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Απουσία υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών 
στο ελληνικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο: 
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 ΤΟ AMERICAN INSTITUTE FOR ECONOMIC RESEARCH ο 

Jeffrey Tucker έγραψε ότι πρέπει να σταματήσουμε να καλ-

λιεργούμε ψευδαισθήσεις στους νεαρούς/νεαρές σχετικά με 

τις επιτυχημένες εμπορικές ιστορίες. Πρέπει να πάψουν να συ-

γκρίνουν τους εαυτούς τους με νεότατους «επιτυχημένους», όπως τον M. 

Zuckerberg, τον Ε. Musk ή τον B. Gates αυτού του κόσμου γιατί πρόκειται για 

«παγίδα». Η αλήθεια είναι ότι γενικά οι business είναι σκληρές, η δουλειά 

είναι σκληρή, να βγάζεις χρήματα είναι σκληρό, να σερβίρεις πελάτες είναι 

σκληρό. Όλα αυτά όμως μαθαίνονται και θεωρούνται προσόντα. Το να το 

διασκεδάζεις έρχεται μετά. 

Ο μέσος ηλικιακός όρος, σύμφωνα με το ΑΙΕR, των αυτοδημιούργητων επι-

χειρηματιών είναι η ηλικία των 45, για το λόγο πως οι νεότεροι πιστεύουν στη 

δημιουργικότητα τους και στην ταχύτητα της σκέψης τους αλλά οι μεγαλύτε-

ροι έχουν καλύτερες δεξιότητες στις διαδικασίες που συνήθως οδηγούν σε 

επιτυχημένες εταιρείες.  

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι πίσω από την ηλικία της επιτυχίας κρύβεται 

η συσσώρευση προσόντων και πόρων αλλά και εμπειρίας . Η αποτελεσμα-

τικότητα ενός φυσικού προσώπου αυξάνεται μέχρι την ηλικία των 25 αλλά 

έπειτα η καμπύλη γίνεται επίπεδη μέχρι την ηλικία των 35, όπου αρχίζουν οι 

πιθανότητες να είναι υπέρ της επιτυχίας σε σχέση με τους νεότερους. Η απο-

τελεσματικότητα κορυφώνεται στα 45 όπου πάλι επιπεδοποιείται έως τα 60. 

Τελικά το μάθημα για τους νεότερους πολλά υποσχόμενους επιχειρηματίες, 

είναι να μην σταματήσουν να ονειρεύονται αλλά να το κάνουν στρατηγι-

κά, σκεπτόμενοι το κόστος, μειώνοντας το risk και ψάχνοντας τις ευκαιρίες 

μέσα από την υπάρχουσα απασχόληση. Έτσι αναπτύσσουν γνώση και εμπει-

ρία, βοηθώντας τον εαυτό τους για το επιχειρηματικό βήμα τα χρόνια που 

έρχονται.

“Zuckerbergism” 

Ο μύθος του 
μπορεί να είναι 

παγίδα για 
τους νεαρούς 

επιχειρηματίες  
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Από την 

Αλκμήνη Μαλαγάρη, 

Γεωπόνος M.Sc. 

Προκειμένου οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις ελιάς 

να αντιμετωπίσουν τον διαρκή αυξανόμενο ανταγωνισμό 

από τρίτες χώρες, η οργανοληπτική αξιολόγηση του τε-

λικού προϊόντος και των βασικών χαρακτηριστικών που 

καθορίζουν την ποιότητα και την ασφάλειά του καθιστού-

νται αναγκαία. Ήδη από το 2014 δημιουργήθηκε, για πρώ-

τη φορά στην Ελλάδα, Εθνικό Panel Test με τη συνδρομή 

εξειδικευμένων συνεργατών και γευσιγνωστών με σκοπό 

την ανάπτυξη της κατάλληλης οργανοληπτικής μεθόδου 

για την επιτραπέζια ελιά, σύµφωνα με το πρότυπο του Διε-

θνούς Ελαιοκοµικού Συµβουλίου COI/OT/MO.  

