ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ (PEF) ΣΨΝ
ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ ΕΛΙΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΟ OLIVE CLIMA
Μια νέα παγκόσμια μοναδικότητα της ελιάς

To oLIVE CLIMA και η πιστοποίηση PEF / EPD
Που στοχεύει το oLIVE CLIMA;
Με τη βοήθεια των ελαιοδένδρων (φωτοσύνθεση)
Και των ελαιοπαραγωγών (ειδικές πρακτικές)
να αφαιρείται ο...
■ άνθρακας από την ατμόσφαιρα (πρόβλημα)
και να αποθηκεύεται...
■ στο έδαφος για αύξηση γονιμότητάς του (όφελος)
■ Και όπου αλλού μπορεί, π.χ. στο ξύλο (επιπλέον όφελος)

To oLIVE CLIMA και η πιστοποίηση PEF / EPD
Σο 2007 με το EPD ξεκινήσαμε
ως ΡοδαξΑγρο τη νέα
διαδικασία για την
ΑΝΑΛΤΗ ΚΤΚΛΟΤ ΖΨΗ, και...

το αποτύπωμα του άνθρακα,
κλπ, όπου ανακαλύψαμε ότι
ίσως και να υπάρχει ζήτημα
σημαντικού οφέλους από την
απορρόφηση του διοξειδίου
του άνθρακα που κάνουν τα
ελαιοδάση της περιοχής μας.
Προσοχή στο μείον (-) μπροστά
από το διοξείδιο.

ύμφωνα με τους παλιούς μας
υπολογισμούς για κάθε λίτρο ελαιολάδου
στο ράφι, αποθηκεύονται 370 γραμμάρια
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στο έδαφος.
Μόνο που υπάρχει ένα εμπόδιο:
Δεν μπορούμε (ακόμα) να αποδείξουμε ότι
το CO2 θα μείνει στο έδαφος για >100 έτη

υνεχίζουμε όμως την προσπάθεια με το
PEF, δηλαδή το Product Environmental
Footprint (EE) στο οποίο συμμετέχουμε για
τη σύνταξη του πρωτοκόλου υπολογισμών.

ΜΙΑ ΠΟΛΤ ΕΤΦΑΡΙΣΗ ΕΚΠΛΗΞΗ!…

To oLIVE CLIMA και η πιστοποίηση PEF / EPD
Αναγνωρίστηκε ως ‘πίστωση’ για το
Αποτύπωμα του Ανθρακα (Carbon
Footprint) η αποθήκευση στο ξύλο της
ελιάς, αφού δείξαμε ότι η ελιά κρατάει
τον άνθρακα αποθηκευμένο όχι μόνο για

100 χρόνια, αλλά για >χιλιετία.

Σα προϊόντα της ελιάς είναι τα μόνα τρόφιμα που δικαιούνται αυτήν την πίστωση!

To oLIVE CLIMA και η πιστοποίηση PEF / EPD
Πως είναι δυνατή η αξιοποίηση αυτής της πρωτιάς από δώ και πέρα
■ Εντατικοποίηση των μέτρων του oLIVECLIMA που βοηθούν στη βελτίωση της
φωτοσύνθεσης (βοηθάει και στις αποδόσεις και στην ελαιοπεριεκτικότητα).
■ Προβολή στις αγορές /καταναλωτές που δείχνουν ‘ευαισθησία’ για το
περιβάλλον του παρακάτω συνθήματος:

Κάντε κάτι για την κλιματική αλλαγή:
Βάλτε το ελαιόλαδο και τις ελιές στη διατροφή σας

To oLIVE CLIMA και η πιστοποίηση PEF / EPD
υμμετέχετε και παρακολουθείτε τις εξελίξεις για την πιστοποίηση PEF / EPD
To PEF θα βγεί στην κυκλοφορία το 2018
Σο EPD είναι ήδη στην κυκλοφορία και για τις ελιές και για το έξτρα παρθένο λάδι

Για όλη αυτή την δραστηριότητα συνεργαζόμαστε με τον ΝΗΛΕΑ, εδώ και χρόνια

Για την ποιότητα όμως του ΠΟΠ ελαιολάδου συνεργαζόμαστε με την ΕΝΨΗ.
Η συνεργασία της με το εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου του Τπ. Εμπορίου φαίνεται
ότι θα βγάλει πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα.

