«Διάλογος για την ελαιοκομία
(αγροτική οικονομία) τον καιρό του κορωνοϊού»
Χημεία – Ποιότητα
Εστέρες μονοχλωροπροπανοδιολών και
γλυκιδόλης σε εδώδιμα φυτικά λίπη και έλαια
Του Γεωργίου Μπλέκα

117

1-2

0
ικός
Κωδ

2

|

Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2020

|

«Διάλογος για την ελαιοκομία
(αγροτική οικονομία) τον καιρό του κορωνοϊού»
Ευρισκόμενοι στο μέσον μιας μεγάλης υγειονομικής κρίσης, αλληλένδετης με την οικονομική κρίση,
στην οποία ο ελαιοκομικός -και ευρύτερα ο αγροτικόςτομέας καλούνται όχι απλά να επιβιώσουν, αλλά και
να διαδραματίσουν έναν ιδιαίτερο ρόλο, το olivenews.
gr εγκαινίασε στις 9 Απριλίου 2020 μια μεγάλη έρευνα
με θέμα «Διάλογος για την ελαιοκομία (αγροτική οικονομία) τον καιρό του κορωνοϊού». Ως Άξιον Εκδοτική
θέλαμε να δώσουμε την ευκαιρία να εκφράσει ελεύθερα τις απόψεις του ένας όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων που ανήκουν στον κόσμο
της ελαιοκομίας (ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς),
αλλά και γενικότερα της αγροτικής οικονομίας. Γι’
αυτό και η ιστοσελίδα μας ήταν ανοιχτή και φιλόξενη
για όλους/όλες, χωρίς ιδιαίτερη προηγούμενη πρόσκληση.
Είχαμε θέσει ένα πλαίσιο τριών ερωτήσεων, χωρίς να είναι υποχρεωτική ή δεσμευτική η τήρησή του:
α) Πως σας έχει επηρεάσει μέχρι τώρα η κρίση του
κορωνοϊού;
β) Ποιες είναι οι προτάσεις σας;
– άμεσα/βραχυπρόθεσμα,
– και μέσο/μακροπρόθεσμα
γ) Ποιες εκτιμάτε ότι θα είναι οι γενικότερες επιπτώσεις; Πώς εσείς μπορείτε να επηρεάσετε αυτές τις
γενικότερες εξελίξεις;
Οι απαντήσεις που λάβαμε εκπροσωπούν όλη την
αγροδιατροφική αλυσίδα αξίας και είναι αξιοσημείωτο ότι αποφεύχθηκαν οι εύκολες λύσεις τύπου «μοιράστε λεφτά με το ελικόπτερο», όπως και οι γραφικότητες. Γι’ αυτό και θα άξιζε να μελετηθούν από το
υπουργείο και όσους γενικότερα λαμβάνουν αποφάσεις. Όπως είχαμε δεσμευθεί, απάνθισμα των απόψεων δημοσιεύεται στο παρόν 92o τεύχος του Ελιά &
Ελαιόλαδο, με μεγάλες περικοπές αναγκαστικά λόγω
έλλειψης χώρου. Καθώς το σκέλος το υγειονομικό έχει
υποχωρήσει σήμερα, δίνουμε έμφαση στις οικονομικές επιπτώσεις. Όσοι επιθυμούν μπορούν να ανατρέξουν στο olivenews.gr για τις ολοκληρωμένες αρχικές
απαντήσεις.
Ευχαριστούμε όλους/όλες για τη συνεργασία τους.

————Σε ό,τι αφορά τη ζήτηση κατά την περίοδο του

κορωνοϊού, ομόφωνη ήταν η εκτίμηση ότι «Με την
επιστροφή στην κατ’ οίκον μαγειρική αυξάνει η κατανάλωση του έξτρα παρθένου ελαιολάδου. Αντιθέτως,
η διακοπή λειτουργίας του κλάδου HORECA συντελεί

στην κατακόρυφη πτώση έως και 95% στην κατανάλωση ραφινέ και μειγμάτων φυτικών ελαίων», σύμφωνα
και με τα λόγια της κυρίας Δήμητρας Αλιέως.
Πολλοί από τους απαντώντες (κ.κ. Χρ. Καραδήμος, Σπυρ. Καπαρέλης, Δημ. Πρίφτης, Κ. Χριστοφοράκης, Κ. Πρωτούλης, Κ. Καλόφωνος, Απ. Βολιώτης,
Απ. Αναγνωστόπουλος), αναφέρθηκαν στις δυσκολίες έως και στην εκμηδένιση των πωλήσεων που είχαν
στον κλάδο της HORECA.

-----------------------------Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι απαντήσεις –Θω-

μάς Αραπογιάννης, (TÜV HELLAS, TÜV NORD), Δρ. Νίκος Διαμαντίδης, (Simbiosis), Ελευθερία Γερμανάκη,
(Εργαστήριο Οργανοληπτικής Αξιολόγησης Ελαιολάδου ΑΣ Ρεθύμνου), Εμμανουήλ Καρπαδάκης, (Terra
Creta), Απόστολος Αναγνωστόπουλος, (One & Olive),
Kωνσταντίνος Αξαρίδης, (Alfa Laval)– στις οποίες περιγράφηκαν τα μέτρα που έχουν λάβει για να προσαρμοστεί η λειτουργία τους στις νέες συνθήκες και
να ανταποκριθούν στις ανάγκες των συνεργατών και
των πελατών τους.

 

Δήμητρα Αλιέως, στέλεχος της SOVENA SA, δρ. Οικονομολόγος, Ιδρυτικό Μέλος της Επιστημονικής Εταιρείας
Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας (4Ε)

Προτάσεις:
α/ προτίμηση στην κατανάλωση τυποποιημένων
ελαιολάδων και όχι ανεξέλεγκτων χύμα,
β/ μικρή, λογική, κατ’ οίκον αποθήκευση ελαιολάδων,
γ/ δραστηριοποίηση των ελληνικών εξαγωγικών
εταιρειών τώρα που η ζήτηση υπάρχει,
δ/ ευκαιρία για τα ελαιοτριβεία/ελαιουργεία να
ελέγξουν τις δεξαμενές τους,
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ε/ σεβασμός των υποχρεώσεων πληρωμών.
Μέσο/μακροπρόθεσμα:
Η αγορά δύσκολα θα ομαλοποιηθεί νωρίτερα από
τρεις τέσσερις μήνες. Η λειτουργία των HORECA θα
επαναφέρει τη ζήτηση σε διάφορα λίπη και έλαια, ενώ
συγχρόνως τα νοικοκυριά θα έχουν αποταμιεύσει αρκετό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο κατ οίκον, με αποτέλεσμα να μη χρειάζονται να επιστρέψουν άμεσα σε νέα
προμήθειά του.
Οι πρώτοι κερδισμένοι θα είναι τα σουπερμάρκετ
και σε δεύτερο επίπεδο οι βιομηχανίες τυποποίησης.
Οι αγρότες και οι μικρές επιχειρήσεις μετά από κάποιες αρχικές μικρές πωλήσεις που θα τους εξασφαλίσουν μια οικογενειακή ρευστότητα, στη συνέχεια η
εμπορική ζήτηση και κίνηση στην αγορά θα αρχίσει να
αντιστρέφεται, οπότε και θα δουν τις εισπράξεις τους
να υποχωρούν.
Το υπουργείο, ανύπαρκτο, χωρίς δυνατότητα να
στηρίξει το προϊόν, τη στιγμή κατά την οποία δεν έχει
την οργάνωση καν να ελέγξει τις «αμαρτίες» του κλάδου (π.χ. απαράδεκτος τρόπος συλλογής του ελαιοκάρπου με ταυτόχρονο κλάδεμα με μηχανικά μέσα που
καταστρέφουν τις υποκείμενες ελιές), υπολείμματα,
απόβλητα κ.λπ.
Γενικότερα, πάντως, το ελαιόλαδο ως τρόφιμο δεν
θα υποφέρει ιδιαίτερα σε σύγκριση τουλάχιστον με
άλλους κλάδους.

-

Δημήτρης Δαμιανός, Ομότιμος Καθηγητής Αγροτικής Πολιτικής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
και μέλος της Επιστημονικής Εταιρείας Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας (4Ε)
Οι συνταρακτικές αλλαγές που με βεβαιότητα
επέρχονται είναι προς το παρόν άγνωστες και απρόβλεπτες. Οδεύουμε σε μεγαλύτερη εξάρτηση από την
ψηφιακή τεχνολογία, ανακαλύπτοντας παράλληλα τη
σημασία της υπαίθρου και των απλών απολαύσεων της
ζωής. Συνειδητοποιούμε ότι η επιτυχία των κυβερνήσεων τόσο για τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών
όσο και για τον περιορισμό των αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων είναι ανάλογη της σοβαρότητας των
προσώπων που τις απαρτίζουν, ενώ αποδεικνύεται ότι
η επιστήμη ανακτά την κυριαρχία που της ανήκει.
Νέες επενδύσεις σε δημόσια αγαθά όπως είναι
το εθνικό σύστημα υγείας και γενικά οι δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών στους πολίτες είναι επιβεβλημένες. Παράλληλα, το δημόσιο σχολείο πρέπει να
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καλλιεργεί την κριτική σκέψη στους μαθητές, να τους
προετοιμάζει να σέβονται την επιστήμη και να τους διδάσκει ότι οι μοίρες όλων συνδέονται μεταξύ τους και
ότι υπάρχει άμεση αλληλεξάρτηση.
Η σταδιακή μετάβαση από το σύστημα εφοδιασμού παγκόσμιας εμβέλειας σε ένα όσο το δυνατόν
πιο εύρωστο εγχώριο σύστημα καθίσταται εθνική
πρόκληση για περιορισμό της υπερβολικής εξάρτησης.
Στον τομέα των τροφίμων προκύπτει η ανάγκη στήριξης και προστασίας των παραγωγών και των εργαζομένων στον πρωτογενή τομέα.