Η οργανοληπτική αξιολόγηση, έχει σαν σκοπό την ανίχνευ-

ση και την ποσοτικοποίηση των θετικών (φρουτώδες, πικρό, 

πικάντικο) και αρνητικών χαρακτηριστικών, που σχετίζονται 

με εκτροπή από τη φυσιολογική πορεία της ζύμωσης (βουτυ-

ρικό), περιγραφικά γευστικά χαρακτηριστικά (αλμυρό, πικρό) 

καθώς και ιδιότητες που σχετίζονται με την υφή (σκληρότητα, 

ινώδες) του καρπού. Μέσω της διαδικασίας της οργανοληπτι-

QUALITY
4kalamon

QUALITY
4kalamon

QUALITY
4kalamon

Βελτιώνοντας τη ‘‘ βασίλισσα ελιά’’

 Η ποικιλία ελιάς 
Καλαμών αποτελεί την πιο 
αναγνωρίσιμη επιτραπέζια 

ελιά παγκοσμίως με  
κορυφαία οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά. 
Παράγονται ετησίως 50.000 

τόνοι με πρόβλεψη για την 
επόμενη δεκαπενταετία η 

ποσότητα αυτή να ξεπεράσει 
τους 80.000 τόνους, όταν 

μπούν σε παραγωγή 
οι νέες δενδροφυτεύσεις 
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κής αξιολόγησης επιδιώκεται η λήψη προληπτικών 

μέτρων, η μείωση της φύρας αλλά και το κέρδος των 

παραγωγών, λόγω διαμόρφωσης της τιμής αγοράς 

με βάση τον αριθμό των τεμαχίων στο κιλό. 

Το project Quality4Kalamon στοχεύει στην ανάγκη 

δημιουργίας ενός «εργαλείου» ποιοτικής διαφο-

ροποίησης της ελιάς Καλαμών και των αντίστοιχων  

πρακτικών για τη βελτίωση της ποιότητας του τελι-

κού προϊόντος και τη μείωση της φύρας. Ετσί λοιπόν, 

θα εφαρμοσθούν καινοτόμα διαφυλλικά σκευάσμα-

τα με διαλύματα ασβεστίου ή/και πυριτίου καθώς και 

εμπορικά διάλυματα του δολομίτη και σακχαρόζης 

σε ελαιώνες πλήρης καρποφορίας και μετά την πρά-

σινη ωρίμανση των καρπών.  

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τη μεμονωμένη 

και συνδυαστική εφαρμογή των διαλυμάτων είναι η 

παρεμπόδιση της μείωσης της συνεκτικότητας των 

καρπών χωρίς μείωση του μεγέθους τους, η ταυτό-

χρονη ωρίμανση του μεγαλύτερου φορτίου των δέν-

δρων και η μείωση της εμφάνισης ασθενειών. Ετσι 

η ‘‘συνταγή’’ που θα παραχθεί καθώς και η επιλογή 

των σκευασμάτων θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός 

φύλλου προδιαγραφών για τους παραγωγούς της 

ελιάς Καλαμών.  

Εμπορικός
τύπος

Τεμάχια/κιλό
Ενδεικτικές 
τιμές 2023

(€/kg)

Mamouth 101-120 1,70

Colossal 121-140 1,65 – 1,70

Giants 141-160 1,50 – 1,65

Εx-jumbo 161-180 1,30 – 1,50

Jumbo 181-200 1,20 – 1,30

Ex-large 201-230 1,10 – 1,20

Large 231-260 0,90 – 1,00

Superior 261-290 0,80 – 0,90

Brililant 291-320 0,65 – 0,70

Fine 321-350 0,60 – 0,65

Bullets 350 -380 < 0,60

Το συντονισμό του έργου έχει αναλάβει η 
foodstandard σε ελαιώνες παραγωγών της ΕΑΣ 
Αγρινίου με την επίβλεψη και  τεχνογνωσία της 
κας Μίνας Καυκαλέτου του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.  
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ΕΛΙΆ ΚΆΛΆΜΏΝ είναι η σπουδαιότερη 

ελληνική επιτραπέζια ποικιλία ελιάς, που 

παράγεται σε διάφορες περιοχές της 

Ελλάδας, με κύριες την Αιτωλοακαρνα-

νία, τη Λακωνία, τη Φθιώτιδα και τη Μεσ-

σηνία. Λόγω των ευνοϊκών εδαφοκλι-

ματολογικών συνθηκών και το ιδιαίτερο 

μικρόκλιμα που επικρατεί στην Ελλάδα, 

οι ελιές είναι υψηλής ποιότητας με ιδι-

αίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, 

γεγονός που την καθιστά ένα από τα τρία σπουδαιό-

τερα ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα. 

Για τη διατήρηση της ανώτερης ποιότητας της, ση-

μαντικό ρόλο παίζουν οι καλλιεργητικές φροντίδες 

με σημαντικότερες, τη λίπανση όπου επιτυγχάνεται 

η διατήρηση της καλής κατάστασης των δέντρων, 

ενισχύεται η γονιμότητα του εδάφους, αυξάνεται η 

παραγωγή ποιοτικότερων  καρπών και μειώνεται η 

παρενιαυτοφορία. 

