Εξαιπεηικό Παπθένο Ελαιόλαδο «ΚΑΛΑΜΑΣΑ»
ΠΟΠ-Σποποποίηζη πποδιαγπαθών

ΙΩΑΝΝΗ ΚΤΡΙΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. ΜΕΗΝΙΑ

ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΠΟΠ-ΑΝΑΓΡΟΜΗ
• Πξντφλ Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο
• Δίλαη ζηελ νπζία έλα ηδηαίηεξν θαζεζηψο πξνζηαζίαο γηα
πξντφληα κε ζηαζεξά θαη ζπγθεθξηκέλα αλψηεξα
πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ νθείινληαη ζηνλ ηφπν
γεσγξαθηθήο πξνέιεπζεο θαη αθνξνχλ ην εγγελέο
θπζηθφ θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ.
• Σν θαζεζηψο πξνζηαζίαο ζεζπίδεηαη απφ ηελ Δ.Δ ην
1992( θαλ.2081).
• Σα πξντφληα ΠΟΠ/ΠΓΔ ιεηηνπξγνχλ θπξίσο πξνο φθεινο
ησλ παξαγσγψλ, κεηαπνηεηψλ θαη θαηαλαισηψλ, γηα ηελ
πξνζηαζία ηεο θήκεο ηεο απνηξνπήο ηνπ αζέκηηνπ
αληαγσληζκνχ, ηεο εγγχεζεο θαη αμηνπηζηίαο ηνπ
πξντφληνο. Υξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο σο πξντφληα
marketing

ΔΛΑΙΟΛΑΓΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΠΟΠ
• Δμαηξεηηθφ Παξζέλν Διαηφιαδν «ΚΑΛΑΜΑΣΑ» ΠΟΠ

• Θεζπίζηεθε ην 1993 κε απφθαζε ηνπ Τπ.
Γεσξγίαο. Σν 1997 κε δεκνζίεπζε ζρεηηθνχ
θαλνληζκνχ εγθξίζεθε θαη απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε. Σν 2008 έγηλε αίηεζε, απφ ηελ Έλσζε
πλεηαηξηζκψλ Μεζζελίαο, ηξνπνπνίεζεο ησλ
πξνδηαγξαθψλ νη νπνίεο εγθξίζεθαλ απφ ηελ
Δ.Δ. κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπ θαλνληζκνχ (Δ.Δ.)
2015/1393 ηνλ Αχγνπζην 2015.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΣΟ
ΥΗΜΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

-

ΠΡΟΦΙΛ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΔΩΝ

Οιηθή νμχηεηα max 0,5%

Διατθφ

νμχ

70-80%

Κ270 max0,2

ηεαηηθφ νμχ

2-4%

Κ232 max2,2

Παικηηηθφ νμχ

10-15%

Οιηθέο ζηεξφιεο >1100mg/kg

Ληλειατθφ νμχ

4-11%

Γείθηεο ππεξνμεηδίσλ 14 M. o2/Kg

Παικηηειαΐθφ νμχ

0,6-1,2%

Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά

Διαηηψκαηα

0

Φξνπηψδεο

3-5

Πηθξφ

2-3

Πηθάληηθν

2-4

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΣΟ
ΜΔΘΟΓΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
• Γεσγξαθηθή πεξηνρή: Σα φξηα ηεο Π. Δ. Μεζζελίαο.
• Πνηθηιία: θνξσλέτθε ( έσο 5% καζηντδήο).
•

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ

• Φπηνπξνζηαζία: Η δαθνθηνλία γίλεηαη κε ζπιινγηθνχο απφ

εδάθνπο ςεθαζκνχο, ή κε βηνινγηθά ζθεπάζκαηα. Η θαηαπνιέκεζε
ησλ δηδαλίσλ, κε κεραληθφ θπξίσο ηξφπν, ή κε εγθεθξηκέλα
δηδαληνθηφλα ζε εδάθε κε κεγάιεο θιίζεηο.

