Στα χέρια της τρίτης γενιάς της οικογένειας Σιούρα

Για πάνω από ενενήντα χρόνια, µια οικο-
γενειακή επιχείρηση, µε έδρα τον Βόλο, 
ακούραστα επεξεργάζεται, τυποποιεί και 
στη συνέχεια εµπορεύεται αποκλειστικά 
ελληνική επιτραπέζια ελιά. 

Ο ιδρυτής της, ο Νικόλας Σιούρας, µεσί-
της και έµπορος της περιοχής του Πηλίου, 
διαβλέποντας τη θετική πορεία της ελιάς και 
την αυξανόµενη ζήτηση τόσο από την ελλη-
νική αγορά αλλά και από τις αγορές του εξω-
τερικού, ίδρυσε το 1926 ατοµική επιχείρηση, 
η οποία επεξεργάζονταν σχεδόν όλη η πο-
σότητα της φηµισµένης ελιάς του Πηλίου. 
Σήµερα µε Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµ-
βουλο τον Αντώνη Σιούρα και µέλη της τρί-
της γενιάς της οικογένειας, η εταιρεία Σιού-
ρας ΑΓΒΕ, η οποία µε µια επένδυση 8 εκατ. 
επιτυγχάνει τη µετεγκατάστασή της σε µια 
µονάδα 8.000 τ.µ, όπου γίνεται αποκλειστι-
κά όλη η δραστηριότητα από το 1999.

Σύµφωνα µε τη διοίκηση της εταιρείας, 
η συνεχής βελτίωση των εγκαταστάσεων, 
η αγορά νέου εξοπλισµού, η εγκατάσταση 
νέων τεχνολογιών αλλά και η συνεχής εκ-
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Σταθερές 
συνεργασίες με 
ελαιοπαραγωγούς 
και υψηλά 
στάνταρντ ποιότητας 
κατά την παραλαβή 
της α’ ύλης

Σε 40 χώρες σε 
όλο τον κόσµο
Η εξαγωγική δραστηριότητα 
της εταιρείας ξεκίνησε τη 
δεκαετία του ‘50. Σήµερα 95% 
των πωλήσεων είναι εξαγωγές 
σε Αµερική, Καναδά, Αυστραλία, 
Ευρώπη, Αραβικά Κράτη, Ρωσία 
και σε πάνω από 40 χώρες σε όλο 
τον κόσµο και το υπόλοιπο 5% 
στην εσωτερική αγορά. Ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών παρουσιάζει 
σταθερή ανοδική πορεία. 

παίδευση του προσωπικού είναι τα στοι-
χεία που συντέλεσαν στη σταθερή ανο-
δική πορεία της εταιρείας και κρίνονται 
απαραίτητα για την εξέλιξή της.

Η εταιρεία αγοράζει αποκλειστικά ελ-
ληνικές ελιές από όλες τις περιοχές της 
Ελλάδας ανάλογα µε την ποικιλία. Έχει 
καθιερώσει σταθερές συνεργασίες µε 
ελαιοπαραγωγούς και προσπαθεί για την 
όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα της 
ελιάς που παραλαµβάνει θέτοντας αυ-
στηρές προδιαγραφές και πραγµατοποιώ-
ντας αυστηρό έλεγχο κατά την παραλαβή. 

Ετησίως επεξεργάζονται 10.000 τόνοι 
επιτραπέζιας ελιάς. Κυριότερη ποικιλία η 
Καλαµών και ακολουθούν Κονσερβολιά, 
Μαύρη και Πράσινη, Πράσινη Χαλκιδι-
κής αλλά και άλλες µικρότερες ποικιλί-
ες όπως Μεγαρίτικη, Χονδροελιά, Θρού-
µπα Θάσου και η Θρούµπα Χαλκιδικής. 
Τα πρώτα της βήµατα, τα έκανε στην ελ-
ληνική αγορά και αφού καθιερώθηκε, 
ξεκίνησε την εξαγωγική της δραστηριό-
τητα ήδη από τη δεκαετία του 1950.
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Η αγάπη της οικογένειας Κωνσταντόπου-
λου για την επιχείρησή τους, τους οδήγησε 
να ταξιδέψουν σε όλη την Ελλάδα, αναζη-
τώντας τους καλύτερους παραγωγούς και 
την υψηλότερη ποιότητα ελιών, τις οποίες 
επεξεργάζονταν µε µεράκι και τις πουλού-
σαν σε τοπικές αγορές. Το πάθος αυτό, σε 
συνδυασµό µε το επιχειρηµατικό πνεύµα 
του ιδρυτή, Λεωνίδα Κωνσταντόπουλου, 
σύντοµα οδήγησε στη δηµιουργία της πρώ-
της µονάδας επεξεργασίας και συσκευασί-
ας ελιών το 1979, ανοίγοντας το δρόµο 
προς τις αγορές του εξωτερικού.

Σήµερα, η εταιρεία Κωνσταντόπουλος 
ΑΕ ανήκει στις κορυφαίες ελληνικές επι-
χειρήσεις εξαγωγών στον τοµέα των βρώ-
σιµων ελιών, εξάγοντας σε περισσότερες 
από 60 χώρες παγκοσµίως και θεωρείται 
αυθεντία στο χώρο. Τα κύρια προϊόντα της 
εταιρείας είναι οι ελιές όλων των ειδών, 
σε κάθε πιθανή συσκευασία, καθώς και το 
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.