Σα τελικά αποτελέσματα θα είναι έτοιμα την άνοιξη του 2018 .
Μια πρώτη γεύση, δίνεται παρακάτω…

Μελέτη των αρωματικών των
ελαιολάδων ΠΟΠ Καλαμάτας

Οργανοληπτική Ομάδα του
ΤΠ.ΟΙΚ.ΑΝ.
Δρ. ΑΛΙΚΗ ΓΑΛΗ
Επικεφαλής της Οργανοληπτικής
Ομάδας ΤΠ.ΟΙΚ.ΑΝ.

Οργανοληπτικές αναλύσεις ελαιολάδων ΠΟΠ
Καλαμάτας με τη μέθοδο του ΔΕ, COI/T.20/Doc.
No 22 για την περιγραφή των αρωματικών,
γευστικών και κιναισθητικών χαρακτηριστικών τους
(ύμβαση του Α.. Μεσσηνίας με το Σμήμα Φημικών
Αναλύσεων και Οργανοληπτικών Δοκιμών της
Δ/νσης Προστασίας Καταναλωτή, Γ. Γ. Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή - Τπουργείο Οικονομίας
και Ανάπτυξης).
Οι αναλύσεις αφορούν δείγματα δειγματοληψιών
Νοεμβρίου (Α), Δεκεμβρίου (Β) και Ιανουαρίου (Γ),
εσοδείας 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018
από δεξαμενές ελαιουργείων Ν. Μεσσηνίας και
συγκεκριμένα
των
περιοχών
ΜΕΗΝΗ,
ΚΑΛΑΜΑΣΑ (ΛΕΩΚΑ), ΚΟΡΨΝΗ (ΒΑΙΛΙΣΙ),
ΜΕΛΙΓΑΛΑ, ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΨΝ, ΠΤΛΟΤ (ΓΙΑΛΟΒΑΦΟΙΝΟΛΑΚΑ-ΓΛΤΥΑΔΑ-ΚΟΤΚΟΤΝΑΡΑ), ΦΨΡΑ και
ΜΑΝΗ.
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ΕΣΟΔΕΙΑΣ
2015-2016

28 ΔΕΙΓΜΑΤΑ
EV 85,72%
V 10,71%
L 3,57%

Min 3,7
Max 5,2
Μ.Ο 4,5

Min 2,8
Max 3,8
Μ.Ο 3,0

Min 3,3
Max 4,1
Μ.Ο 3,7

ΕΣΟΔΕΙΑΣ
2016-2017

Μέθοδος Οργανοληπτικής αξιολόγησης COI/T.20/Doc. No 15 Rev.
8 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ σύμφωνα με τον Καν. 2568/91 και τροποποιήσεις
αυτού

18 ΔΕΙΓΜΑΤΑ
EV 66,67%
V 16,67%
L 16,66%

Min 3,7
Max 5,1
Μ.Ο 4,2

Min 2,5
Max 3,4
Μ.Ο 2,9

Min 3,2
Max 4,1
Μ.Ο 3,7

Σα ελαττώματα που βρέθηκαν ήταν η ΜΟΤΡΓΑ (4 δείγματα), η ΜΟΤΦΛΑ (1 δείγμα), το ΚΡΑΨΔΕ (1 δείγμα)
και από τα άλλα ελαττώματα το ΧΗΜΕΝΟ/ΚΑΜΕΝΟ (2 δείγματα).
Σα ελαττώματα αυτά σχετίζονται με τις διαδικασίες συλλογής και ελαιοποίησης των καρπών (καρπός που δεν
ελαιοποιήθηκε άμεσα, υψηλές θερμοκρασίες, ακάθαρτο σύστημα ελαιοποίησης κ.α.) και οφείλονται σε
διάφορες ζυμώσεις τους όπως είναι η αναερόβια ζύμωση (ΜΟΤΡΓΑ), η ζύμωση των μυκήτων της μούχλας
(ΜΟΤΦΛΑ), η ζύμωση των οξοβακτηριδίων (ΚΡΑΨΔΕ) αλλά και στην υπερβολική η/και παρατεταμένη
θέρμανση κατά την θερμομάλαξη της ελαιόπαστας (ΧΗΜΕΝΟ/ΚΑΜΕΝΟ).

Μέθοδος Οργανοληπτικής αξιολόγησης COI/T.20/Doc. No 22
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Από τη μέχρι στιγμής μελέτη του
φρουτώδους των ελαιολάδων ΠΟΠ
Καλαμάτας, εσοδείας 2015 - 2016
και 2016 - 2017, έχουν βρεθεί 5
περιγραφικοί όροι (descriptors) που
επαναλαμβάνονται και μπορούν να
περιγράψουν και να χαρακτηρίσουν
το φρουτώδες του ΠΟΠ Καλαμάτας.

Η μελέτη εσοδείας 20162017
είναι σε εξέλιξη.