Στην Καλαμών, η βασική λίπανση πραγματοποιείται 

συνήθως από τον  Ιανουάριο έως και τον  Απρίλιο. 

Για μια ορθολογική προσέγγιση του θέματος, επι-

βάλλεται η λίπανση να εκτελείται με γνώμονα του-

λάχιστον την αντικατάσταση των αφαιρούμενων με 

τον καρπό και το κλάδεμα ανόργανων στοιχείων από 

το χωράφι.

Η καλλιέργεια της ελιάς απαιτεί σε ετήσια βάση 

σημαντική ποσότητα λιπάσματος πλούσιο σε Άζω-

το (N), Κάλιο (K) και φώσφορο (P), με τη ποσότη-

τα του αζώτου που απαιτείται για κάθε δέντρο να 

είναι η υψηλότερη συγκριτικά με τα υπόλοιπα θρε-

πτικά στοιχεία. Η ελιά είναι ιδιαίτερα απαιτητική σε 

Ν και αντιδρά σχεδόν πάντα θετικά στην αζωτούχο 

λίπανση με έντονη βλάστηση, υψηλό ποσοστό τέλει-

ων ανθέων, υψηλή καρπόδεση και καλή καρποφο-

ρία. Ιδιαίτερη θέση στη θρέψη της ελιάς έχει και ο 

P, ασκώντας σημαντική επίδραση στην ποιότητα των 

καρπών, αυξάνοντας την αντοχή του δέντρου στον 

Βασική λίπανση Ελιάς Καλαμών 

 

Από τoυς Ηλία Παναγοδήμο & Κώστα Παπαϊωάννου, Γεωπόνοι M.Sc.
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παγετό, την ξηρασία, σε εχθρούς και ασθένειες και 

αντίξοες καιρικές συνθήκες. Σημαντικός είναι και ο 

ρόλος του Κ στην ωρίμανση των καρπών της ελιάς 

Καλαμών καθώς επιδρά σημαντικά στην πρόωρη και 

ομοιόμορφη ωρίμανση των καρπών, γεγονός που 

βοηθά στη γρήγορη συγκομιδή της και στη μείωση 

των εργατικών.

Σε γενικό πλαίσιο για την Ελιά Καλαμών και για 

δέντρα μεγάλης ηλικίας θα μπορούσαμε να εφαρ-

μόσουμε μια ποσότητα 2.5 – 5 kg ενός σύνθετου 

λιπάσματος λαμβάνοντας υπόψιν όλους του παρά-

γοντες που αναλύθηκαν παραπάνω. Για τους ξερι-

κούς ελαιώνες με λίγες βροχοπτώσεις, προτείνεται 

η εφαρμογή των λιπαντικών στοιχείων (κυρίως αζώ-

του) τον Ιανουάριο ώστε αυτό να είναι διαθέσιμο τον 

Απρίλιο. Για περιοχές όπου οι βροχοπτώσεις του Φε-

βρουαρίου και Μαρτίου είναι συνήθως σημαντικές 

(Αιτωλοακαρνανία, Φθιώτιδα), η ανωτέρω λίπανση 

θα ήταν καλό να γίνει αρχές Μαρτίου ώστε να ελαχι-

στοποιηθούν οι απώλειες από τις πολλές βροχοπτώ-

σεις. Σε αρδευόμενους ελαιώνες, η λίπανση καλίου 

και δευτερευόντως φωσφόρου μπορεί να γίνεται το 

χειμώνα, αλλά η αζωτούχος πρέπει να εφαρμόζεται 

εν μέρει τον Απρίλιο και εν μέρει με τις θερινές αρ-

δεύσεις. Σημαντική είναι και η προσθήκη βορίου, η 

οποία μπορεί να γίνει το χειμώνα από εδάφους με τη 

μορφή βόρακα ή διαφυλλικά την άνοιξη.

Ιδανικά, για τη βασική λίπανση της ελιάς Καλαμών 

χρησιμοποιούνται σύνθετα κοκκώδη λιπάσματα που 

περιέχουν ποσότητες από όλα τα κύρια μακροστοι-

χεία (Ν-P-K). Στα κοκκώδη λιπάσματα  κάθε κόκκος 

περιέχει αναλογικά όλα τα θρεπτικά στοιχεία του 

λιπάσματος, αλλά ο παραγωγός μπορεί να διαλέξει 

και μια οικονομικά φθηνότερη λύση, η οποία είναι τα 

σύμμεικτα ή αλλιώς blend λιπάσματα στα οποία γί-

νεται απλή ανάμιξη των πρώτων υλών στην συσκευ-

ασία. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

1) https://www.yara.gr/threpsi-lipansi/lipansh-elias/elia-threptika-apodosh/

2) https://giorgoskatsadonis.blogspot.com/2019/01/blog-post_21.html

3) https://www.e-ea.gr/2023/01/%CE%B8%CF%81%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%8