Οι σχέσεις εµπιστοσύνης που έχει ανα-
πτύξει η εταιρεία µε τους παραγωγούς στα 

60 χρόνια παρουσίασής της στον τοµέα 
της ελαιοπαραγωγής, αποτέλεσαν το κλει-
δί για την ανάπτυξή της. Η συνεχής επικοι-
νωνία και υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα 
οδήγησε σε αρµονικές συνεργασίες, που 
µε τη σειρά τους οδηγούν στην καλύτερη 
δυνατή ποιότητα του τελικού προϊόντος.  
Σήµερα η εταιρεία συνεργάζεται µε πάνω 
από 5.000 παραγωγούς, στηρίζοντας ενερ-
γά την ελληνική οικονοµία.

Σύγχρονες εγκαταστάσεις
Οι κύριες εγκαταστάσεις της εταιρείας 

βρίσκονται στην Κατερίνη, σε µια ιδιωτι-
κή έκταση 70.000 m2, όπου η µονάδα πα-
ραγωγής και τα γραφεία καταλαµβάνουν 
15.000 m2, ενώ 1.000 m2 αντιστοιχούν 
στις δεξαµενές ζύµωσης και συντήρησης. 
Την 1η Οκτωβρίου 2014, η εταιρεία εγκαι-
νίασε νέο παράρτηµα στην Καλαµάτα, που 
της παρέχει πλέον τη δυνατότητα να παρά-
γει και να συσκευάζει τις ελιές ΠΟΠ Καλα-
µάτα, καθώς και το έξτρα παρθένο ελαιό-
λαδο ΠΟΠ. Οι νέες εγκαταστάσεις έχουν 
τη δυνατότητα αποθήκευσης πλέον των 
1.000 τόνων έξτρα παρθένου ελαιόλαδου, 
µε εξελιγµένες τεχνολογίες διήθησης και 
µεθόδου συσκευασίας, σε ένα εργαστήριο 
ελέγχου ποιότητας τελευταίας τεχνολογί-
ας, εξασφαλίζοντας έτσι την καλύτερη δυ-
νατή ποιότητα για τους πελάτες.

Η εταιρεία επενδύει συνεχώς στην έρευ-
να και την ανάπτυξη, καθώς και σε νέες 
τεχνολογίες παραγωγής, και ηγείται των 
εξελίξεων στο χώρο, έτσι ώστε οι καλύτε-
ρες γεύσεις της Ελλάδος να γίνονται γνω-
στές σε όλο τον κόσµο.

Σχέσεις εμπιστοσύνης  
με παραγωγούς και καταναλωτές

Σε συνεχή ανοδική πορεία η οικογενειακή επιχείρηση από την Κατερίνη

Το 1956, στην 
Κατερίνη, στους 
πρόποδες του 
Ολύµπου, η οικογένεια 
Κωνσταντόπουλου 
έβαλε τα θεµέλια της 
επιχείρησης εµπορίας 
ελληνικών ελιών.
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 Εγγύηση Kavala Coop
στην ελιά και στο ελαιόλαδο

Ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της υπερδραστήριας οργάνωσης

Με το brand «Kavala Coop», η Οργάνωση Πα-
ραγωγών της Ένωσης Ένωση Αγροτών Συνεται-
ρισµένων Καβάλας, η οποία διατηρεί εργοστά-
σιο τυποποίησης ελιάς Θρούµπας στη Θάσο και 
εργοστάσιο τυποποίησης ελαιολάδου & ελιάς 
πράσινης στη ΒΙ.ΠΕ Καβάλας, ενισχύει τον εξα-
γωγικό της προσανατολισµό και τη θέση των 
ποιοτικών της προϊόντων στις διεθνείς αγορές. 

Σήµερα δραστηριοποιείται µε επιτυχία σε χώ-
ρες όπως η Μέση Ανατολή, η Γαλλία, η Ισπα-
νία, η Ιταλία, η Γερµανία, η Αυστρία, η Πολω-
νία και η Ν. Αφρική. Στόχος ωστόσο παραµένει 
η περαιτέρω ενδυνάµωση της διεθνούς παρου-
σίας των προϊόντων της και η ανταπόκριση 
στο ανταγωνιστικό περιβάλλον και τις αυξηµέ-
νες απαιτήσεις των αγορών, όπως και η επέ-
κταση της εξαγωγικής δραστηριότητάς της σε 
χώρες-κλειδιά όπως η Κίνα. Μέχρι σήµερα, το 
µεγαλύτερο µέρος από τους 6.300 τόνους πρά-
σινης ελιάς Χαλκιδικής και τους 700 τόνους 
ελιάς Θρούµπας Θάσου εξάγεται στο Ισραήλ, 
την Ιταλία και την Αυστρία. Επιπλέον, ετησίως 
εξάγονται 380 τόνοι τυποποιηµένου ελαιολά-
δου στη Γερµανία και το Ισραήλ ενώ πρόσφατα 
προστέθηκε και η αγορά του Ντουµπάι.