Iωάννης Καλτσής, MSc Γεωπόνος, Διευθύνων Σύμβουλος
PROTYPON AE, Ιδρυτικό Μέλος της Επιστημονικής Εταιρείας Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας (4Ε)

Δεν υπάρχει καμία επιχειρηματική δραστηριότητα που να μην έχει πληγεί από την πανδημία άμεσα
ή έμμεσα. Ακόμη και οι τζίροι των σουπερμάρκετ, που
έχουν αυξηθεί και θεωρητικώς δεν έχουν πληγεί από
την πανδημία, προέρχονται από συγκεκριμένους κωδικούς βασικών προϊόντων κατανάλωσης λόγω ανασφάλειας των καταναλωτών.
Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση προσπάθησε
να στηρίξει τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους.
Επειδή όμως δεν γνωρίζουμε τη διάρκεια που θα έχει
η πανδημία, αλλά και οι δυνατότητες του κρατικού μηχανισμού δεν είναι απεριόριστες, θα χρειαστούν περισσότερο δραστικά μέτρα και κυρίως διαρθρωτικού
χαρακτήρα. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην
παραγωγή βασικών αγροτικών προϊόντων όπως είναι
το ελαιόλαδο, αλλά και στην αντίστοιχη τυποποιητική
βιομηχανία. Να δοθούν κίνητρα και διευκολύνσεις για
την παραγωγή αυτών των προϊόντων (π.χ επιδότηση
εργασιακού κόστους, παροχή φτηνού ηλεκτρικού ρεύματος κ.ά.), να υπάρχει πρόνοια για την εύρεση του
σχετικού εργατικού δυναμικού στις καλλιέργειες και να
καθορισθεί το πλαίσιο που θα εργαστούν με ασφάλεια
παραγωγοί και εργαζόμενοι προκειμένου να συνεχίζουν να προμηθεύουν την αγορά με τα προϊόντα τους.

δίπλα στον παραγωγό με όλες του τις δυνάμεις, προσφέροντας προϊόντα, χρηματοδότηση και τεχνογνωσία, ενώ ταυτόχρονα θα προσπαθήσει να πείσει την
Πολιτεία ότι ο γεωργικός τομέας ήταν και παραμένει
η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, ιδιαίτερα σε περιόδους
κρίσης, και σαν τέτοιος πρέπει να αντιμετωπισθεί.


Βάσος Ευθυμιάδης, Πρόεδρος του ΕΣΥΦ (Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας)

Ο κλάδος των αγροτικών εισροών, αλλά και ο κλάδος της αγροδιατροφής γενικότερα, έχει ήδη επηρεαστεί σημαντικά από την τρέχουσα κρίση. Παρατηρείται μια σημαντική δυστοκία σε όλη την εφοδιαστική
αλυσίδα, ενώ έχει ήδη καταγραφεί σημαντική μείωση
της ζήτησης σε μια σειρά από προϊόντα που στηρίζονται στην αγροτική παραγωγή, είτε άμεσα (π.χ. φράουλα, ντομάτα) είτε έμμεσα (π.χ. κρασί, μπίρα), η οποία
οφείλεται στην παύση λειτουργίας των καταστημάτων
εστίασης αλλά και τη δραστική περικοπή των εξαγωγών, που με τη σειρά της οδηγεί σε μειώσεις των τιμών
παραγωγού.
Η πιο σοβαρή, όμως, επίπτωση της κρίσης έχει να
κάνει με τη ραγδαία αύξηση της ανησυχίας μεταξύ
των αγροτών όσον αφορά το μέλλον των καλλιεργειών τους. Η ανασφάλεια αυτή μπορεί να οδηγήσει σε
μείωση των εκτάσεων ή/και των απαιτούμενων καλλιεργητικών φροντίδων, με αποτέλεσμα τη μείωση της
αγροτικής μας παραγωγής, άρα και της επισιτιστικής
επάρκειας.
Οι προτάσεις μας επικεντρώθηκαν στην προστασία
του αγρότη/παραγωγού, και ιδίως αυτής που θα απαιτηθεί στο εγγύς μέλλον. Ένα σημαντικό κομμάτι της αγροτικής παραγωγής σχετίζεται με τον τουρισμό, ο οποίος
είναι βέβαιο ότι θα υποστεί συντριπτικό χτύπημα.
Βραχυπρόθεσμα, η Πολιτεία πρέπει να κατευνάσει την ανησυχία που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο,
διαβεβαιώνοντάς τον ότι οποιοδήποτε πρόβλημα διάθεσης των προϊόντων προκύψει στη συνέχεια της
καλλιεργητικής περιόδου θα αντιμετωπιστεί αποφασιστικά. Ταυτόχρονα, πρέπει να τους δώσει πρόσβαση
στα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα διασφαλίσουν ότι δεν θα μειωθούν οι καλλιεργούμενες
εκτάσεις και ότι ο αγρότης θα μπορέσει να επικεντρωθεί απερίσπαστος στην παραγωγή των τροφίμων που
τόσο έχουμε ανάγκη.
Μεσοπρόθεσμα, θα πρέπει το κράτος να αξιολογήσει την πορεία των καλλιεργειών και να βρει τρόπο να
αποζημιώσει χαμένα αγροτικά εισοδήματα που αποδεδειγμένα θα οφείλονται στη μείωση της ζήτησης,
τόσο εγχώριας όσο και εξαγωγικής. Η ενίσχυση αυτή
να κατευθυνθεί στην αποπληρωμή από τους αγρότες
των διαφόρων συντελεστών του κόστους παραγωγής,
γιατί αλλιώς το πρόβλημα απλώς θα μεταβιβαστεί σε
άλλους κλάδους της αγροδιατροφής.
Ο κλάδος των αγροτικών εισροών θα παραμένει

-Χρήστος Καραδήμος, Διευθυντής Αγροτικού Ελαιουργικού
Συνεταιρισμού Στυλίδας

Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί ένα μεγάλο μέρος της επιτραπέζιας ελιάς
της Ελλάδας πηγαίνει στην Ιταλία, η οποία και πλήττεται περισσότερο από την υγειονομική κρίση.
Απαιτείται ψυχραιμία. Είναι μια εξωγενής κρίση με
χαρακτηριστικά που δεν έχουν να κάνουν με την αγορά
αλλά με θέματα υγείας και ο πανικός δεν είναι καλός
σύμβουλος για κανέναν. Να δείξουμε υπομονή ώστε
μετά την κρίση να δούμε πού θα μπορέσει να ισορροπήσει πάλι η αγορά.
Πρέπει να στηριχτούν και να προστατευτούν οι
υγιείς επιχειρήσεις του κλάδου που έχουν οδηγήσει
την επιτραπέζια ελιά να είναι το νούμερο 1 αγροτικό
εξαγώγιμο προϊόν, ενώ θα πρέπει να σταματήσουμε
να είμαστε απλώς προμηθευτές φτηνής πρώτης ύλης
για τη βιομηχανία του εξωτερικού.
Η επιτραπέζια ελιά ως τρόφιμο θα κλονιστεί λιγότερο σε σχέση με άλλα προϊόντα. Εμείς προσπαθούμε
να παρέμβουμε στην αγορά και να απορροφήσουμε
κάποιες ποσότητες, τις οποίες έχουν αποθηκευμένες
οι παραγωγοί, προκειμένου να στηρίξουμε με αυτό τον
τρόπο τα μέλη μας, αλλά και να μην αφήσουμε να δημιουργηθούν οι συνθήκες πανικού στους παραγωγούς
και ξεπουλήσουν το προϊόν τους μέσα στην κρίση.

-
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Ελευθερία Γερμανάκη, γεωπόνος, υπεύθυνη του διαπιστευμένου Εργαστηρίου Οργανοληπτικής Αξιολόγησης Ελαιολάδου ΑΣ Ρεθύμνου και της ομάδας δοκιμαστών του, κριτής
σε ελληνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς ελαιολάδου

Αν και διανύουμε μια τραγική περίοδο, είναι ευτύχημα που δεν συμπίπτει με τους κύριους μήνες της
ελαιοπαραγωγής.
Θα πρέπει να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη φροντίδα των ελαιώνων από τους παραγωγούς και από
τα προγράμματα φυτοπροστασίας για να έχουμε υγιή
ελαιόκαρπο στα ελαιοτριβεία το φθινόπωρο. Η δική
μας η συμβολή θα συνεχίσει να είναι η υποστήριξη του
ελαιοπαραγωγικού κλάδου με αξιολογήσεις δειγμάτων, συμβουλευτικές υπηρεσίες γύρω από τη διασφάλιση της ποιότητας αλλά και ανάπτυξη εξειδικευμένων
εκπαιδευτικών σεμιναρίων.