4%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BB%CE%AF%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7-

%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%AC/

4) https://www.mistikakipou.gr/lipansi-elias/  
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Η Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιρισμών 

της Επιδαύρου Λιμηράς Λακωνίας (ΚΑ-

ΣΕΛΛ) αποτελείται από Ελαιουργικούς 

Συνεταιρισμούς (ΑΕΣ Ασωπού, ΑΕΣ Συ-

κέας, ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου Ζάρακος, ΑΣ 

Ελ. Νομίων-Φουτίων και ΑΣ Αγίου Δημη-

τρίου, Αγίου Νικολάου και Ταλάντων. ΑΣ 

Μολάων-Πακίων, ΑΕΣ Αγγελώνας, ΑΕΣ 

Μεταμόρφωσης), που με την νομική μορ-

φή Αν. Εταιρική Σύμπραξη ΑΕ τυποποιεί 

το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο (evoo) 

της περιοχής της πρώην επαρχίας Επιδαύρου – Λιμή-

ρας – με την εμπορική ονομασία ΦΙΛΑΙΟΣ. 

Η ιδιαίτερη οργανωτική δομή της ΚΑΣΣΕΛ, των ελαι-

ουργικών συνεταιρισμών, εμπεριέχει τους 1581 ελαιο-

παραγωγούς που καλλιεργούν κατά μέσο όρο 36.251 

στρέμματα με 801.340 δένδρα οι οποίοι εφαρμόζουν 

ολοκληρωμένη διαχείριση.  Ήδη από το 2006 και 

έκτοτε είναι συνεχώς προσαρμοσμένη σύμφωνα με 

το εθνικό πρότυπο για την ελαιοκαλλιέργεια.   

Yπάρχουν αρχεία 15 ετών, όπου μόνο εντελώς περι-

στασιακά, σε περιπτώσεις κάτω του 2% των δειγμά-

των έδειξαν ίχνη υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων κάτω 

από τα επιτρεπόμενα όρια (Maximum Residues Limits 

- ΜRLs).  

Τα τελευταία δέκα χρόνια οι συνεταιρισμοί της ΚΑ-

ΣΕΛΛ με την αναγνώρισή τους ως Οργανώσεις Ελαι-

ουργικών Φορέων (ΟΕΦ) βελτιώνουν συνεχώς τις πά-

γιες εγκαταστάσεις τους και εντείνουν με την παροχή 

υψηλού επιπέδου υπηρεσιών την απουσία υπολειμμά-

των που επιβεβαιώνονται με τη συνεχή ανάλυση ΦΠΠ 

τόσο στον καρπό όσο και στο ελαιόλαδο.  

H foodstandard σε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυ-

τοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ) εγκατέστησαν βάση 

δεδομένων για τις 200 αναλύσεις που γίνονται ετησί-

ως και τη διαχείριση τους οι αναλύσεις των δειγμάτων 

γίνονται από το διεθνούς φήμης Κρατικό Ινστιτούτο 

που αποτελεί σημείο αναφοράς των ΦΠΠ στη χώρα 

μας.  

Στους πίνακες 2020/2021/2022 παρουσιάζονται τα 

ίχνη υπολειμμάτων πυρεθρινών (0,011-0,031 ppm), 

που ανευρέθηκαν, δηλαδή 20-40 φορές κάτω από το 

Από τις Δήμητρα Μπουρίτη & Εύα Ζαχαρία, Γεωπόνοι M.Sc. 

Απουσία υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών 
ουσιών στο ελληνικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο: 

«Η ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΣΕΛΛ»
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όριο MRLs στα όρια ανίχνευσης της χρησιμοποιούμε-

νης μεθόδου (Limit of Determination – LOD).  

Στην περιοχή δραστηριοποιείται η εταιρεία μας με την 

παρουσία Πιστοποιημένων Γεωργικών Συμβούλων, οι 

οποίοι μεταξύ άλλων ειδικεύονται: 

• Στην παροχή εξατομικευμένων συμβουλών και επι-

στημονικής υποστήριξης προς αποφυγή άσκοπων 

εφαρμογών ΦΠΠ. 

• Στην εκπαίδευση των παραγωγών και στην ενημέ-

ρωση τους για  θέματα ολοκληρωμένης φυτοπρο-

στασίας.