Εν τω µεταξύ µε αξιοποίηση προγραµµά-

των της ΕΕ, η ΕΑΣ Καβάλας ολοκληρώνει στο 
επόµενο δίµηνο µια επένδυση στον τοµέα της 
επεξεργασίας πράσινης ελιάς, που θα της επι-
τρέψει να πάρει το πιστοποιητικό IFS και να 
µπει και σε µικρότερες συσκευασίες. Παράλ-
ληλα, µέσα στο 2019 ευελπιστεί να κάνει µια 
επένδυση 500 χιλ. ευρώ στη µονάδα επεξεργα-
σίας ελιάς Θρούµπας που διαθέτει στη Θάσο.

Απόλυτη στήριξη των παραγωγών
Η Ένωση Αγροτών Συνεταιρισµένων Καβά-

λας ιδρύθηκε το 1927, ως δευτεροβάθµια Συ-
νεταιριστική Οργάνωση και πλέον λειτουργεί 
στο πλαίσιο του νέου Νόµου 4015 περί Συνε-
ταιρισµών ως πρωτοβάθµιος Αγροτικός Συνε-
ταιρισµός. Με παροχή υπηρεσιών σε περισσό-
τερα από 2.000 φυσικά µέλη, στις δράσεις της 
περιλαµβάνεται η παροχή κάθε είδους στήρι-
ξης, η κάλυψη όλων των σταδίων παραγωγής, 
µεταποίησης, συντήρησης και εµπορίας των 
προϊόντων, η εκπαίδευση και καθοδήγηση των 
παραγωγών, η παροχή συµβουλών για τη βελ-
τιστοποίηση της παραγωγής, η παροχή µηχανι-
κού και τεχνικού εξοπλισµού και η λειτουργία 
µονάδων επεξεργασίας και µεταποίησης αγρο-
τικών προϊόντων. Σήµερα αντιπροσωπεύει και 
εµπορεύεται µεγάλη γκάµα προϊόντων η οποία 
εκτός από τα ελαιοκοµικά (πράσινη ελιά Χαλκι-
δικής, ελιές Θρούµπες Θάσου και ελαιόλαδο), 
περιλαµβάνει ακτινίδια, λευκά σπαράγγια, κα-
λαµπόκι, σιτηρά, αραβόσιτο και φασόλια. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι πρόσφατα η ΕΑΣ 
Καβάλας ξεκίνησε πειραµατικά την καλλι-
έργεια κερασιών και αχλαδιών µε σκοπό να 
επεκταθεί και σε αυτή την αγορά.

Μετά τη Μέση Ανατολή και τη 
Νότια Αφρική, στόχος η επέκταση 
της εξαγωγικής δραστηριότητάς 
της σε χώρες - κλειδιά όπως η Κίνα
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Στήριξη παραγωγών
Με παροχή υπηρεσιών σε 
περισσότερα από 2.000 φυσικά 
µέλη, στις δράσεις της ΕΑΣ Καβάλας 
περιλαµβάνεται η προσφορά κάθε 
είδους στήριξης, η κάλυψη όλων των 
σταδίων παραγωγής, µεταποίησης, 
συντήρησης και εµπορίας των 
παραγόµενων προϊόντων της.
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Η ΕΛΙΑ 
ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ

ΣΤΑΓΟΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τ 
ον καθοριστικό ρόλο της ελιάς και του ελαιολάδου στη διαμόρφωση του 

πολιτισμού του Ελλαδικού χώρου αλλά και της Μεσογείου αναδεικνύουν 

τα πρώτα θεματικά μουσεία επί ελληνικού εδάφους, τα οποία ανήκουν στο 

Δίκτυο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς. Ο λόγος για το Μου-

σείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού, που βρίσκεται στην Σπάρτη και εξιστορεί 

διαχρονικά την καλλιέργεια της ελιάς και της παραγωγής λαδιού στην Ελ-

λάδα, και τη θεματική συνέχειά του, το Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας της Λέσβου, που 

παρουσιάζει τη βιομηχανική περίοδο της ελαιουργίας στην Ελλάδα, εστιάζοντας στις αλλαγές 

που επέφερε η εισαγωγή της μηχανικής κίνησης στην παραγωγή ελαιολάδου.

Στην τέχνη και στην 
καθηµερινή ζωή

∆ίκτυο Μουσείων Για την ιστορία 
της ελαιουργίας

Σε κάθε ιστορική περίοδο είναι 

εμφανής η συμβολή της ελιάς 

και του λαδιού στην οικονομία 

και στην καθημερινή ζωή, όπως 

και ότι αποτελούν σταθερή πηγή 

έμπνευσης για τους καλλιτέχνες.

Μέσω του Δικτύου των Μουσεί-

ων του, το Πολιτιστικό Ίδρυμα 

Ομίλου Πειραιώς δημιουργεί 

ζωντανούς πυρήνες πολιτισμού 

στην ελληνική περιφέρεια, 

δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην 

ανάδειξη της βιοτεχνικής και 

βιομηχανικής τεχνολογίας.

Ο σωζόμενος εξοπλισμός του 

Ελαιοτριβείου Αγ. Παρασκευής 

Λέσβου αναδεικνύεται υποδειγ-

ματικά μέσω της «επιδεικτικής» 

λειτουργίας του και της πλαισί-

ωσής του με ερμηνευτικά μέσα.