Πάνος Παγάνης, ελαιοκαλλιεργητής

Η καθημερινότητά μου ως ελαιοπαραγωγού ελάχιστα έχει αλλάξει. Κυρίως οι κλιματολογικές συνθήκες
είναι αυτές που καθορίζουν τις καλλιεργητικές φροντίδες. Όσον αφορά τη διάθεση του ελαιολάδου, δεν
υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα σε σχέση με άλλους
συναδέλφους (π.χ. κτηνοτρόφους και παραγωγούς κηπευτικών), το προϊόν πωλείται στην όποια τιμή, που
κατά τη γνώμη μου δεν έχει να κάνει με την παρούσα
κατάσταση του COVID-19.
Η αναδιοργάνωση της γεωργίας θα πρέπει να κατευθυνθεί στη λογική της αυτάρκειας, προστατεύοντας
τους παραγωγούς από υποκατάστατα χαμηλής διατρο-
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φικής αξίας. Δυστυχώς στη χώρα μας τα τελευταία 30
χρόνια το υπουργείο Γεωργίας φάνηκε κατώτερο των
περιστάσεων και επικεντρώθηκε στο μοίρασμα των επιδοτήσεων χωρίς να ενισχύει την πραγματική παραγωγή.
Είναι η τελευταία μας ευκαιρία: ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε.
Θεωρώ ότι ο πρωτογενής τομέας θα επηρεαστεί
λιγότερο. Εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα για τη χώρα
μας – ευκαιρία για αναδιοργάνωση της αγροτικής πολιτικής ώστε να υπάρχει αυτάρκεια των βασικών προϊόντων διατροφής.
Υ.Γ. Στο θέμα των εργατών γης συμφωνώ απόλυτα
με τις απόψεις του κυρίου Κόκκινου (βλ. παρακάτω).

————-

Γιώργος Κόκκινος, ελαιοπαραγωγός, Πρόεδρος ΔΣ Ομάδας
Παραγωγών ΝΗΛΕΑΣ

Από μια σκοπιά οι αγρότες είμαστε οι «προνομιούχοι» της κρίσης εφόσον έχουμε την «πολυτέλεια» να
εργαζόμαστε. Όμως, υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια για
το μέλλον. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με τη ζήτηση και διάθεση αγροτικών προϊόντων, με την προμήθεια εργαλείων και ανταλλακτικών και με την επάρκεια
σε εργάτες γης.
Η Πολιτεία πρέπει να ενισχύσει οικονομικά τους
παραγωγούς που πλήττονται επειδή δεν μπορούν να
διαθέσουν τα προϊόντα τους στην αγορά, αλλά και για
να συνεχίσουν να καλλιεργούν και να παράγουν, εφόσον η επάρκεια τροφίμων αποκτά εξαιρετική σημασία.
Ένα μεγάλο θέμα που αντιμετωπίζουμε είναι η
έλλειψη εργατών, που φέτος θα δυσκολέψει λόγω
περιορισμών στις μετακινήσεις. Πιθανό κλείσιμο των
συνόρων θα κάνει πολύ πιο έντονο το πρόβλημα κ.λπ.
Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρξει σε συνεργασία φορέων με την Πολιτεία ένας σχεδιασμός για να μη βρεθούμε μπρος σε τραγικά αδιέξοδα.
Πρέπει να κάνουμε ένα νέο σχεδιασμό για τη γεωργία μας και την αποστολή της, που θα έχει δύο
άξονες. Ο πρώτος θα πρέπει να είναι η ενίσχυση των
παραγωγών, ώστε να συνεχίζουν να παράγουν τρόφιμα και πρώτες ύλες, και ο δεύτερος θα πρέπει να περιλαμβάνει μια νέα στρατηγική που θα εστιάζει στην
πολυσυλλεκτικότητα και πολυλειτουργικότητα, με στόχο την ενίσχυση της αυτάρκειας χωρίς να θυσιαστεί η
ανταγωνιστικότητα. Πιθανόν η κρίση ίσως είναι και η

τελευταία ευκαιρία για μια αναδιοργάνωση της γεωργίας μας στην παραπάνω κατεύθυνση.
Θα πρέπει να αναπτυχθεί ένας διάλογος φορέων
σε τοπικό επίπεδο και στη συνέχεια σε εθνικό με το αρμόδιο υπουργείο ώστε να καταλήξουμε σε μια εθνική
στρατηγική στον χώρο των τροφίμων.

—————

Σπυρίδων Καπαρέλης, The Olympian Treasure

Βασίλης Κοκκινοφόρος, Ελαιουργός, ιδιοκτήτης της εταιρείας Aeolian Gold

Ο κ. Βασίλης Κοκκινοφόρος που δραστηριοποιείται
στη Μόρια της Λέσβου, ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Συμφωνώ πλήρως με τα λεγόμενα της κυρίας Δήμητρας Αλιέως».



Θωμάς Αραπογιάννης, Vice President Agriculture, TÜV
HELLAS (TÜV NORD), μέλος της Επιστημονικής Εταιρείας
Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας (4Ε)

Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, αν το φθινόπωρο έχουμε εκ νέου έξαρση, πόσο θα επηρεαστούν οι Έλληνες
ελαιοπαραγωγοί και η λειτουργία των ελαιοτριβείων;
Σε μεσο/μακροπρόθεσμο επίπεδο πρέπει να εξετάσουμε από την αρχή μια σειρά από διαδικασίες, αλλά
και το νομικό πλαίσιο που τις διέπει (πχ πιστοποιητικά
υγείας). Θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα αφενός μεν για την επανεκκίνηση της οικονομίας (έμπρακτη στήριξη Έλληνα παραγωγού και επιχειρήσεων από την πολιτεία) αφετέρου
δε μέσω των εντατικοποιήσεων των ελέγχων να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των τροφίμων και τη δημόσια
υγεία (Φορείς Πιστοποίησης, ΕΦΕΤ, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ).

Οι πωλήσεις των ελαιολάδων στις μεγάλες αγορές
των ευρωπαϊκών super market έχουν ελαφρώς αυξηθεί λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί για τον γενικότερο εφοδιασμό και την παραγωγή των τροφίμων.
Οι Έλληνες, πρεσβευτές/πωλητές του ελαιολάδου
στις διεθνείς αγορές, στοχεύοντας ειδικά στην αγορά
του βιολογικού ελαιολάδου και των ελαιολάδων με
ισχυρισμό υγείας, πρέπει να αξιοποιήσουν το κενό και
την αδράνεια που έχει υπάρξει από τις γειτονικές χώρες (Ιταλία και Ισπανία) που πλήττονται βάναυσα από
την πανδημία.
Οι δύο αυτές ποιοτικές κατηγορίες πρέπει να προωθηθούν με αποκλειστικά ηλεκτρονικά κανάλια πώλησης (μέσω ίντερνετ).
Για να είναι βιώσιμη η ελληνική ελαιοκαλλιέργεια
θα πρέπει οι παραγωγοί, οι ελαιοτριβείς και οι τυποποιητές, εκτός από την παραγωγική διαδικασία, να
επικεντρωθούν και να εντείνουν τις προσπάθειές τους
ως προς τις πωλήσεις, το μάρκετινγκ και την προώθηση
των προϊόντων τους κυρίως μέσω ηλεκτρονικών μέσων
και καναλιών.Όσοι χρησιμοποιούν την τεχνολογία –στο
χωράφι και στις πωλήσεις, σε όλη την αλυσίδα της ελαιοκομίας– έχουν ένα ξεκάθαρο προβάδισμα σε σχέση
με τους ανταγωνιστές τους. Ο κόσμος της «φυσικής»
παρουσίας πολύ γρήγορα θα δώσει τη σκυτάλη στο
ίντερνετ και την απομακρυσμένη εργασία/πωλήσεις.
Παράδοση προϊόντων από couriers και όχι φυσική μετάβαση του πελάτη στο κατάστημα. Όσοι επενδύσουν
στα νέα ηλεκτρονικά κανάλια θα φτάσουν και στον τελικό καταναλωτή, πιθανόν και με τη μορφή του απευθείας λιανοπωλητή, χωρίς ενδιάμεσους. Η αγορά μετασχηματίζεται και μειώνει τους πιθανόν ενδιάμεσους.

—————–
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Δημήτρης Πρίφτης, ιδιοκτήτης της ελαιουργικής επιχείρησης «Υιοί Νικ. Πριφτη Ο.Ε. – Μεσογειακοί Ελαιώνες».