• Στην πραγματοποίηση αναλύσεων υπολειμμάτων σε 

δείγματα καρπού και ελαιολάδου

• Στην εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας σε 

όλα τα μέλη της ΚΑΣΕΛΛ  

Σαν αποτέλεσμα οι αναλύσεις που πραγματοποιού-

νται στα δείγματα ελαιόλαδου κατευθύνουν την αξιο-

λόγηση των γεωργικών πρακτικών που εφαρμόζονται, 

στη βελτίωσή τους και τελικά στην ικανοποίηση του 

στόχου της εξάλειψης των υπολειμμάτων φυτοφαρ-

μάκων, από το παραγόμενο προϊόν.

Συνοψίζοντας, οι συλλογικές δράσεις των Οργανώ-

σεων Ελαιουργικών Φορέων, η συνεχής καθοδήγηση 

των ελαιοπαραγωγών της Νότιας Λακωνίας τόσο από 

επιστημονικούς φορείς όσο και από έμπειρούς γεω-

πόνους, ο διαρκής εκσυγχρονισμός του πάγιου εξο-

πλισμού αδιαμφισβήτητα οδηγούν στην προστασία 

και ανάδειξη των εξαιρετικών χαρακτηριστικών του 

φημισμένου - ΠΓΕ Λακωνία - ελαιόλαδου.

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα μέσου όρου 400 αναλύσεων καρπού 3 ετών 
(2020/21/22) – Ποσοστό ανεύρεσης ιχνών (2,3%)  

ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΜ/ΝΙΑ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΟΎΣΙΑ/ΕΎΡΗΜΑ

ΑΝΏΤΑΤΟ 
ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ 

(MRL) (mg/kg)

ΤΙΜΗ ΕΎΡΗΜΑΤΟΣ 
(mg/kg)

  ΖΑΡΑΚΑΣ 11/2020 - - -

ΑΣΩΠΟΣ 11/2020 Deltamethrin 0,61 0,011

ΝΟΜΙΑ 11/2020 Deltamethrin 1 0,018

ΣΥΚΕΑ 12/2020 λ-cyhalothrin 12 0,015

ΤΑΛΑΝΤΑ 11/2020 Thiacloprid 43 0,016

 ΖΑΡΑΚΑΣ 12/2021 λ-cyhalothrin 0,51 0,014

ΑΣΩΠΟΣ 12/2021 λ-cyhalothrin 0,5 0,031

ΝΟΜΙΑ 12/2021 - - -

ΣΥΚΕΑ 12/2021 - - -

ΖΑΡΑΚΑΣ 11/2022 - - -

ΑΣΩΠΟΣ 09/2022 - - -

ΝΟΜΙΑ 09/2022 λ-cyhalothrin 0,51 0,015

ΣΥΚΕΑ 09/2022 λ-cyhalothrin 0,5¹ 0,003

ΤΑΛΑΝΤΑ 09/2022 Deltamethrin 0,62 0,010
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ΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ έδει-

ξαν ότι η κατανάλωση ζάχαρης προκαλεί 

δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία μας 

(αύξηση σωματικού βάρους, διαβήτη 

τύπου ΙΙ, συμβάλλει στη δημιουργία 

λίπους στο συκώτι, έχει συνδεθεί με 

τη νόσο του αλτσχάϊμερ, κάνει κακό 

στα δόντια, βλάπτει το έντερο κλπ). Για 

το λόγο αυτό, οι καταναλωτές στράφηκαν 

σε διάφορα φυσικά και τεχνητά υποκατάστα-

τα της ζάχαρης (στέβια, ασπαρτάμη, ακεσουλφά-

μη-Κ, νεοτάμη, σουκραλόζη, σακχαρίνη, κ.α.), ώστε 

να αποφύγουν τα παραπάνω προβλήματα. Οι ουσίες 

αυτές έχουν μεγαλύτερη γλυκαντική ικανότητα από 

τη ζάχαρη (π.χ. 1 γραμμάριο στέβιας παρέχει γλυκα-

ντική ικανότητα 200 - 300 φορές περισσότερη, συ-

γκρινόμενη με 1 γραμμάριο ζάχαρης) και δεν δίνουν 

θερμίδες στον οργανισμό. Όμως, νεότερες έρευνες 

έδειξαν ότι τα υποκατάστατα της ζάχαρης δημιουρ-

γούν τις παρακάτω παρενέργειες στον ανθρώπινο 

οργανισμό:  

❶ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΕΝΤΕΡΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΏΜΑ: εντερικό 

μικροβίωμα είναι το σύνολο του μικροβιακού πληθυ-

σμού που ζει στο έντερο μας και περιέχει δεκάδες 

τρισεκατομμύρια μικροοργανισμών. Το ένα τρίτο του 

εντερικού μικροβιώματος είναι κοινό για τους περισ-

σότερους ανθρώπους, ενώ τα δύο τρίτα είναι εξειδι-

κευμένο για τον κάθε έναν από εμάς.

