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ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ
1.

Να προγραµµατίζεται η ελαιοσυλλογή στο κατάλληλο στάδιο ωριµότητας του
καρπού της κάθε ποικιλίας, έτσι ώστε να υπάρχουν οι βέλτιστες συνθήκες
ποιότητας και απόδοσης ελαιολάδου. Οι υπερώριµες ελιές χάνουν την
φρουτώδη γεύση τους ενώ οι πρώιµες µπορεί να έχουν φρουτώδη γεύση αλλά
χάνουν στις αποδόσεις.

2.

Να αποφεύγεται κάθε είδους τραυµατισµός του καρπού (χτυπήµατα, πατήµατα)
και οι επιµολύνσεις από το έδαφος κατά τη συγκοµιδή.

3.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι αλυσίδες των αλυσοπρίονων πρέπει να λιπαίνονται µε κατάλληλα
λιπαντικά φυτικής προέλευσης (food grade). Τα συµβατικά λιπαντικά ορυκτέλαια
πετρελαίου παρόλο που είναι σηµαντικά χαµηλότερου κόστους, είναι πιθανό να
επιµολύνουν τον ελαιόκαρπο µε υδρογονάνθρακες ορυκτελαίων και να
καταστήσουν το ελαιόλαδο µη εµπορεύσιµο.

4.

Συνιστάται να χρησιµοποιούνται διάτρητα πλαστικά τελάρα µε τα οποία ο
καρπός δεν τραυµατίζεται ενώ διευκολύνεται ο αερισµός του και αποφεύγεται η
αύξηση της θερµοκρασίας. Εάν χρησιµοποιούνται σακιά, να είναι πλεκτά,
αεροπερατά και κατάλληλα για επαφή µε τρόφιµα.

5.

Ο χρόνος που µεσολαβεί από τη συγκοµιδή µέχρι την έκθλιψη συνιστάται να
είναι ο συντοµότερος δυνατός, διότι η µακρόχρονη παραµονή σε ζεστό και υγρό
περιβάλλον προκαλεί σηµαντική υποβάθµιση του παραγόµενου ελαιολάδου.

6.

Κατά τη συγκοµιδή να χρησιµοποιούνται

δίχτυα συλλογής και πλαστικά

εξαρτήµατα των ελαιοραβδιστικών που πληρούν τα προβλεπόµενα από τη
νοµοθεσία, όρια για τα υλικά σε επαφή µε τρόφιµα ιδιαίτερα σε ότι αφορά τους
πλαστικοποιητές.
7.

Να δίνεται προσοχή στην αποµάκρυνση πλαστικών εξαρτηµάτων ή τµηµάτων
αυτών (δακτύλιοι) ελαιοραβδιστικών, από τον ελαιόκαρπο, ενώ στα ελαιοτριβεία
να τοποθετείται κατάλληλη σίτα µετά το πλυντήριο και πριν τον σπαστήρα ώστε
αυτά να «παγιδεύονται».

8.

Εφόσον απαιτηθεί χρήση γεωργικών φαρµάκων και µε σκοπό την αποφυγή
παρουσίας υπολειµµάτων γεωργικών φαρµάκων στο παραγόµενο ελαιόλαδο, οι
ελαιοκαλλιεργητές θα πρέπει να χρησιµοποιούν εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά
προϊόντα κατά τις επεµβάσεις και να τηρούν µε ακρίβεια τα οριζόµενα στην
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ετικέτα ή τη συσκευασία αυτών, όσον αφορά στη δόση, στο χρόνο εφαρµογής,
στο χρονικό διάστηµα µεταξύ της τελευταίας επέµβασης και της συγκοµιδής, κ.α.
9.

Να αποφεύγεται το κάψιµο των ελαιοκλαδεµάτων εντός των ελαιώνων. Στην
περίπτωση που δεν µπορεί να αποφευχθεί (καταπολέµηση εχθρών και
ασθενειών ελιάς), να πραγµατοποιείται όταν τα δέντρα δεν έχουν καρπό.

ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΑΠΟ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟ

Α. Κατά την παραλαβή συνιστάται:
1.