Σας μιλώ ως ιδιοκτήτης μιας μικρής οικογενειακής
επιχείρησης στην Παιανία Αττικής, χωρίς ιδιαίτερες
πωλήσεις σε super market και χωρίς πωλήσεις ελαιολάδου χύδην. Έχουν παύσει οι πωλήσεις. Ευρωπαϊκές
χώρες που απορροφούσαν μεγάλες ποσότητες ελαιολάδου είναι στην ίδια κατάσταση μ’ εμάς, με κλειστά
καταστήματα εστίασης. Δεν θα ζητήσω οικονομική
στήριξη από το κράτος και ελεημοσύνες. Ζητώ να μας
δοθεί η ευκαιρία να παράξουμε, να συσκευάσουμε και
να προωθήσουμε στην αγορά ποιοτικότερα evvo (εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα). Έτσι μεταφράζω την αρωγή του κράτους.
– Άμεση είναι η ανάγκη για μια τράπεζα πληροφοριών για τα προς πώληση evvo, όπου θα αναφέρονται
(τουλάχιστον) η ποικιλία, μια βασική φασματοφωτομετρική ανάλυση και οπωσδήποτε μια οργανοληπτική.
– Χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων
για αξιολόγηση των evoo βάσει της γεωγραφικής τους
προέλευσης. Να δημιουργηθεί μια ταυτότητα ανά
περιοχή, με ενδεχόμενη την ανάδειξη και νέων ποικιλιών.
– Ενίσχυση: 1) των αρμόδιων συνδέσμων και οργανώσεων, 2) σοβαρών ομάδων παραγωγών και 3)
έγκριτων συντακτικών ομάδων (σαν τη δική σας), είτε
έντυπου είτε ηλεκτρονικού τύπου, για την πληροφόρηση του κοινού.
Θα θέσω δύο προβληματισμούς:
– Από Σεπτέμβρη περιμένουμε, σύμφωνα με τους
ειδικούς, νέα έξαρση του ιού. Τότε αρχίζει η ελαιοσυλλογή. Τι κάνουμε;
– Πέρσι το εργατικό δυναμικό ήταν πολύ περιορισμένο. Χάθηκε μεγάλο μέρος της παραγωγής εξαιτίας
αυτής της έλλειψης. Τι θα γίνει φέτος; Υπάρχει κάποια
μέριμνα γι’ αυτό;
Μέσο/μακροπρόθεσμα:
– Εθνική στρατηγική για να μάθει ο Έλληνας να καταναλώνει μόνο παρθένα (και ει δυνατόν εξαιρετικά
παρθένα) ελαιόλαδα, ακόμα και στο τηγάνισμα.
Να εκπαιδευτούν οι τυποποιητές και οι ελαιοτριβείς, για την παραγωγή και την αξιολόγηση των evoo.
Πρέπει να «εκμεταλλευτούμε» και να εμπιστευθούμε
τους επιστήμονες του χώρου να μας εκπαιδεύσουν.
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Ενίσχυση του αγροτουρισμού και του γαστρονομικού τουρισμού με εκπαίδευση για τα ελληνικά evoo.
Δεν εκμεταλλευτήκαμε το δώρο των Αμερικάνων
με τους δασμούς. Αντίθετα, οι Ισπανοί μας συμπαρέσυραν και κατρακύλησαν οι τιμές.
Αν οι τιμές παραμείνουν στα ίδια χαμηλά επίπεδα
για κάποια χρόνια, θα σημαίνει σταδιακή εγκατάλειψη
της ελαιοκαλλιέργειας.
Οι συνεργασίες είναι απαραίτητες, ειδικά στις μικρές επιχειρήσεις. Οι τυποποιητές είμαστε συναγωνιστές και όχι ανταγωνιστές. Να μπει στη σκέψη μας
το πώς θα κερδίσουμε την υπεραξία του προϊόντος με
βάση τη βελτίωση της ποιότητας και να μην περιμένουμε τις επιδοτήσεις. Ποιότητα και ποσότητα είναι δύο
έννοιες αντιστρόφως ανάλογες. Επιλογή πολύ καλών
extra για συσκευασία. Να σταματήσουμε να διατεινόμαστε ότι έχουμε το καλύτερο λάδι. Ήρθε ο καιρός να
το αποδείξουμε στην πράξη.

———————

Εμμανουήλ Καρπαδάκης, Marketing & Area Exports
Manager Terra Creta, Olive Oil Tasting Expert

Τα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί στη δραστηριότητά μας, εκτός από τα προφανή που σχετίζονται με
την ακύρωση όλων των μετακινήσεων, αφορούν κυρίως τον κλάδο των μεταφορών.
Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αντιμετωπίσουμε
πρόβλημα σε διαθέσιμο εργατικό δυναμικό για τη συγκομιδή ελαιοκάρπου το φθινόπωρο.
Αναμένουμε αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών και στον τρόπο που πραγματοποιούν τις αγορές τους. Ταυτόχρονα κι εμείς οι ίδιοι
προσαρμοζόμαστε στη νέα πραγματικότητα για να συνεχίσουμε απρόσκοπτα την υποστήριξη αλλά και την
ανάπτυξη των αγορών με τις οποίες δουλεύουμε.

-

————

Η υιοθέτηση μέτρων για τη μείωση της γραφειοκρατίας θα συμβάλει θετικά. Η πρόσβαση των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα σε χρηματοδοτήσεις θα πρέπει να διευκολυνθεί και η ανάκαμψη του
κλάδου του τουρισμού να απορροφήσει τους διατροφικούς μας θησαυρούς.

-————
Κώστας Χριστοφοράκης, Γενικός Διευθυντής Αγροτικού
Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Κριτσάς

Η κρίση μέχρι στιγμής δεν μας έχει δημιουργήσει
σημαντικά προβλήματα. Οι πωλήσεις μας διατηρούνται στα συνήθη για την εποχή επίπεδα στο εξωτερικό.
Οι δράσεις του προγράμματος ΟΕΦ που υλοποιούμε
είχαν ολοκληρωθεί, άλλωστε οι καλλιεργητικές εργασίες αυτή την περίοδο είναι περιορισμένες. Ελπίζουμε ο
τρόπος που η Πολιτεία προσπάθησε να περιορίσει την
εξάπλωση του κορωνοϊού να λειτουργήσει ως οδηγός
στην περίπτωση που εμφανιστεί ο ιός της Xylella.
Θα απαιτηθεί συστηματική ενημέρωση των παραγωγών για το πώς θα πρέπει να λειτουργήσουν περί τα
τέλη του φθινοπώρου, περίοδο κατά την οποία θα βρισκόμαστε στο στάδιο της συγκομιδής και λειτουργίας
του ελαιουργείου ώστε να είμαστε καθ’όλα προετοιμασμένοι στην περίπτωση επανεμφάνισης του κορωνοϊού.
Εκτίμησή μας είναι ότι ο κλάδος του ελαιολάδου,
και ιδιαίτερα του επώνυμου εξαιρετικού παρθένου
ελαιολάδου, δεν θα επηρεαστεί σημαντικά. Εμείς
μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα συνεχίσουμε να διοχετεύουμε στην αγορά ένα προϊόν το οποίο όχι μόνο
διακρίνεται από την διατροφική και υγιεινή του ασφάλεια αλλά και για την ποιότητά του.

-

———–

Δρ. Νίκος Διαμαντίδης, Γενικός Διευθυντής της Simbiosis
– υπηρεσίες και συστήματα υποστήριξης επιχειρησιακών
αποφάσεων για επιχειρήσεις και οργανισμούς του αγροδιατροφικού τομέα.

Η «επόμενη» μέρα θα είναι καταστροφική αν συνεχίσουμε με τις προ κορωνοϊού πρακτικές και τρόπους λειτουργίας.

Γιώργος Κωστελένος, Γεωπόνος (ΦΠ), φυτωριούχος και
ερευνητής (Τροιζηνία), ιδρυτικό μέλος της Επιστημονικής
Εταιρείας Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας (4Ε)