❶ Η ΓΛΎΚΙΑ ΓΕΎΣΗ ΔΙΕΓΕΙΡΕΙ ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΤΗΣ 

ΠΕΙΝΑΣ: εάν η γλυκιά γεύση δεν ακολουθείται από 

την κατανάλωση θερμίδων, τότε το αίσθημα της πεί-

νας παραμένει και ο οργανισμός καταναλώνει θερμί-

δες από τις πρωτεΐνες των μυών, με σοβαρές βλάβες 

στην υγεία.   

Από τον 
καθηγητή 

Γιάννη 
Τσάκνη, 
Τεχνικός 

Διευθυντής 
foodstandard

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΖΑΧΑΡΗΣ
πόσο ασφαλή είναι για την ανθρώπινη υγεία;
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❶ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΛΎΚΑΝΤΙΚΕΣ ΟΎΣΙΕΣ ΣΎΣΣΏΡΕΎ-

ΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΛΟΎΝ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΙΣ 

ΦΛΕΒΕΣ:  παράλληλα εξαπατούν τον οργανισμό και 

αντί να διασπά τη γλυκόζη και τα λίπη για ενέργεια, 

διασπά το υλικό των μυών, τις πρωτεΐνες, δημιουρ-

γώντας τις ίδιες βλάβες που προκαλεί η ζάχαρη όταν 

αυτή προσλαμβάνεται σε μεγάλες ποσότητες.

❶ Η ΎΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΏΣΗ ΤΕΧΝΗΤΏΝ ΓΛΎΚΑΝΤΙ-

ΚΏΝ ΟΎΣΙΏΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ: παχυσαρκία, διαβήτη 

τύπου ΙΙ, μεταβολικό σύνδρομο, το οποίο χαρακτη-

ρίζεται από υψηλή πίεση, υψηλό ζάχαρο και υψηλή 

χοληστερίνη, καρδιαγγειακά νοσήματα και βλάβες 

στην εντερική χλωρίδα. Σύμφωνα με μια έρευνα του 

Πανεπιστημίου της Bologna σε πειραματόζωα, υψη-

λές δόσεις της ασπαρτάμης προκάλεσε καρκινογε-

νέσεις. 

ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΛΎΚΑΝΤΙΚΑ

▶ Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονι-

κό περιοδικό Cell, με επικεφαλής τον Ισραηλινό επι-

στήμονα Δρ Eran Elinav, για τα τεχνητά γλυκαντικά 

υποστηρίζει ότι «δεν πρέπει να θεωρούνται ασφαλή 

προς κατανάλωση». Η μελέτη εξέτασε την ασπαρτά-

μη, τη σακχαρίνη, τη στέβια και τη σουκραλόζη, στις 

συνιστώμενες ποσότητες που είναι εγκεκριμένες 

από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και οι τέσσερες ουσίες 

προκάλεσαν στους καταναλωτές, αλλαγές στο μι-

κροβίωμα του εντέρου. 

▶ Ορισμένες δημοφιλείς γλυκαντικές ουσίες δεν 

απαιτούν έγκριση από τον Οργανισμό Τροφίμων και 

Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) πριν βγουν στην αγο-

ρά, ο οποίος ρυθμίζει τα περισσότερα γλυκα-

ντικά ως πρόσθετα τροφίμων. Ωστόσο, 

αρκετά από αυτά, συμπεριλαμβανο-

μένης της στέβια που είναι αρκετά 

δημοφιλή, δεν παρακολουθούνται 

στενά, επειδή θεωρούνται «γενικά 

αναγνωρισμένα ως ασφαλή» (GRAS). 

Ειδικότερα, η ανεπεξέργαστη Στέβια περιέχει μόνο 

περίπου 10% γλυκαντική ουσία και έχει πράσινο χρώ-

μα. Για να γίνει λευκή σαν «κρυσταλλική ζάχαρη» ή 

δισκία, επεξεργάζεται με χημικούς διαλύτες (μεθα-

νόλη, ακετόνη,  ανταλλακτικές ρητίνες, υδροξείδιο 

ασβεστίου, χλωριούχος σίδηρος (III), θειικό αμμώνιο 

κλπ) που η πλήρης αφαίρεσή τους είναι δύσκολη. 