Η παραλαβή του ελαιοκάρπου να γίνεται εκτός του χώρου του ελαιουργείου. Τα
οχήµατα µεταφοράς ελαιοκάρπου και άλλα να µην προσεγγίζουν το χώρο
παραγωγής ελαιολάδου, διότι τα καυσαέριά τους περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
(πολυκυκλικούς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες) που απορροφώνται πολύ
εύκολα από το ελαιόλαδο και το επιµολύνουν.

2.

Ο χώρος παραµονής του ελαιοκάρπου να είναι καθαρός, ψυχρός, ξηρός και
αεριζόµενος. Ο ελαιόκαρπος να µην έρχεται σε επαφή µε οξειδωµένα µεταλλικά
σκεύη ή τµήµατα µηχανηµάτων διότι αλλοιώνουν την ποιότητα του παραγόµενου
ελαιόλαδου. Επίσης δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή µε γράσα ή ορυκτά λάδια
µηχανής

διότι

το

παραγόµενο

έλαιο

επιµολύνεται

και

καθίσταται

µη

εµπορεύσιµο.
3.

Η τροφοδοσία του ελαιόκαρπου, στη γραµµή παραγωγής, να γίνεται µε τη χρήση
µεταφορικής ταινίας για την αποφυγή τραυµατισµών.

4.

Για τον έλεγχο της ποιότητας του ελαιοκάρπου, να γίνεται προσεκτική επιλογή
διαδοχής των παρτίδων ελαιοκάρπου προς έκθλιψη, ώστε να διαδέχονται στα
ίδια µηχανήµατα παρόµοιες ποιότητες.

5.

Το πλύσιµο του ελαιοκάρπου είναι σηµαντικό. Το νερό πρέπει να αλλάζει
τακτικά.
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Β. Κατά την άλεση του ελαιοκάρπου συνιστάται:
1. Προσθήκη πόσιµου νερού.
2. Καθαρισµός του εξοπλισµού σε περίπτωση που έχει διακόψει τη λειτουργία του
για περισσότερο από 4 ώρες και πριν την έναρξη παραγωγής.

Γ. Κατά τη µάλαξη συνιστάται:
1. Χρήση πόσιµου νερού και έλεγχος της θερµοκρασίας στη µάζα η οποία ποτέ δε
θα πρέπει να ξεπερνάει τους 35°C. Εφόσον χρησιµοποιηθεί στη συσκευασία η
έκφραση «Εξαγωγή εν ψυχρώ», η θερµοκρασία θα πρέπει να είναι 27°C το
µέγιστο.
2. Η διάρκεια της µάλαξης να µην ξεπερνά τα 30 λεπτά.
3. Η ταχύτητα περιστροφής των πτερυγίων του µαλακτήρα να είναι µικρότερη από
19 στροφές το λεπτό γιατί στις υψηλές στροφές υποβαθµίζεται η ποιότητα.
4. Να πραγµατοποιείται έλεγχος της θερµοκρασίας, τουλάχιστον 2 φορές την ηµέρα
και διόρθωση της θερµοκρασίας στην περίπτωση που υπερβαίνει την επιθυµητή
τιµή.
5. Στα κλασσικά (πιεστικά) ελαιουργεία η κατανοµή της ελαιοζύµης να είναι
οµοιόµορφη για οµοιόµορφη εξάντληση της µάζας. Οι ελαιοσπυρίδες ή τα
ελαιόπανα να τυχαίνουν ιδιαίτερης φροντίδας και καθαρισµού, διαφορετικά
προσδίδονται

στο

παραγόµενο

ελαιόλαδο

δυσάρεστοι

οργανοληπτικοί

χαρακτήρες.

∆. Στον διαχωριστήρα συνιστάται:
1.

Αποµάκρυνση του ελαιοπυρήνα και της πάστας που παραµένουν µετά τη
συµπίεση και καθηµερινός διεξοδικός καθαρισµός ώστε να αποφευχθεί
οποιαδήποτε ζύµωση.

2.

Έλεγχος της θερµοκρασίας της ελαιόπαστας (µέγιστη 30°C) προτού προστεθεί
το νερό και διόρθωση σε περίπτωση που χρειαστεί.

Οι υψηλές θερµοκρασίες και ο πληµµελής καθαρισµός του διαχωριστήρα οδηγούν
στην υποβάθµιση της ποιότητας του ελαιολάδου.
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
1.

Να αποµακρύνεται η µούργα µε µετάγγιση και φιλτράρισµα.

2.