«Βιομηχανία» και «βαριά βιομηχανία» είναι η «βιομηχανία» και η «βαριά βιομηχανία». Δεν είναι ούτε
ο τουρισμός ούτε η γεωργία. Και όσον αφορά την κατάσταση της ελληνικής γεωργίας, αυτή περισσότερο
βρίσκεται στα πρόθυρα του να υποβαθμιστεί σε «γεωργική αποικία» άλλων περισσότερο γεωργικά προηγμένων χωρών παρά σε τροχιά ανάπτυξης.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινείται και η ελληνική
ελαιοκομία. Μετά τις πολύ χαμηλές τιμές του ελαιολάδου την παρελθούσα ελαιοκομική περίοδο, τι έχει
να φοβηθεί; «Ο βρεγμένος τη βροχή δεν τη φοβάται».
Οι τιμές του ελαιολάδου είναι ήδη πολύ χαμηλές, σε
σημείο να εγκαταλείπονται παραγωγικοί ελαιώνες.
Οι επενδύσεις, όσες γίνονται πλέον στην ελαιοκομία,
γίνονται στην πλειοψηφία τους από μη αγρότες. Τις
τελευταίες δεκαετίες και περισσότερο την περίοδο της
κρίσης, συντελείται στην Ελλάδα η πλέον βίαιη και μαζική μεταφορά της γης από τους πολλούς στους λίγους.
Ίσως, όταν η γη συγκεντρωθεί σε λιγότερους και
ο κλήρος μεγαλώσει και υπάρχουν χρήματα εκτός της
γεωργίας για να επενδυθούν στη γεωργική παραγωγή,
ίσως τότε και η ελληνική ελαιοκομία να βρει τους πόρους να αναπτυχθεί και στη χώρα μας. Προς το παρόν
η πορεία της ελληνικής ελαιοκομίας είναι πτωτική, με
μεγάλη πιθανότητα τα προσεχή χρόνια η Ελλάδα να
πέσει από την 3η στην 4η ή και 5η θέση παγκοσμίως.
Τα προβλήματα της ελληνικής ελαιοκομίας είναι
περισσότερο «δικά μας ελληνικά προβλήματα» και
είναι αποτέλεσμα των δικών μας καθυστερήσεων και
λαθών. Δεν μας έρχονται από το εξωτερικό.
Η ελληνική ελαιοκομία έχει ανάγκη από εθνική
πολιτική και όχι από καλούς διαχειριστές ευρωπαϊκών
κονδυλίων. Συνεπώς, εάν και όταν αποφασίσουμε ως
χώρα να αποκτήσουμε εθνική ελαιοκομική πολιτική,
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ίσως τότε, εάν δεν είναι πλέον πολύ αργά, να διασώσουμε ό,τι θα έχει απομείνει.
Η υγειονομική κρίση του Covid-19, που πλήττει
τον ελληνικό τουρισμό, σίγουρα θα έχει επιπτώσεις
και στην εγχώρια κατανάλωση του ελαιολάδου, αλλά
περισσότερο θα επηρεαστούν τα σπορέλαια που χρησιμοποιούνται στην εστίαση. Η οικιακή χρήση του
ελαιολάδου μάλλον θα αυξηθεί ως αποτέλεσμα των
περιοριστικών μέτρων και του εγκλεισμού στα σπίτια.
Πρόσκαιρα, επίσης, θα επηρεαστούν και οι ελληνικές
εξαγωγές επώνυμων ελαιολάδων, όμως αυτές, με την
επαναφορά στην κανονικότητα των διεθνών αγορών,
γρήγορα θα αποκατασταθούν.
Ο Covid-19, μέσα από πολύ επώδυνες καταστάσεις, στο τέλος μάλλον θα μας κάνει καλό. Θα μας βοηθήσει να δούμε την πραγματικότητα που δεκαετίες δεν
θέλουμε να δούμε. Ότι δεν μπορούμε να βασιζόμαστε
μόνο στον τουρισμό και ότι ως χώρα πρέπει να αναπτυχθούμε σφαιρικά. Καμία χώρα δεν ευημέρησε βασιζόμενη στον τουρισμό και τη γεωργία. Για να ευημερήσουμε και να επιβιώσουμε ως χώρα χρειαζόμαστε
βιομηχανία, βαριά βιομηχανία, υπηρεσίες, βιοτεχνία,
μεταποίηση κ.λπ. και ασφαλώς ποιοτικό τουρισμό και
μία σύγχρονη γεωργία και ελαιοκομία.

—————-

Κωνσταντίνος Πρωτούλης, ελαιουργός, τυποποιητής,
Protoulis & ΣΙΑ (Λέσβος)

Ο τομέας της διατροφής είναι εκείνος που δεν έχει
επηρεαστεί σημαντικά. Η πολιτεία θα πρέπει να συνδράμει ουσιαστικά στη διασφάλιση της ποιότητας του
εθνικού μας προϊόντος, με την παροχή στοχευμένων
και ελεγχόμενων κονδυλίων και σε συνδυασμό με μία
σειρά ενεργειών: ενημέρωση για νέες μεθόδους παραγωγής, εντατικότερη και ουσιαστικότερη δακοκτονία,
φοροελαφρύνσεις. Επίσης, πρέπει να δώσει κίνητρα
στους νέους, ιδίως παραγωγούς, για ενασχόληση με τη
γη ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ελαιοσυλλογής όπου παρατηρείται το χρόνιο πρόβλημα της
έλλειψης προσωπικού.
Είναι αναγκαία η συγκρότηση ενός ενιαίου ελαιουργικού φορέα από τη μεριά της κυβέρνησης. Μέλημά του θα είναι να προβλέπει/επεμβαίνει/αντιμετωπίζει με αμεσότητα, ομαλότητα και μεθοδικότητα κάθε
απειλή του προϊόντος και της αγοράς σε περιόδους
κρίσης, την κλιματική αλλαγή, την επανεμφάνιση του
ίδιου ή νέου ιού.
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Όλο αυτό το ντόμινο της αύξησης της ανεργίας και
της έλλειψης πόρων στην αγορά πιθανόν να επιφέρει
γενικευμένη διαφοροποίηση ως προς τις διατροφικές
συνήθειες των καταναλωτών, αλλά και πιθανή αναζήτηση θέσεων εργασίας στον αγροτικό τομέα από τους
ανέργους.
Η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής είναι βασική
αρχή, καθώς ο πρωτογενής τομέας είναι βασικός πυλώνας της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας σε
αντίθεση με άλλους κλάδους της οικονομίας.

——————

Κώστας Καλόφωνος, Ελαιοπαραγωγός, Γεν. Γραμματέας
στον Ελαιουργικό Πιστωτικό Συνεταιρισμό Παντοκράτορα
(Ζάκυνθος)

Οι προτάσεις μας είναι οι εξής:
Προτίμηση στην κατανάλωση έξτρα παρθένου
ελαιολάδου, γιατί με αυτό τον τρόπο προσέχουμε την
υγεία μας.
Αποθήκευση ελαιολάδου κατ οίκον για ιδιωτική
χρήση προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας και αλλοιώσεις της ποιότητας του ελαιολάδου.
Ευκαιρία για τα ελαιοτριβεία να αποθηκεύσουν
ελαιόλαδο και ταυτόχρονα, με τις ανάλογες χημικές
αναλύσεις, να διοχετεύσουν στην αγορά το προϊόν
τους.
Μακροπρόθεσμα θα πρέπει η πολιτική ηγεσία του
τόπου να στηρίξει το προϊόν, δηλαδή την παραγωγή
του έξτρα παρθένου ελαιολάδου και τους αγρότες,
προσελκύοντας όλο και περισσότερα άτομα να εργαστούν σε αυτό τον τομέα.
Η κρίση της πανδημίας μάς διδάσκει ότι ο άνθρωπος στη διατροφική του αλυσίδα πρέπει να εμπιστεύεται αυθεντικά προϊόντα, όπως το ελαιόλαδό μας, με
όλες τις ευεργετικές ιδιότητες που διαθέτει.

-

------------------

-

Απόστολος Βολιώτης, ελαιοτριβείο Άνω Λεχώνια Μαγνησίας

Ορθώς υιοθετήθηκαν, και γρήγορα, μέτρα στήριξης
των επιχειρήσεων, εκτιμώ, όμως πως αυτά θα πρέπει να
συνεχιστούν και να ενισχυθούν, μέχρι η κατανάλωση να
επιστρέψει σε επίπεδα προ πανδημίας, καθώς η επιστροφή στην κανονικότητα θα είναι σταδιακή και μακρόσυρτη.
– Τονωτικά μέτρα θα πρέπει να υπάρξουν και για
τους παραγωγούς οι οποίοι μας προσφέρουν την πρώτη ύλη, την ελιά.
– Η πολιτεία θα πρέπει να δώσει έμφαση και στη
βιολογική γεωργία, καθώς αποτελεί ένα από τα δυνατά όπλα των εξαγωγών μας.
– Επιχειρήσεις που ήδη προχώρησαν σε επενδύσεις στον εξοπλισμό και τις υποδομές θα πρέπει να
στηριχθούν στην αποπληρωμή των δανείων και άλλων
υποχρεώσεων.
– Να υπάρξουν συστηματικοί έλεγχοι στη διασφάλιση της ορθολογικής επεξεργασίας, τυποποίησης και
διάθεσης του ελαιολάδου.
– Για τα ελαιοτριβεία θα πρέπει να υπάρξει ένας
ευρύς συντονισμός μεταξύ των επαγγελματιών, φορέων, επιστημόνων για την καλύτερή στήριξή τους, καθότι αποτελούν κρίσιμο κρίκο στην εφοδιαστική αλυσίδα
τροφίμων του πληθυσμού.
– Η πολιτεία πρέπει να προχωρήσει μέσω ενημερωτικής καμπάνιας στην ευαισθητοποίηση του κοινού
για τη στήριξη των τοπικών προϊόντων.
– Τόνωση των επιχειρήσεων που προχωρούν σε
εξαγωγές, καθώς ο ανταγωνισμός σε διεθνές επίπεδο
θα είναι μεγάλος. Με τα σύνορα να «ανοιγοκλείνουν»
λόγω πιθανών επαναλαμβανόμενων εξάρσεων της
πανδημίας, η κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίσει την
αποστολή των προϊόντων μας στο εξωτερικό.
– Αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για
αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού των
ελαιοτριβείων.
– Υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων και
για τα ελαιοτριβεία προκειμένου να ολοκληρώσουν τις
επενδύσεις που έχουν ξεκινήσει με στόχο την αναβάθμιση της διατροφικής υγιεινής, αλλά και για να διατηρήσουν το προσωπικό τους.
Η δικιά μας απάντηση στην πανδημία είναι η επένδυση στην ποιότητα, στην επαγγελματική ηθική και
στην εξωστρέφεια. Δεν σταματάμε, προχωράμε δυναμικά. Και μαζί με τους χιλιάδες παραγωγούς, συνεργάτες και καταναλωτές μας στέλνουμε μήνυμα ελπίδας.