Αυτή η επεξεργασμένη μορφή της στέβια λέγεται 

Στεβιόλη - Ε960! Επίσης, κάποια προϊόντα στέβιας, 

περιέχουν ερυθριτόλη, μια αλκοόλη ζάχαρης και ενι-

σχυτικά γεύσης. Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι η 

στέβια μπορεί να επηρεάζει την αποτελεσματικότητα 

φαρμάκων για την ινσουλίνη, τη χοληστερίνη, τη γο-

νιμότητα, τον καρκίνο και διάφορες ιώσεις.

▶ Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) σε πρό-

σφατη ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι  δεν υπάρχει 

σαφής συναίνεση σχετικά με το εάν τα γλυκαντικά 

χωρίς ζάχαρη είναι αποτελεσματικά για μακροπρό-

θεσμη απώλεια βάρους ή εάν συνδέονται με άλλες 

μακροπρόθεσμες επιδράσεις στις συνιστώμενες 

ημερήσιες προσλήψεις. Στο προσχέδιο των κατευ-

θυντήριων γραμμών του, προτείνει “να μην χρησιμο-

ποιούνται γλυκαντικά χωρίς ζάχαρη ως μέσο για τον 

έλεγχο του βάρους”.
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ΑΡΧΙΚΑ, τα ακτινίδια πρέπει να συγκομί-

ζονται στο σωστό στάδιο ωρίμανσης γιατί 

αν συγκομιστούν νωρίτερα, στερούνται 

ποιότητας και αν συγκομιστούν αργότερα 

δεν συντηρούνται ικανοποιητικά στους 

ψυκτικούς θαλάμους.

Τα βασικά κριτήρια ωρίμανσης των καρ-

πών είναι σάκχαρα 6.25%, σκληρότητα 

σάρκας 8-9 kg και ξηρή ουσία >15.1%. Το 

ακτινίδιο παρουσιάζει ιδιαίτερη κλιμακτη-

ρική συμπεριφορά (η ωρίμανση ελέγχεται 

από το αιθυλένιο). Συγκεκριμένα, οι καρποί 

του ακτινιδίου συμπεριφέρονται ως κλιμα-

κτηρικοί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος 

και ως μη κλιμακτηρικοί σε θερμοκρασίες 

<100C. Εξαιτίας αυτής της ευαισθησίας, οι 

καρποί δεν πρέπει να παράγουν αιθυλέ-

νιο κατά την αποθήκευση τους και ο χώ-

ρος συντήρησης τους να είναι απαλλαγ-

μένος από αιθυλένιο. 

Τα ακτινίδια συγκομίζονται σκληρά και 

προψύχονται στους 20C για αναστολή 

παραγωγής αιθυλενίου. Τραυματισμένοι 

και προσβεβλημένοι από βοτρύτη καρποί 

αποφεύγονται καθώς παράγουν αιθυλέ-

νιο κατά την συντήρηση. Ακόμα, απαγο-

ρεύεται η αποθήκευση ή η μεταφορά των 

ακτινιδίων μαζί με καρπούς που παρά-

γουν αιθυλένιο όπως μήλα οι μπανάνες. 

Μετά την πρόψυξη των ακτινιδίων, οι καρ-

ποί συντηρούνται σε ψυκτικούς θαλά-

μους με θερμοκρασία συντήρησης από 

ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ
Aποθήκευση για ποιοτικούς καρπούς

 
Από τη Φαίδρα 

Φυτώκα
Γεωπόνος M.Sc. 

Η καλλιέργεια της ακτινιδιάς ήρθε στην Ελλάδα πριν από περίπου 40 χρόνια και σήμερα αποτελεί 
μια από τις πιο δυναμικές δενδροκομικές καλλιέργειες της χώρας. Προκειμένου να παραχθούν ποιο-
τικοί καρποί ακτινιδίου, εκτός από τις καλλιεργητικές τεχνικές στο χωράφι απαιτούνται και ιδιαίτε-

ρες πρακτικές από την συγκομιδή μέχρι την αποθήκευση των καρπών.
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-0.50C ως 00C. Η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι 

ομοιόμορφη σε όλα τα σημεία του ψυκτικού θαλάμου. 

Όσον αφορά το εύρος της σχετικής υγρασίας, πρέ-

πει να επιτυγχάνονται ποσοστά πάνω από 92% καθώς 

έτσι μειώνεται η απώλεια του βάρους των ακτινιδίων. 