Κατά τη µετάγγιση, το ελαιόλαδο να προφυλάσσεται από το φως και τον αέρα
και να αποφεύγεται η χρησιµοποίηση αντλιών που ενσωµατώνουν αέρα στη
µάζα του ελαιολάδου και σχηµατίζουν γαλακτώµατα. Η µούργα να αφαιρείται µε
µία στρόφιγγα από τον πυθµένα του δοχείου ή της δεξαµενής και η εκροή του
ελαιολάδου να γίνεται από τον πυθµένα της καθαρής δεξαµενής και όχι από
πάνω.

3.

Ο χώρος αποθήκευσης να είναι δροσερός (15°C

άριστη θερµοκρασία

αποθήκευσης), σκιερός, καθαρός, απαλλαγµένος από οσµές, έντοµα και
τρωκτικά.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ
1.

Το ελαιόλαδο πολύ εύκολα απορροφά και κατακρατεί δύσοσµες ουσίες που
αναδύονται στο χώρο και για το λόγο αυτό πρέπει να διατηρούνται όλοι οι χώροι
καθαροί µε σχολαστικότητα και αυστηρότητα.

2.

∆εν επιτρέπεται η πρόσβαση στο χώρο της παραγωγής παρά µόνο στο
προσωπικό της επιχείρησης.

3.

Οποιαδήποτε αντικείµενα (π.χ λιπαντικά, πλαστικά) δε χρησιµοποιούνται στην
παραγωγική διαδικασία θα πρέπει να αποµακρύνονται από τον χώρο της
παραγωγής και να βρίσκονται σε ξεχωριστό χώρο.

4.

Να υπάρχει και να τηρείται πρόγραµµα Μυοκτονίας – Εντοµοκτονίας.

5.

Να υπάρχει και να τηρείται πρόγραµµα Καθαρισµού και Απολύµανσης. Τα
σκευάσµατα (για καθαρισµό/απολύµανση) που χρησιµοποιούνται θα πρέπει να
είναι σύµφωνα µε την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία.

6.

Το νερό που χρησιµοποιείται στα ελαιοτριβεία πρέπει να είναι πόσιµο εκτός των
περιπτώσεων που χρησιµοποιείται για άλλους σκοπούς (π.χ. λέβητες). Όταν
υπάρχει νερό από ιδιωτική ύδρευση (γεώτρηση, πηγάδι) θα πρέπει να ελέγχεται
η ποιότητα και η υγιεινή του νερού.
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7.

Οι καυστήρες για την παραγωγή ζεστού νερού να βρίσκονται σε κλειστό και
αποµακρυσµένο χώρο µακριά από τον χώρο παραγωγής του ελαιολάδου και µε
την καπνοδόχο όσο το δυνατό ψηλότερα και σε τέτοια θέση ώστε η κατεύθυνση
των επικρατέστερων τοπικών ανέµων κατά το χειµώνα να οδηγούν τους
καπνούς µακριά από το χώρο ελαιοποίησης.

8.

Η δεξαµενή συλλογής των απόνερων να διαχωρίζεται από τον χώρο
παραγωγής.

9.

Τα λιπαντικά του εξοπλισµού πρέπει να είναι «food grade».

10. Να λαµβάνεται µέριµνα για την προστασία του ελαιοπυρήνα από φυσικούς
κινδύνους και οποιαδήποτε χηµική επιµόλυνση κατά τη συγκέντρωσή του,
εφόσον αποτελέσει πρώτη ύλη για την παραγωγή πυρηνελαίου.
11. Συµµόρφωση ως προς τα υλικά σε επαφή µε τρόφιµα. Αυτό αφορά:
12. Εκπαίδευση προσωπικού: Το προσωπικό αν και εποχιακό θα πρέπει να
εκπαιδεύεται σε θέµατα υγιεινής (κατάλληλος ιµατισµός, πλύσιµο χεριών,
χειρισµοί που διενεργεί στο χώρο παραγωγής).
13. Τήρηση

αρχείου

εισροών-

εκροών

(Ηµεροµηνία,

στοιχεία

παραγωγών,

ποσότητες εισερχόµενου ελαιοκάρπου και στοιχεία αποδεκτών και ποσοτήτων
παραγόµενου ελαιολάδου) βοηθάει στον εντοπισµό µιας παρτίδας που τυχόν
προκάλεσε πρόβληµα.
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