Απόστολος Αναγνωστόπουλος Ιδιοκτήτης εταιρείας One &
Olive (ελαιοτριβείο και τυποποίηση), Μεσσηνία

Ο κλάδος της παραγωγής και εμπορίου έχει σημειώσει ποσοστά αύξησης την περίοδο αυτή σε επίπεδο
retail. Το One & Olive, με branded πωλήσεις, είχε σταθερή διαδικτυακή παρουσία μέσα από τα κανάλια του
αλλά και μέσω των συνεργατών. Μεταφέραμε το κύριο
μέρος της δραστηριότητάς μας στο διαδίκτυο, προωθώντας σημαντικά την παρουσία μας εκεί.
Θα προτείναμε:
– Να εφαρμοστούν κεντρικά μέτρα και στοχευμένες
κατευθύνσεις, τα οποία θα επικοινωνούνται μέσω πρεσβειών, επιμελητηρίων κ.ά., ώστε το καταναλωτικό κοινό
να γνωρίζει ότι η χώρα μας λαμβάνει σοβαρά υπ’ όψιν τις
ανάγκες τους, αλλά και για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη
στα ελληνικά προϊόντα. Η Ελλάδα να γίνει ταυτόσημη με
την υψηλή ποιότητα μα και με την ασφάλεια.
– Να διασφαλιστούν οι εμπορικές συναλλαγές και
να τηρηθούν οι συμφωνίες, ώστε να υπάρχει ρευστότητα των επιχειρήσεων τυποποίησης και εμπορίου
ελαιολάδου, γιατί ίσως χρειαστούν αρκετοί μήνες, έως
και χρόνια, για να μπορέσει να επανέλθει η αγορά σε
φυσιολογικά επίπεδα.
– Να δοθούν εγγυημένα δάνεια σε παραγωγούς
και παραγωγικές μονάδες για τη διασφάλιση της συνέχειας των δραστηριοτήτων τους. Η σημαντική στήριξη θα οδηγήσει στη μετακύλιση χρημάτων και στους
παραγωγούς, ώστε να υπάρξει μια ομαλή ελαιοκομική
περίοδος.
– Την ηλεκτρονική προβολή ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων μέσω διαδικτυακής παρουσίας και καμπάνιας, παρόμοια με την πρωτοβουλία
#GreeceFromHome, καθώς φαίνεται ότι η διοργάνωση
εκθέσεων τροφίμων αναβάλλονται ή και ματαιώνονται, άρα δεν θα λειτουργήσουν φέτος.
Εκτιμάται ότι το ελαιόλαδο ως τρόφιμο δεν θα
υποφέρει ιδιαίτερα σε σύγκριση τουλάχιστον με άλλους κλάδους. Ειδικότερα, καλούνται οι επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στην τυποποίηση ελαίων και
ελιάς να ακολουθούν ακόμα πιο αυστηρά πρότυπα
ασφάλειας των προϊόντων τους, να τα επικοινωνούν σε
κάθε στιγμή στους συνεργάτες και πελάτες τους, καθώς
και να είναι συνεπείς στις αποστολές παραγγελιών.
Στοίχημα είναι να σταθεί συλλογικά η χώρα μας
στις εξελίξεις αυτές. Η ποιότητά μας και η δυναμική
μας παρουσία να παραμείνουν σταθερές και ει δυνατόν να ενισχυθούν.
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Χρήστος Δ. Κουτλής Πρόεδρος του Αγροτικού Ελαιουργικού
Συνεταιρισμού Ακρασίου Λέσβου

Kωνσταντίνος Αξαρίδης, Regional Sales Manager Greece,
Food & Water Division της Alfa Laval, Msc Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

Οι επιπτώσεις του covid-19 στον τομέα της αγροτικής οικονομίας και ειδικότερα της ελαιοκομίας, εντοπίζονται περισσότερο στην αβεβαιότητα για το αύριο των
αγορών κατά τη μετα-κορωνοϊκή εποχή. Αναφορικά με
τα ειδικότερα προβλήματα που αφορούν το ελαιόλαδο, όλα ξεκινούν από τη μη ύπαρξη ενός εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού για το ελαιόλαδο. Συγκεκριμένα:
Το υψηλό κόστος παραγωγής, κυρίως λόγω της ορεινότητας του εδάφους, σε συνδυασμό με τη χαμηλή τιμή
πώλησης του προϊόντος εκ των πραγμάτων αποτελούν
αποτρεπτικούς για την ενασχόληση παράγοντες.
Αν σ’ αυτά προστεθούν η υπερφορολόγηση των
αγροτών καθώς και των επιχειρήσεων (μονάδων παραγωγής), η έλλειψη φορέα χρηματοδότησης, η έλλειψη
εργατικού δυναμικού, ιδιαίτερα, κατά την ελαιοσυλλογή αλλά και για την ίδια την παραγωγική μεταποιητική βιομηχανία, καθώς και η αδυναμία ουσιαστικής
κρατικής παρέμβασης και στήριξης του αγροτικού-γεωργικού τομέα (κίνητρα για αύξηση της παραγωγής σε
καλλιέργειες που δεν καλύπτουν τις εγχώριες ανάγκες,
αποζημιώσεις λόγω καταστροφικών συνθηκών από
ποικίλα αίτια κ.λπ.), όλα αυτά επιτείνουν την ανασφάλεια, την αβεβαιότητα και είναι επόμενο ότι δεν συμβάλλουν στη δημιουργία μιας σύγχρονης και δυναμικής αγροτικής οικονομίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Απαιτούνται δραστικές μεταρρυθμίσεις σ’ όλους
σχεδόν τους τομείς παραγωγής και ανάπτυξης (στον
πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, στην παιδεία, στη
διοίκηση, στη δικαιοσύνη) και εκμετάλλευση όλων
των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας. Διαφορετικά όχι απλώς θα διαιωνίζεται και θα ανακυκλώνεται
η ίδια νοσηρή κατάσταση, αλλά θα διακυβεύεται και
αυτή η ύπαρξη της χώρας, η οποία πρέπει να αποκτήσει επιτέλους προσωπικότητα, να βγει απ’ το τέλμα
που έχει οδηγηθεί.

-—————-
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Όπως και σε κάθε κρίση (χρηματιστηριακή, επισιτιστική, οικονομική), επικρατεί η ίδια οπτική, ότι πρόκειται τα πράγματα να είναι χειρότερα και δεν υπάρχει
προοπτική για το μέλλον. Κάθε φορά όμως υπάρχει
ανάκαμψη και καλύτερη προοπτική, ενώ το βιοτικό
επίπεδο και προσδόκιμο ζωής αυξάνουν. Κάθε κρίση
μάς κάνει πιο σοφούς και μας αλλάζει προς το καλύτερο, κάνοντάς μας πιο παραγωγικούς και καινοτόμους.
Ουσιαστικά, θα πρέπει να αναγεννήσουμε το όραμά
μας. Πού θέλουμε να είμαστε όταν βγούμε από αυτόν
τον κυκεώνα; Πού θα οδηγηθεί το ελληνικό ελαιόλαδο;
Ωστόσο, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε μέρος
της αλυσίδας, άρα οφείλουμε να βοηθάμε αλλήλους με
όποιον τρόπο μπορούμε. Η εταιρεία μας προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες και προκλήσεις και στις ανάγκες
της εκάστοτε χώρας και με αυτό τον γνώμονα σχεδιάζει
ένα μεγαλύτερο άνοιγμα στην ελληνική αγορά, ώστε να
στηρίξει και ενισχύσει την ελληνική παραγωγή.
Προτεραιότητα της Alfa Laval είναι οι πελάτες της
και οι εργαζόμενοί της. Κάποιοι κλάδοι αναμένεται να
επηρεαστούν περισσότερο, αλλά οι κλάδοι της γεωργοκτηνοτροφίας και των τροφίμων θα παραμείνουν σε
υψηλό δυναμικό. Η χώρα μας θα πρέπει να επενδύσει
και να ενισχύσει αυτούς τους κλάδους, ενώ όλοι εμείς
θα πρέπει να έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να
τους διευκολύνουμε.