ΣΟΥΦΛΙ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ

∆ΗΜΗΤΣΑΝΑ ΣΠΑΡΤΗ

ΤΗΝΟΣ

ΧΙΟΣ

ΛΕΣΒΟΣBΟΛΟΣ

Μουσείο Σπάρτης Μουσείο Λέσβου
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ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ  

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΤΑΞΙ∆ΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ  
ΤΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΙΑΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 
Με περιοδικές εκθέσεις, διαλέξεις, σεµινάρια και άλλες εκδηλώσεις που 
διοργανώνονται ή φιλοξενούνται στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και 
στον εσωτερικό προαύλιο χώρο, το Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού 
αποτελεί ενεργό και αναπόσπαστο µέλος της πολιτιστικής ζωής της τοπικής 
κοινωνίας, συµβάλλοντας σηµαντικά στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.

ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 
ΤΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ, ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ, ΤΑ ΕΘΙΜΑ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

Η τεχνολογία της µεταφοράς και της φύλαξης του ελαιολάδου αποτελεί 
ένα σηµαντικό κοµµάτι των εκθεµάτων του Μουσείου της Σπάρτης, όπως 
και η πολύπλευρη συµβολή της ελιάς και του ελαιολάδου στον πολιτισµό 
του Ελλαδικού χώρου και σε πεδία όπως η οικονοµία, η διατροφή, η 
υγιεινή, οι λατρευτικές συνήθειες αλλά και τα λαϊκά έθιµα.

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ 
Στην υπαίθρια έκθεση του Μουσείου Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού εκτίθενται 
ακριβή αντίγραφα από τρία ελαιοτριβεία: ένα της Προϊστορικής εποχής,  
ένα των Ελληνιστικών χρόνων και ένα της Βυζαντινής περιόδου. 

Τ 
ο «Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού» ανήκει στο 
Δίκτυο Θεματικών Μουσείων του ΠΙΟΠ και στεγάζε-
ται στο χώρο της παλιάς Ηλεκτρικής Εταιρείας Σπάρ-
της, η χρήση του οποίου παραχωρήθηκε από τον Δή-

μο Σπαρτιατών. Στα δύο επίπεδά του εξιστορείται διαχρονι-
κά η καλλιέργεια της ελιάς και της παραγωγής λαδιού στον 
τόπο μας και η πολύπλευρη συμβολή τους στον πολιτισμό 
του Ελλαδικού χώρου σε πεδία όπως η οικονομία, η διατρο-
φή, η υγιεινή, οι λατρευτικές συνήθειες και τα λαϊκά έθιμα.  
Σπάνια απολιθωμένα φύλλα ελιάς, 50.000-60.000 ετών, 
από τη Σαντορίνη, τα παλαιότερα ευρήματα που αποδεικνύ-
ουν την παρουσία ελαιόδενδρων στην Ελλάδα, αλλά και Πι-
νακίδες Γραμμικής Β του 14ου αιώνα π.Χ. (ακριβή αντίγρα-
φα), με τις πρώτες γραπτές μαρτυρίες για την ελιά και το λά-
δι ανήκουν μεταξύ άλλων στα εκθέματα. Επίσης, στον επι-
σκέπτη παρουσιάζεται η μορφολογία του ελαιόδεντρου και 
η καλλιέργειά του αλλά και η εξέλιξη της τεχνολογίας της ε-
λαιοπαραγωγής στον ελλαδικό χώρο. Όπως και η εκμετάλ-
λευση των υποπροϊόντων της διαδικασίας ελαιοπαραγωγής.  
Η έκθεση πλαισιώνεται από ψηφιακές παραγωγές, καθώς και 
από μεγάλες κινούμενες μακέτες, που βοηθούν τους επισκέ-
πτες να αντιληφθούν τις παραδοσιακές τεχνικές παραγωγής 
του λαδιού.  Επίσης ας σημειωθεί ότι  η υλοποίηση εκπαιδευ-
τικών προγραμμάτων, ειδικά σχεδιασμένων με βάση τη θεμα-
τική του Μουσείου, αλλά και ποικίλων δραστηριοτήτων εκ-
παιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, προσδίδει έντο-
νο βιωματικό χαρακτήρα στις επισκέψεις. 
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΣ

Α 
ποτελεί τη λογική συνέχεια του Μουσείου Ελιάς και 
Ελληνικού Λαδιού στη Σπάρτη και παρουσιάζει τη 
βιομηχανική περίοδο της ελαιουργίας στην Ελλάδα, 
εστιάζοντας στις αλλαγές που επέφερε η εισαγωγή 

της μηχανικής κίνησης στη διαδικασία παραγωγής ελαιολά-
δου, ενώ ταυτόχρονα προσεγγίζει με ευαισθησία τη συμβο-
λή των κατοίκων της περιοχής στην παραγωγική διαδικασία. 
Το Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου βρίσκεται στο 
χωριό Αγ. Παρασκευή, στην καρδιά του νησιού, και στεγάζε-
ται στο παλαιό Κοινοτικό Ελαιοτριβείο. Κέντρο της επίσκε-
ψης παραμένουν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις, και ιδιαίτε-
ρα το κεντρικό κτίριο παραγωγής, όπου τα διασωθέντα μηχα-