• πγθνκηδή ειαηνθάξπνπ: Γίλεηαη

κε ξαβδηζκφ κε κεραληθά
κέζα ή κε ηα ρέξηα. Ο ρξφλνο ζπγθνκηδήο θαζνξίδεηαη απφ ηα
θξηηήξηα σξηκφηεηαο. Όηαλ ην ρξψκα ηνπ θαξπνχ απφ πξάζηλν
γίλεηαη θηηξηλνπξάζηλν θαη έσο ην 50% κειαλντψδεο θαη γηα 4 έσο6
εβδνκάδεο.πγθνκηδή ειαηνθάξπνπ απφ ην έδαθνο απαγνξεχεηαη.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
ΜΔΘΟΓΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
• Μεηαθνξά ειαηνθάξπνπ: Γίλεηαη ακέζσο ζε ζάθνπο απφ θπηηθφ
πιηθφ, ή ζε άθακπηα δηάηξεηα ηειάξα γηα απνθπγή (αλάκκαηνο). Ο
θαξπφο δελ πξέπεη λα είλαη ηξαπκαηηζκέλνο, λα πεξηέρεη μέλεο χιεο
θαη λα έρεη θάζε είδνπο πξνζβνιέο (φξηα αλνρήο 5%).

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ, ΤΠΟΓΟΜΔ ΔΛΑΙΟΣΡΙΒΔΙΩΝ
• Απνζήθεπζε ειαηνθάξπνπ: Γίλεηαη ζε παιέηεο ζε θαηάιιειν
•

πξνθπιαγκέλν ρψξν.
ΣΑΓΙΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΔΛΑΙΟΚΑΡΠΟΤ
• Γηελέξγεηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ.
• Αλνμείδσηνο εμνπιηζκφο ζε φια ηα ζηάδηα παξαγσγήο.
• Έθζιηςε εληφο 24 σξψλ απφ ηελ ζπγθνκηδή.

•

ΣΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΤ

• Απνθχιισζε: Γίλεηαη ζρνιαζηηθά γηα κείσζε ρισξνθχιιεο ζην
ειαηφιαδν.

• Πιχζηκν ειαηνθάξπνπ: Γίλεηαη πξνζεθηηθά κε ζπρλή αιιαγή πφζηκνπ
θαζαξνχ λεξνχ.

• Μάιαμε: Γίλεηαη γηα 30 πεξίπνπ ιεπηά ζε ζεξκνθξαζία έσο 27 °C, ε νπνία
δηαηεξείηαη ζε φιε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία.Σν ζηάδην ηεο κάιαμεο είλαη
ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ. Δπηδξά ζηελ
νμείδσζε, ην ρξψκα θαη ηηο πηεηηθέο νπζίεο ηνπ ειαηνιάδνπ.

• Παξαιαβή ειαηνιάδνπ: Γίλεηαη κε πίεζε ή θπγνθέληξηζε. Η κεηαθνξά
πξνο ηηο απνζήθεο ησλ ειαηνηξηβείσλ, ή κνλάδσλ ηππνπνίεζεο γίλεηαη κε
αλνμείδσηα βπηία.

• Σήξεζε αξρείσλ: Διαηνθάξπνπ θαη ειαηνιάδνπ ζε φιε ηελ δηαδηθαζία.
• Απνζήθεπζε: ε αλνμείδσηεο δεμακελέο ζε ζεξκνθξαζία έσο 24 ° C

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΣΟ
ΜΔΘΟΓΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
• ΣΤΠΟΠΟΗΗ ΤΚΔΤΑΙΑ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ
• Γίλεηαη ζε πηζηνπνηεκέλεο κνλάδεο, ηφζν εληφο, φζν
εθηφο νξηνζεηεκέλεο δψλεο κε ζπλζήθεο απνζήθεπζεο,
κεηαθνξάο αλάινγεο ησλ ειαηνηξηβείσλ.
• Σήξεζε ηρλειαζηκφηεηαο.
• Σήξεζε πξνβιεπφκελσλ αξρείσλ.
• πζθεπαζία: ε θηάιεο ή δνρεία έσο 5 ιίηξσλ. ε ρνλδξηθή
πψιεζε ε κεηαθνξά γίλεηαη ζε ζθξαγηζκέλα βπηία.