—————-

Χημεία – Ποιότητα
Εστέρες μονοχλωροπροπανοδιολών και
γλυκιδόλης σε εδώδιμα φυτικά λίπη και έλαια
Του Γεωργίου Μπλέκα

Ο Γεώργιος Μπλέκας είναι αναπληρωτής Καθηγητής στο Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ.
Οι ενώσεις που ανήκουν στην ομάδα των χλωροπροπανολών σχηματίζονται κατά την παραγωγή
θερμικά επεξεργασμένων τροφίμων ως προϊόντα
αντιδράσεων που σχετίζονται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία. Σ’ αυτές ανήκουν τόσο μονο- ή διχλωροπαράγωγα της 1- ή 2-προπανόλης, όσο και μονοχλωροπαράγωγα της 1,2- ή 1,3-προπανοδιόλης. Σε
μεγαλύτερη ποσότητα σχηματίζεται κυρίως η 3-μονοχλωρο-1,2-προπανοδιόλη (3-MCPD), που απαντάται
στα τρόφιμα κυρίως με τη μορφή 1- ή 2-μονοεστέρων
και 1,2-διεστέρων με λιπαρά οξέα, και, ακολούθως, η
2-μονοχλωρο-1,3-προπανοδιόλη (2-MCPD), που απαντάται με τη μορφή 1-μονοεστέρων και 1,3-διεστέρων
με λιπαρά οξέα. Εστέρες των δυο πιο πάνω μονοχλωροπροπανοδιολών με λιπαρά οξέα ανιχνεύθηκαν αρχικώς, σε υψηλές μάλιστα συγκεντρώσεις, σε προϊόντα
που παράγονται από πλούσιες σε πρωτεΐνες φυτικές ύλες μετά από υδρόλυση των πρωτεϊνών τους με
υδροχλωρικό οξύ (Velisek et al., 1980). Στους εστέρες
αυτούς δεν δόθηκε προσοχή επειδή απουσίαζαν πρακτικά από το τελικό προϊόν εξαιτίας της πολύ μικρής
διαλυτότητας αυτών στο νερό. Το ενδιαφέρον της πα-

γκόσμιας επιστημονικής κοινότητας γι’ αυτούς αναζωπυρώθηκε μετά την ανίχνευσή τους σε επεξεργασμένα
τρόφιμα κατά το έτος 2004. Τα τρόφιμα αυτά βρέθηκαν να εμφανίζουν σχεδόν πάντα σημαντικά υψηλότερη περιεκτικότητα σε εστέρες της 3-MCPD (ακόμη και
πάνω από 100 φορές) απ’ ότι σε ελεύθερη 3-MCPD. Το
2006 δημοσιεύθηκε η πρώτη σχετική με την παρουσία εστέρων της 3-MCPD σε εδώδιμα έλαια εργασία
(Zelinková et al., 2006). Πολύ σύντομα διαπιστώθηκε
ότι υπεύθυνη για το σχηματισμό αυτών ήταν η απόσμηση, το τελευταίο στάδιο του εξευγενισμού των λιπών και ελαίων (Weisshaar, 2008a), καθώς και ότι στα
εξευγενισμένα λίπη και έλαια δεν ανιχνεύεται 3-MCPD
στην ελεύθερη μορφή της (Weisshaar, 2008). Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η παρουσία εστέρων της 3-MCPD
τόσο στο μητρικό γάλα (Zelinková et al., 2008) όσο και
στις βρεφικές τροφές, στις τελευταίες συχνά σε πολύ
υψηλές συγκεντρώσεις (Zelinková et al., 2008). Η παρουσία αυτών στις βρεφικές τροφές ήταν η αφορμή
για να ξεκινήσει μια συστηματική προσπάθεια ώστε να
διαπιστωθεί ο βαθμός επιβάρυνσης εδώδιμων λιπαρών υλών και πλούσιων σε ολικά λιπίδια τροφίμων με
εστέρες της 3-MCPDE σε παγκόσμια κλίμακα. Κατά την
εξέταση εδώδιμων λιπών και ελαίων και πλούσιων σε
ολικά λιπίδια τροφίμων διαπιστώθηκε ότι η περιεκτι-

|

Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2020

| 13

κότητα αυτών σε εστέρες της 3-MCPD παρουσίαζε σημαντικές διαφορές ανάλογα με την αναλυτική μέθοδο
που είχε χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό τους.
Αυτό διαπιστώθηκε ότι ήταν αποτέλεσμα της μετατροπής των εστέρων με λιπαρά οξέα ενός παραγώγου της
γλυκερόλης, της γλυκιδόλης (2,3-εποξυ-1-προπανόλη),
σε εστέρες της 3-MCPD. Οι γλυκιδυλεστέρες λιπαρών
οξέων διαπιστώθηκε ότι σχηματίζονται, όπως και αυτοί της 3-MCPD, κατά την απόσμηση των λιπαρών υλών
(Weisshaar and Perz, 2010). Το μεγάλο ενδιαφέρον
της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας για την παρουσία εστέρων της γλυκιδόλης (GE) και της 3-MCPD
(3-MCPDE) στις εδώδιμες λιπαρές ύλες και στα τρόφιμα που παράγονται με χρήση, ως συστατικά τους, εδώδιμων λιπαρών υλών έχει να κάνει με την τοξικότητα
αυτών των ενώσεων (JEFCA, 2002, WHO, 2007, EFSA,
2016).

Τοξικότητα μονοχλωροπροπανοδιολών,
γλυκιδόλης και των εστέρων τους
Με την αξιολόγηση του κινδύνου από την πρόσληψη με την τροφή τόσο των χλωροπροπανοδιολών και
της γλυκιδόλης όσο και των εστέρων τους με λιπαρά
οξέα έχουν ασχοληθεί, η Επιστημονική Επιτροπή για
τα Τρόφιμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2001), η Κοινή
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Διεθνούς Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας του ΟΗΕ για τα Πρόσθετα Τροφίμων
(2002), και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των
Τροφίμων (2016). Σε ό,τι αφορά τις μονοχλωροπροπανοδιόλες, τα τοξικολογικά ευρήματα από δοκιμές σε
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ζωντανούς οργανισμούς έδειξαν ότι η 3-MCPD είναι
πολύ πιο τοξική από την 2-MCPD και ότι η 3-MCPD δεν
εμφανίζει γονιδιοτοξικότητα in vivo. Οι εστέρες τους
έχει βρεθεί ότι υδρολύονται πλήρως στο λεπτό έντερο κατά την πέψη, γεγονός που έχει ως συνέπεια να
εμφανίζουν τοξικότητα ανάλογη με αυτή της μητρικής ένωσης. Ο ρυθμός απέκκρισης των 3-MCPDE είναι
όμως πιο χαμηλός από αυτόν της ελεύθερης 3-MCPD
με αποτέλεσμα η τοξικότητα των εστέρων της 3-MCPD
να εκδήλωνεται με σχετικά πιο ήπια συμπτώματα. Η
συγκεκριμένη μονοχλωροπροπανοδιόλη έχει ισχυρή νεφροτοξική δράση, ενώ θεωρείται υπεύθυνη για
την εμφάνιση ορθόχρωμης αναιμίας και υπερπλασίας
στους μαστικούς αδένες των πειραματόζωων, αλλά
και για ατροφία των όρχεών τους. Η τοξική δράση της
3-MCPD έχει συσχετισθεί με τον οξειδωτικό μεταβολισμό της αρχικά προς β-χλωρογαλακτική αλδεΰδη και
στη συνέχεια προς β-χλωρογαλακτικό οξύ. Ορισμένοι
μεταβολίτες που σχετίζονται με το δεύτερο φαίνεται
να παρεμποδίζουν τη γλυκόλυση. Επειδή από αυτήν
μπορεί να σχηματισθεί και η 1,3-διχλωροπροπανόλη,
η οποία είναι γονιδιοτοξικό καρκινογόνο, τόσο η Επιστημονική Επιτροπή για τα Τρόφιμα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (2001) όσο και ο WHO (2007) όρισαν μια τιμή
προσωρινής μέγιστης ανεκτής ημερήσιας πρόσληψης
ίση με 2 μg/kg σωματικού βάρους, ενώ πιο πρόσφατα
ορίστηκε μια ανεκτή ημερήσια πρόσληψη ίση με 0,8
μg/kg σωματικού βάρους (EFSA, 2016).
Η γλυκιδόλη έχει αξιολογηθεί από το Διεθνή Οργανισμό Έρευνας για τον Καρκίνο ως πιθανώς καρκινογόνος για τον άνθρωπο (Ομάδα Α) με συνέπεια να μην
έχει καθορισθεί γι’ αυτήν μια τιμή ανεκτής ημερήσιας