νήματα συντηρήθηκαν και επανατοποθετήθηκαν στην αρχι-
κή τους θέση, ενώ παρουσιάζεται και ο αλευρόμυλος που λει-
τουργούσε συμπληρωματικά κατά τους θερινούς μήνες. Οι υ-
πόλοιπες θεματικές ενότητες είναι: «Το ανθρώπινο στοιχείο», 
«Η εκμηχάνιση της Λέσβου: Από την ατμομηχανή στη ντιζε-
λομηχανή», «Το κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο της βιο-
μηχανικής ελαιουργίας της Λέσβου» και «Η ιστορία του Κοι-
νοτικού Ελαιοτριβείου». Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σωζόμενος 
ιστορικός εξοπλισμός αναδεικνύεται υποδειγματικά αφενός 
μέσω της «επιδεικτικής» λειτουργίας του κι αφετέρου μέσω της 
πλαισίωσής του με ερμηνευτικά μέσα, τόσο συμβατικά (φω-
τογραφίες, σχεδιαγράμματα), όσο και ψηφιακές εφαρμογές.

ΕΝΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
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ΠΡΑΞΕΙΣ    ΖΩΗΣ  ΚΑΙ

   ΑΓΑΠΗΣ
Με την ελιά και το ελαιόλαδο στη ζωή των 
ανθρώπων συνδιαλέγεται η εικαστική εγκατάσταση 
«Κατασκευάζοντας τα Κοινά: Ελιά, Λάδι, Φως»  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΣΠΥΡΟΥ
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Η εγκατάσταση της 
Έλενας Σταυροπούλου 

δηµιουργήθηκε 
κατά παραγγελία 
του ∆ιαγωνισµού 

Ελαιολάδου Αthena και 
εκτέθηκε στο Ζάππειο 

στις 28 Απριλίου 2018.
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Α 
ντικρίζοντας το δέντρο της ελιάς οι περισσό-
τεροι από εμάς θα σκέφτονταν το λάδι. Η Έ-
λενα Σταυροπούλου, όμως, αρχιτέκτονας και 
εικαστικός, πίσω από την ελιά βλέπει ένα πο-
λύπλοκο σύστημα από ανθρώπινες κοινό-
τητες, σχέσεις και ιστορίες που αποτυπώνει 

στην εγκατάστασή της με τίτλο «Κατασκευάζοντας τα Κοινά: Ε-
λιά, Λάδι, Φως». Καλώντας τη μνήμη να ενεργοποιήσει ιστορί-
ες κοινές από τα μέρη καταγωγής, η εγκατάσταση επανεγγρά-
φει στο παρόν ιστορίες και εικόνες με τα πιο «ταπεινά» υλικά: 
Tο χώμα, τη ρίζα, το πανί, τα σακιά, τον τενεκέ, το λύχνο. Συνδι-
αλέγεται με το λάδι ως υλικό προϊόν και ως σύμβολο, ριζωμένο 
στην κουλτούρα και την παράδοση, αλλά και την ποιότητα της 
ζωής και τη φροντίδα στη σύγχρονη μητρόπολη. 

 Το ελαιόλαδο είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα 
χρηστικό προϊόν στην εγκατάστασή σας. Ποιος είναι ο 
συμβολισμός του ελαιόδεντρου και του ελαιολάδου;

 Στόχος μου ήταν να τονίσω την απλότητα της ελιάς, πόσο εύκο-
λη πρόσβαση έχει σε αυτό το δέντρο ο καθένας μες την παράδο-
ση. Ένα λιοστάσι μπορεί να είναι μια προίκα, κάτι που κληροδό-
τησε κανείς και γι’ αυτό οργανώνει το χώρο. Έτσι το λάδι, πέρα 
από ένα τρόφιμο με το οποίο θα μαγειρέψουμε, γίνεται ένα δώ-
ρο από αυτόν που το έχει προς τους αγαπημένους του, στην οι-
κογένειά του. Μέχρι και στον Καναδά δεν φτάνουν οι τενεκέδες 
λαδιού που στέλνει κάποιος από ένα χωριό σε αυτόν που μετα-
νάστευσε; Δεν είναι τόσο ότι δεν θα βρει εκεί να αγοράσει έναν 
τενεκέ λάδι . Είναι αυτή η ανάγκη φροντίδας και αγάπης και πα-
ράλληλα το λάδι συντελεί σε πράξεις φροντίδας: Η φροντίδα της 
γης, του χωραφιού, του ελαιώνα, του λαδιού. Αλλά και του αν-
θρώπου, της διατροφής της ζωής, δηλαδή έχει και μια διάσταση 
αγάπης και προσφοράς που είναι πολύ σημαντική. 