• Δπηζήκαλζε: Η νξηδφκελε απφ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ ΠΟΠ, εθηφο
ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ επηζήκαλζε ειαηνιάδνπ.
• ΚΑ/ αχμσλ αξ. εηηθέηαο/ δπν ηειεπηαία ςεθία έηνπο παξαγσγήο.

Αξηζκφο πηζηνπνηεηηθνχ:0/000/0000.00

ηνηρεία απφ ηελ έσο ηψξα εθαξκνγή ηνπ «ΚΑΛΑΜΑΣΑ»
ΠΟΠ ζηα φξηα ηεο η. Δπαξρίαο Καιακάηαο
• Σα πηζηνπνηεκέλα ειαηνηξηβεία είλαη 30.
• Η δπλακηθφηεηα ηεο πεξηνρήο είλαη 5000-6000 ηφλνη.
• Η ζπλήζεο πξαθηηθή ήηαλ ε εμήο. ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ
ειαηνιάδνπ αθνινπζνχηαλ ε δηαδηθαζία παξαγσγήο ΠΟΠ κε ηηο
ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο. Ωζηφζν σο ΠΟΠ πσινχηαλ 1500 έσο
2000 ηφλνη θαη ην ππφινηπν απνραξαθηεξηδφηαλ θαη δηαθηλνχηαλ σο
ζπκβαηηθφ.
• Ωο ζεκαληηθφ θίλεηξν παξαγσγήο ΠΟΠ ππήξρε ε ιήςε
ζηξεκκαηηθήο ελίζρπζεο απφ ηνπο παξαγσγνχο (πνηνηηθφ
παξαθξάηεκα),ε νπνία απφ ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν θαηαξγείηαη κε
ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο ΚΑΠ.
• Παξά ηελ χπαξμε ηνπ θηλήηξνπ ηεο ζηξεκκαηηθήο ελίζρπζεο, ε
δηαθνξά κεηαμχ ηνπ παξαγφκελνπ θαη ηνπ πσινχκελνπ σο ΠΟΠ
ειαηφιαδνπ πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίζεη φινπο.

Η έγθξηζε ησλ πξνδηαγξαθψλ κεηά
απφ πξνζπάζεηεο 7 εηψλ έγηλε

Θα εθκεηαιιεπηνχκε

ην γεγνλφο;;

•

Αςηό θα εξαπηηθεί από ηην ζηάζη όλυν ηυν Μεζζηνίυν πος
εμπλέκονηαι ζηην παπαγυγή, έκθλιτη, ηςποποίηζη ηος ΠΟΠ
ελαιολάδος ζε δύο βαζικούρ άξονερ.

•

Ο 1ορ αθοπά ηην διαθύλαξη ηηρ ςτηλήρ ποιόηηηαρ ηος ΠΟΠ
ελαιολάδος, μέζυ ηηρ ηήπηζηρ ηυν πποδιαγπαθών.

•

Και ο 2ορ ηην ςλοποίηζη μιαρ ζηπαηηγικήρ, μέζα από ζςνεπγιζηικά
ζσήμαηα και ζςλλογικέρ δπάζειρ όλυν ηυν θοπέυν για ηην
πποώθηζη ηος κοπςθαίος αςηού πποφόνηορ ζηιρ αγοπέρ, έηζι ώζηε η
διαθοποποίηζη ηηρ ποιόηηηαρ και ηαςηόηηηαρ να ζημαίνει και
διαθοποποίηζη ζηην ηιμή, για ηην δημιοςπγία ιζσςπού κινήηπος και
δίκαιαρ οικονομικήρ απολαβήρ όλυν ηυν εναζσολοςμένυν με ηο
πποφόν. ημειώνεηαι όηι για ηα πποφόνηα ΠΟΠ, υρ επγαλεία marketing
ππέπει να ιζσύζει ηο ηπίπηςσο αναγνυπιζιμόηηηα, εμπιζηοζύνη,
πποηίμηζη.

ΔΤΥΑΡΙΣΩ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΥΗ Α