Οι καρποί στους ψυκτικούς θαλάμους πρέπει να τοπο-

θετούνται σε συσκευασίες που αερίζονται πολύ καλά, 

έτσι ώστε ο ψυχρός αέρας να περνά μέσα από αυτά 

και να επιτυγχάνεται καλύτερη ψύξη. Επίσης, τα ακτινί-

δια πρέπει να αποθηκεύονται με τέτοιο τρόπο που να 

υπάρχει το κατάλληλο κενό από κάτω για να δημιουρ-

γείται ομοιομορφία στην συγκέντρωση CO2. Τέλος, 

για την καλύτερη ομοιομορφία της θερμοκρασίας σε 

όλο τον όγκο του αποθηκευμένου προιόντος και για 

την αποφυγή δημιουργίας θερμοκρασίας παγώματος, 

βοηθά η δημιουργία κενών 5 ως 10 εκατοστών μεταξύ 

των παλετών αποθήκευσης παράλληλα με την κίνηση 

του ψυχρού αέρα. 

Μερικές από τις πιο συνηθισμένες διαταραχές που 

μπορεί να παρουσιαστούν στα αποθηκευμένα ακτινί-

δια είναι:

▶ Σε θερμοκρασίες κάτω του -0.50C για ικανό χρονι-

κό διάστημα, που μπορεί να εμφανιστούν σε κάποια 

σημεία του ψυκτικού θαλάμου εξαιτίας κακής κυκλο-

φορίας του ψυχρού αέρα, τα ακτινίδια μπορεί να εμ-

φανίσουν αλλοιώσεις στην μορφή τους που ξεκινούν 

από την περιοχή του μίσχου και προχωρούν προς το 

άλλο άκρο.

▶ Η παρουσία του αιθυλενίου ακόμα και σε πολύ μι-

κρές ποσότητες μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση 

του σκληρού πυρήνα που εκδηλώνεται στα ακτινίδια 

με την έκθεση τους σε συγκεντρώσεις αιθυλενίου 

5-10ppb σε συνδυασμό με συγκεντρώσεις διοξειδίου 

του άνθρακα πάνω από 8%. Αποτέλεσμα αυτής της 

διαταραχής είναι ο πυρήνας να μην ωριμάζει, ενώ 

το υπόλοιπο μέρος του καρπού να είναι μαλακό και 

ώριμο. Ακόμα, με την παρουσία αιθυλενίου εμφανί-

ζεται ο λευκός πυρήνας στον οποίο δημιουργούνται 

λευκά εγκλείσματα στον πυρήνα. Η διαταραχή αυτή 

συνήθως εμφανίζεται, στα ώριμα φρούτα σαν λευκά 

μπαλώματα στους ιστούς του πυρήνα.

Βιβλιογραφία: 

Φρούτα | Μακροχρόνια Συντήρηση (Τα μυστικά), 

εκδόσεις isofruit.

Tα ακτινίδια πρέπει  
να αποθηκεύονται με τέτοιο  

τρόπο που να υπάρχει  
το κατάλληλο κενό από κάτω για 

τη δημιουργία ομοιομορφίας 
στην συγκέντρωση CO2 
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Olive Oil Battles:
Η μάχη του ελαιόλαδου

Την αδιαμφισβήτητη ποιότητα του ελληνικού ελαιόλαδου έρχεται να προβάλλει 

η foodstandard μέσω μιας σειράς ευφάνταστων βίντεο, του Olive Oil Battles. 

Καθημερινοί άνθρωποι από τους τόπους – πρεσβευτές στην παραγωγή ελληνικού ελαιόλαδου μάχονται 

υπέρ της μοναδικότητας του δικού τους προϊόντος που είναι αποτέλεσμα του μικροπεριβάλλοντος, 

των χειρισμών και των ιδιαίτερων συνθηκών της κάθε ελαιοκομικής περιοχής. 

Στο τέλος, παραμερίζοντας τοπικιστικές αντιλήψεις όλοι καταλήγουν σε ένα κοινό συμπέρασμα: 

“ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΎΤΕΡΟ!” 

www.foodstandard.gr

Για να παρακολουθήσετε όλη τη σειρά των επεισοδείων συνδεθείτε στη σελίδα 

foodz.gr ή στη σελίδα της foodstandard στο Υoutube.

EΠΕΙΣ   ΔΙΟ 1

Δείτε όλα τα επεισόδια του Olive Oil Battles ΕΔΏ!

https://www.facebook.com/foodstandard/
https://www.instagram.com/foodstandard_sa/?hl=en
https://foodz.gr/
https://www.youtube.com/user/FoodstandardSA
https://www.youtube.com/results?search_query=foodstandard+SA
https://www.foodstandard.gr/wp/