 Βασικό στοιχείο της εγκατάστασης είναι τα σιδερένια 
πλαίσια που περιέχουν τα υλικά της εξιστόρησης. Σε τι 
παραπέμπουν και ποια είναι η λειτουργία των πλαισίων;

 Μες από τα πλαίσια ήθελα να αναδείξω ότι όλα διαδραματίζο-
νται μέσα σε κάποια πλαίσια χρονικά. Το μάζεμα της ελιάς εί-
ναι μια ολόκληρη διαδικασία που διακόπτει όλες τις άλλες δρα-
στηριότητες, ακόμα και στην εποχή μας και σε μέρη όπου ο του-
ρισμός έχει αντικαταστήσει τη γεωργία ως μια βασική μορφή α-
πασχόλησης. Εκείνες τις μέρες οι άνθρωποι της υπαίθρου αφή-
νουν άλλες δουλειές για να πάνε να μαζέψουν τον καρπό. Γίνε-
ται μια στάση μέσα στο χρόνο για τη σημαντική αυτή περίοδο που 
είναι το μάζεμα της ελιάς κατά την οποία οι άνθρωποι συναντώ-
νται στο λιοστάσι περνάνε τις μέρες μαζί, μοιράζονται την τρο-
φή, τις στεναχώριες τους, τις χαρές τους. Επιπλέον τα πλαίσια ως 
στοιχείο που δημιουργεί σταθερότητα επικοινωνεί την προστα-
σία και την παρηγοριά που εκπροσωπεί η ελιά απέναντι στην α-
ντιξοότητα και την κακοτοπιά. Ό,τι άλλο και να τύχει η ελιά κάτι 
θα δώσει, ίσως όχι μεγάλη ποσότητα αλλά πάντως αποτελεί τε-
λευταία πηγή ασφάλειας στην οποία μπορεί να στηριχτεί κανείς. 

Γιατί επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε τον τσίγκινο τενεκέ 
αφού είναι σήμερα γνωστό ότι το ελαιόλαδο πρέπει να 
αναβαθμιστεί μπαίνοντας μέσα στη γυάλινη φιάλη;

 Αυτό ακριβώς είναι και το μήνυμα του έργου. Το λάδι πρέπει να 
περάσει σε μια άλλη φάση και αυτός είναι και κεντρικός στόχος 
του Διεθνούς Διαγωνισμού Ελαιόλαδου ATHENA που μου ανέ-
θεσε να δημιουργήσω την εγκατάσταση, δηλαδή να αναδείξει την 
αξία των πολλών διαφορετικών ελαιολάδων. Όπως και το κρασί 
είναι εμφιαλωμένο και έχει τα δικά του χαρακτηριστικά έτσι θα 
έπρεπε να αντιμετωπιστεί και το λάδι, δηλαδή να μη διακινείται 
χύμα στον γνωστό τενεκέ αλλά να είναι χαρακτηρισμένο το κα-
θένα ανάλογα με την ποικιλία και τα μοναδικά του γνωρίσματα. 
Η εικόνα του τενεκέ όμως, όπως και το λυχνάρι, λειτουργούν λί-
γο όπως ένα μνημόσυνο και μια ανάμνηση όλης αυτής της φά-
σης, την οποία δεν περιφρονούμε, απλά είναι μια φάση ιστορική 
που πρέπει να τη θυμόμαστε και να πάμε παραπέρα.

Ο κύκλος της εγκατάστασης αλλά και της παραγωγής 
κλείνει με το λάδι ως φως και ως λυχνάρι. Πώς επιδρά η 
άυλη πλευρά του ελαιολάδου στη ζωή των ανθρώπων; 

Σήμερα δεν σκεφτόμαστε βέβαια το λάδι ως φως αλλά για το 
μεγαλύτερο τμήμα της ιστορίας του ανθρώπου της Μεσογείου 
το λάδι φώτιζε τις ζωές των ανθρώπων τη νύχτα. Το φως είναι 
για να βλέπουμε αλλά είναι και αυτό που μας διευκολύνει να 
δούμε παραπέρα, να ανοίξουμε τους ορίζοντές μας. Από τη 
στιγμή που επιμηκύνει τη μέρα παρατείνει και το χρόνο που ο 
άνθρωπος μπορεί να βλέπει, να εργάζεται να συνεργάζεται, να 
μοιράζεται κοινωνικό χρόνο και να παράγει υλικά αγαθά αλλά 
και πολιτισμό και αφού πέσει η νύχτα. Γι’ αυτό και στην κατα-
σκευή των λυχναριών στην έκθεση ο ορίζοντας περιγράφεται 
μες από την επίπεδη επιφάνεια του αντικειμένου. Κι επίσης το 
λυχνάρι με το φιτίλι και το λάδι παραπέμπουν, ανεξάρτητα με το 
αν πιστεύει κανείς ή όχι, στο καντήλι μπροστά από το εικόνισμα. 
Το οποίο κι αυτό είναι μια αίσθηση, είναι η ελπίδα η αίσθηση 
ότι παίρνω δύναμη κι ελπίδα από ένα καντήλι που αργοφέγγει 
στο σκοτάδι, κάτι που είναι πολύ συγκινητικό .

Η 
εγκατάσταση της  Έλενας Σταυροπούλου 
«Κατασκευάζοντας τα Κοινά: Ελιά, Λάδι, 
Φως» δημιουργήθηκε κατά παραγγελία του 
Διεθνούς Διαγωνισμού Ελαιολάδου Αthena 
που διοργανώνει η εταιρεία Vinetum και 
εκτέθηκε στο χώρο του Ζαππείου Μεγάρου 

στις 28 Απριλίου 2018. Φιλοξενήθηκε στο Μουσείο Ελιάς 
και Ελληνικού Λαδιού, του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου 
Πειραιώς, στη Σπάρτη, για το διάστημα από τις 28 Σεπτεμβρίου 
έως τις 29 Οκτωβρίου 2018. Στο μέλλον πρόκειται να εγκατα-
σταθεί σε ειδικό χώρο που σχεδιάζεται να δημιουργηθεί στο 
Δήμο των Δελφών. Η ρίζα της ελιάς που εκτίθεται στο έργο 
προέρχεται από το κατεστραμμένο από πυρκαγιά τμήμα του 
ελαιώνα των Δελφών και φέρει ίχνη της πυρκαγιάς. 

ΤΟ ΛΑΔΙ, ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΡΟΦΙΜΟ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΩΡΟ  

ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ 

   - ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
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WHO IS WHO
Η Ελενα 

Σταυροπούλου 
ολοκλήρωσε τις 
σπουδές της στη 
Nοµική και στην 

Aρχιτεκτονική στο ΑΠΘ 
και µεταπτυχιακές 

στον Περιβαλλοντικό 
Σχεδιασµό στην 

Αrchitectural 
Association στο 

Λονδίνο. 
Το 2014 ίδρυσε το 

γραφείο Stavropoulou 
Architects. Το έργο 

της περιλαµβάνει 
σχεδιασµό 

οινοποιείων, 
επαγγελµατικών 

χώρων και µελέτη 
κατοικιών. 
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ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ    ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ TOY ΝΑΥΠΛΙΟΥ Ο ATHENAIOOC 2019 ΔΕΝ ΤΙΜΑ  
ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΑΡΓΟΛΙΚΟ ΕΛΑΙΩΝΑ, ΑΛΛΑ  

ΚΑΙ ΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΟΥ, ΜΑΝΑΚΙ

Η τελετή απονοµής µεταλλίων και ειδικών βραβείων που ακολουθεί κάθε χρόνο τον ATHENAIOOC, θα 
συνοδευτεί και φέτος από την καθιερωµένη πλέον δοκιµή όλων των διακεκριµένων ελαιολάδων, 
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Ο
4ος Διεθνής Διαγωνισμός Ελαιολάδου ATH-
ENA International Olive Oil Competition 
ATHENA (ATHENAIOOC), που θα διεξαχθεί 
στο Ναύπλιο, 18, 19 και 20 Μαρτίου 2019,  εί-
ναι από τους πλέον ανερχόμενους διαγωνι-

σμούς ελαιολάδου του κόσμου, με σημαντική αύξηση δειγ-
μάτων ανά έτος διεξαγωγής: 256 το 2016, 295 το 2017 και 
359 το 2018. Ραγδαία αυξανόμενη είναι και η συμμετοχή 
δειγμάτων, από ξένους και συχνά καταξιωμένους ελαιοπα-
ραγωγούς, ενώ τα μέλη της κριτικής επιτροπής, κατά τα 2/3 
ξένοι κριτές, είναι αναγνωρισμένες προσωπικότητες του 
παγκόσμιου ελαϊκού γίγνεσθαι.
 
Η επιλογή της Αργολίδας
Μετά την Αθήνα (2016), η διεξαγωγή του ATHENAIOOC 
στην Πύλο – Costa Navarino (2017) και στους Δελφούς 
(2018) έγινε στο πλαίσιο της διεξαγωγής του διαγωνισμού 
σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, με σκοπό τη διεθνή 
προβολή ελληνικών ελαιοπαραγωγικών περιοχών και των 
ποικιλιών τους. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ATHENAIOOC 2019 
θα διεξαχθεί στο Ναύπλιο, την πρωτεύουσα της Αργολίδας. 
Γιατί ο καθ’ όλα ενεργός αργολικός ελαιώνας έχει τις ρίζες 
του στην αρχαιότητα, μερικές εκ των οποίων στην κυριολε-
ξία τρέφουν και σήμερα τις υπεραιωνόβιες ελιές του. 
Με την επιλογή αυτή ο ATHENAIOOC 2019 δεν τιμά και 
διεθνοποιεί μόνο τον αργολικό ελαιώνα, αλλά και τη βασι-
κή ποικιλία του, Μανάκι.

 Ένα μετάλλιο από τον ATHENAIOOC αποτελεί πραγ-
ματικό όπλο στο διεθνή και τον εγχώριο ανταγωνισμό, 
προσδίδει κύρος και τοποθετεί το βραβευμένο ελαιόλαδο 
σε υψηλότερη θέση στα μάτια καταναλωτών, εμπόρων και 
εισαγωγέων. Εκτός δε από αποτελεσματικό εργαλείο μάρ-
κετινγκ, επιβραβεύει δικαίως το μόχθο του παραγωγού.
 
Ανοιχτές οι αιτήσεις συμμετοχής
Για ακόμα πιο συμφέρουσα συμμετοχή στον ATHE-
NAIOOC 2109 ανεκμετάλλευτες δεν πρέπει να μείνουν οι 
προσφορές του: 1. «Early bird», με πάνω από 20% έκπτωση 
ανά δείγμα (μέχρι 31 Ιανουαρίου 2019), 2. Κλιμακούμενη 
έκπτωση για περισσότερα από 3 δείγματα και 3. Συνδυασμό 
αυτών των δύο προσφορών.
Η τελετή απονομής μεταλλίων και ειδικών βραβείων που 
ακολουθεί κάθε χρόνο τον ATHENAIOOC, θα συνοδευτεί 
και φέτος από την καθιερωμένη πλέον δοκιμή όλων των 
διακεκριμένων ελαιολάδων, μοναδική στο είδος της στην 
Ελλάδα, που απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου του 
ελαιολάδου, αλλά και του εμπορίου, της εστίασης κ.ά. Στις 
τρεις προηγούμενες διοργανώσεις την τελετή απονομής 
τίμησαν με την παρουσία τους πολλοί Έλληνες ελαιοπαρα-
γωγοί, αλλά και ξένοι βραβευθέντες, που ήρθαν στην Ελ-
λάδα αποκλειστικά γι’ αυτόν το σκοπό.

 Πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής: www.athenaoliveoil.gr
Fb: https://www.facebook.com/ATHIOOC/ #athena19

Στο Ναύπλιο οAthena IOOC 2019

144-145_vinetum.indd   145 27/11/2018   02:54



Ε Κ ∆ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

146   TOP 50 BY ΕΛΑΙΑΣ ΚΑΡΠΟΣ •  ΕΚ∆ΟΣΗ 2019

Ελαιόλαδο 
στο Παρίσι

Παραγωγοί, σεφ και λάτρεις 
του ελαιολάδου ετοιμάζονται να 

συγκεντρωθούν στο Παρίσι για να 
κρίνουν μερικά από τα καλύτερα 
πρώιμα ελαιόλαδα της νέας σεζόν

Ο 
ι μέρες του πρώιμου ελαιόλαδου (Olio Nuovo) 
επιστρέφουν στο Παρίσι τον Ιανουάριο και η 
Emmanuelle Dechelette, που τρέχει την εν λό-
γω διοργάνωση, με την ομάδα της θα επιλέξουν 
τριάντα δείγματα και θα προσκαλέσουν τους πα-
ραγωγούς τους να διαγωνιστούν στη διοργάνω-

ση. «Δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερα από τριάντα γιατί έ-
χω να διαχειριστώ τριάντα εστιατόρια που είναι πολλά» εξηγεί η 
ίδια. Το ελαιόλαδο του κάθε παραγωγού θα χρησιμοποιηθεί σαν 
βάση για ένα πιάτο που θα επιμεληθεί επαγγελματίας σεφ σε έ-
να κορυφαίο παρισινό εστιατόριο. 

«Επιλέγω μόνο εξεζητημένα εστιατόρια, γιατί είναι σημαντικό 
για τους παραγωγούς. Θέλουν σεφ με ιδιαίτερες ικανότητες, με 
αστέρια Michelin. Όλοι τους έχουν σπεσιαλιτέ, οπότε όταν επιλέ-
γουν ένα ελαιόλαδο, αυτό σημαίνει κάτι» σημειώνει. Σύμφωνα 
με την κυρία Dechelette, η συγκεκριμένη φάση της διοργάνω-
σης είναι επωφελής τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους 
σεφ. Ωστόσο, θεωρεί ότι ειδικά για τους Γάλλους σεφ, αποτελεί 
μια ευκαιρία να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν με τον καλύτε-
ρο δυνατό τρόπο το ελαιόλαδο στα πιάτα τους.  «Το βασικό πρό-
βλημα με τους σεφ στη Γαλλία είναι ότι δεν έχουν εκπαιδευτεί 

στη χρήση του. Συνήθιζαν να χρησιμοποιούν άγευστο ελαιόλα-
δο, με πολύ επίπεδη γεύση. Τώρα έχω αρχίσει να δουλεύω μα-
ζί τους και να τους δείχνω ότι το ελαιόλαδο χρειάζεται να προ-
σθέτει κάτι μοναδικό σε ό,τι μαγειρεύουν. Είναι πολύ διαφορε-
τική προσέγγιση και τους αρέσει, οπότε τώρα ο σεφ δεν θα κα-
ταφεύγει σε ένα ελαιόλαδο για όλα τα φαγητά, αλλά θα το αντι-
μετωπίζει σαν πηγή εμπλουτισμού». 
Κατά τη διάρκεια του διαγωνιστικού μέρους, κάθε παραγω-
γός θα διεκδικήσει τρία βραβεία: Για τη συνολική ποιότητα 
του ελαιόλαδου, την καλύτερη εμφιάλωση και ετικέτα. Θα 
υπάρχουν δύο μέρη: Το προκριματικό, όπου τα καλύτερα 
έξι θα περάσουν στην τελική φάση. Παράλληλα με τον δι-
αγωνισμό και το συνδυασμό με τα εστιατόρια, υπάρχει ένα 
δημόσιο γεγονός που λέγεται εμπειρία (parcours), κατά τη 
διάρκεια της οποίας ο καθένας από τους συμμετέχοντες 
έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τα ελαιόλαδα με ψωμί σε 
μια σειρά φούρνων της πόλης. 
Η εκδήλωση Olio Nuovo Days θα πραγματοποιηθεί μετα-
ξύ από 14 – 18 Ιανουαρίου 2019, στο Maison Metropole, το 
Ινστιτούτο Πολύπλοκων Συστημάτων και σε φούρνους και 
εστιατόρια σε όλη την πόλη. 
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