πρόσληψης. Ως ένα εξαιρετικό αλκυλιωτικό μέσο, λόγω
της εποξυ-ομάδας που φέρει στο μόριό της, έχει την
τάση να αντιδρά πολύ εύκολα με πυρηνόφιλα συστατικά των κυττάρων, για παράδειγμα με το τριπεπτίδιο
γλουταθείο, με αποτέλεσμα να επάγει μεταλλάξεις και
καρκινογένεση σε πολλά όργανα των πειραματόζωων,
ανεξαρτήτως φύλου, αλλά και να ευθύνεται για την
υπογονιμότητα των αρσενικών από αυτά, λόγω της μερικής μετατροπής της εντός του στομάχου σε 3-MCPD.
Οι εστέρες της με λιπαρά οξέα υδρολύονται πλήρως
κατά την πέψη στο λεπτό έντερο με συνέπεια να εμφανίζουν παρόμοια τοξικότητα (EFSA, 2016).
Η μέση και η υψηλή (P95) έκθεση σε 3-MCPD
έχει εκτιμηθεί ότι κυμαίνεται για τα βρέφη, τα νήπια
και τα υπόλοιπα παιδιά μεταξύ 0,1 και 1,5 μg/kg σωματικού βάρους ανά ημέρα και 1,1 έως 2,6 μg/kg σωματικού βάρους ανά ημέρα, αντιστοίχως, ενώ για τους
ενήλικες και τους ηλικιωμένους μεταξύ 0,1 και 0,2 μg/
kg σωματικού βάρους ανά ημέρα και 0,2 έως 2,6 μg/
kg σωματικού βάρους ανά ημέρα, αντιστοίχως. Για τα
βρέφη τα οποία τρέφονται μόνο με βρεφικές τροφές
έχει εκτιμηθεί ότι η μέση και η υψηλή (P95) έκθεση σε
3-MCPD ανέρχεται σε 2,4 και σε 3,2 μg/kg σωματικού
βάρους ανά ημέρα, αντιστοίχως, που είναι κατά τρεις
και τέσσερεις φορές πιο υψηλές από την ανεκτή ημερήσια πρόσληψη. Η υψηλή (P95) έκθεση σε 3-MCPD
για τους εφήβους έχει εκτιμηθεί ότι ανέρχεται σε έως
1,4 μg/kg σωματικού βάρους ανά ημέρα και ότι είναι
πιο υψηλή από την ανεκτή ημερήσια πρόσληψη για
το 50% αυτών, ενώ αυτή για τους ενήλικες και τους
ηλικιωμένους ότι είναι ελαφρώς πιο χαμηλή από την
ανεκτή ημερήσια πρόσληψη. Τα πιο πάνω αναδεικνύουν την ανάγκη λήψης μέτρων με σκοπό τη μείωση της
ποσότητας της 3-MCPD που προσλαμβάνεται με την
τροφή. Η μέση και η υψηλή (P95) έκθεση σε γλυκιδόλη
έχει εκτιμηθεί ότι κυμαίνεται για τα βρέφη, τα νήπια
και τα υπόλοιπα παιδιά μεταξύ 0,3 και 0,9 μg/kg σωματικού βάρους ανά ημέρα και 0,8 έως 1,0 μg/kg σωματικού βάρους ανά ημέρα, αντιστοίχως. Η μέση έκθεση
για τους ενήλικες και τους ηλικιωμένους έχει εκτιμηθεί
ότι κυμαίνεται μεταξύ 0,1 και 0,5 μg/kg σωματικού βάρους ανά ημέρα, ενώ η υψηλή (P95) έκθεση για τους
ενήλικες και τους ηλικιωμένους σε 0,4 έως 1,1 μg/kg
σωματικού βάρους ανά ημέρα και σε 0,2 έως 0,7 μg/
kg σωματικού βάρους ανά ημέρα, αντιστοίχως (EFSA,
2016).

Εστέρες των μονοχλωροπροπανοδιολών
σε εδώδιμα λίπη και έλαια
Τα εξευγενισμένα φυτικά λίπη και έλαια έχουν σε
σχέση με τα παρθένα έλαια που παράγονται με ψυχρή
έκθλιψη της πρώτης ύλης πολύ υψηλότερη περιεκτικότητα σε εστέρες μονοχλωροπροπανοδιολών (MCPDs),
ιδιαίτερα σε 3-MCPDE (Weisshaar, 2011).
Τα ψυχρής έκθλιψης φυτικά έλαια, στα οποία περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και το παρθένο ελαιόλαδο,

δεν περιέχουν 3-MCPDE σε συγκέντρωση υψηλότερη
από το όριο ποσοτικού προσδιορισμού των αναλυτικών μεθόδων που εφαρμόζονται ώστε να προσδιορισθούν αυτοί που ανέρχεται σε 0,15 mg/kg. Η ανίχνευση 3-MCPDE στα έλαια αυτά αποτελεί, με πολύ μεγάλη
πιθανότητα, ένδειξη επεξεργασίας τους με ατμό (ήπια
απόσμηση). Πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε 3-MCPDE
εμφανίζουν ορισμένα μόνο σησαμέλαια που έχουν
παραληφθεί με ψυχρή έκθιψη από φρυγμένη πρώτη
ύλη, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρακτικά κατά τη φρύξη του σησαμόσπορου δεν σχηματίζονται 3-MCPDE (Weisshaar, 2011).
Τα εξευγενισμένα φυτικά έλαια περιέχουν πάντα
3-MCPDE, κατά κανόνα σε συγκέντρωση που μπορεί
να είναι ακόμη και υψηλότερη από 15 mg/kg. Ανάλογα
με την περιεκτικότητά τους σε 3-MCPDE διακρίνονται
σ’ αυτά με χαμηλή (0,1 έως 1 mg/kg), όπως τα ηλιέλαιο, κραμβέλαιο και σογιέλαιο, μέση (1 έως 2 mg/kg),
όπως τα αραβοσιτέλαιο, αραχιδέλαιο, βαμβακέλαιο
και ελαιόλαδο, και υψηλή περιεκτικότητα (υψηλότερη
από 2 mg/kg), όπως το γιγαρτέλαιο, το πυρηνέλαιο,
το φοινικέλαιο και τα αποσμημένα υδρογονωμένα ή
διεστεροποιημένα λίπη. Η περιεκτικότητα τόσο του
εξευγενισμένου φοινικελαίου όσο και των εξευγενισμένων κλασμάτων αυτού είναι σε συνήθως υψηλότερη από αυτή των υπόλοιπων εξευγενισμένων ελαίων
(Weisshaar, 2011). Πολύ καλά εξευγενισμένα φοινικέλαια ή κλάσματά τους, που μπορεί να είναι μερικώς
υδρογονωμένα ή διεστεροποιημένα, αποτελούν πολύ
συχνά κύριο συστατικό λιπαρών υλών που χρησιμοποιούνται τόσο στην παραγωγή μαργαρινών όσο και κατά
το τηγάνισμα τροφίμων. Τα έλαια για τηγάνισμα και οι
μαργαρίνες έχει διαπιστωθεί ότι εμφανίζουν μέχρι σήμερα την υψηλότερη περιεκτικότητα σε 3-MCPDE. Το
ίδιο ισχύει για τις βρεφικές τροφές με βάση το γάλα
που κατά την παραγωγή τους έχουν χρησιμοποιηθεί
ως συστατικά εξευγενισμένα έλαια, ιδιαίτερα το φοινικέλαιο και τα κλάσματά του, ώστε να είναι γευστικά
ουδέτερες και να έχουν επαρκή χρόνο ζωής (Zelinková
et al., 2009). Η θερμοκρασία αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα κατά το σχηματισμό των εστέρων των
MCPDs, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι η συγκέντρωσή
τους στα εξευγενισμένα λίπη και έλαια είναι μικρότερη
όταν η απόσμηση έχει γίνει σε θερμοκρασία χαμηλότερη από 260οC (Weisshaar, 2011)..

Εστέρες της γλυκιδόλης σε εδώδιμα λίπη
και έλαια
Εστέρες της γλυκιδόλης με λιπαρά οξέα (GE) έχει
διαπιστωθεί ότι απαντώνται σε πολλά θερμικώς επεξεργασμένα τρόφιμα, ιδίως σε εξευγενισμένα φυτικά έλαια και λίπη (Matthäus et al., 2015, Pudel et al.,
2015). Οι εστέρες αυτοί σχηματίζονται, μαζί με τους
εστέρες της 3-MCPD, στο στάδιο της απόσμησης κατά
τον εξευγενισμό των λιπών και ελαίων (Weisshaar,
2008a, Masukawa et al., 2010). Σε εξευγενισμένα λίπη
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και έλαια δεν έχει ανιχνευθεί ελεύθερη γλυκιδόλη.
Υψηλότερη περιεκτικότητα σε GE εμφανίζουν τόσο το
εξευγενισμένο φοινικέλαιο όσο και τα εξευγενισμένα
κλάσματα του φοινικελαίου (ακόμη και πάνω από 6
mg/kg, εκφρασμένοι σε γλυκιδόλη). Σε όλα τα υπόλοιπα εξευγενισμένα εδώδιμα λίπη και έλαια δεν έχουν
προσδιορισθεί GE σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από
1 mg/kg (Weisshaar, 2008a). Υψηλή περιεκτικότητα
σε GE έχουν συχνά βρεφικές τροφές με βάση το γάλα
λόγω της χρησιμοποίησης κατά την παραγωγή τους
εξευγενισμένου φοινικελαίου. Για το λόγο αυτό είναι
απαραίτητη η αποφυγή χρησιμοποίησης εξευγενισμένου φοινικελαίου κατά την παραγωγή τους. Σε πολύ
υψηλές συγκεντρώσεις έχει διαπιστωθεί ότι απαντώνται οι GE και σε έλαια με υψηλή περιεκτικότητα σε
μονο- και διακυλογλυκερόλες (ακόμη και πάνω από
100 mg/kg). Τα ευρήματα αυτά είναι σαφής ένδειξη
ότι οι μονο-και οι διακυλογλυκερόλες παίζουν κρίσιμο
ρόλο στο σχηματισμων των GE.
Στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα τρόφιμα (Κανονισμός ΕΕ 2018/290) έχουν καθορισθεί μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για τους γλυκιδυλεστέρες λιπαρών οξέων
στα φυτικά λίπη και έλαια που προορίζονται είτε για
άμεση κατανάλωση είτε για χρήση ως συστατικά τροφίμων (1.000 μg/kg), στα φυτικά λίπη και έλαια που
προορίζονται για την παραγωγή παιδικών τροφών,
καθώς και μεταποιημένων τροφίμων, με βάση τα δημητριακά για βρέφη και μικρά παιδιά (500 μg/kg) και
στα παρασκευάσματα για βρέφη, τα παρασκευάσματα
δεύτερης βρεφικής ηλικίας και τα τρόφιμα για ειδικούς
ιατρικούς σκοπούς που προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά, είτε σε σκόνη (50 μg/kg) είτε σε υγρή μορφή (6 μg/kg).

Μηχανισμοί σχηματισμού εστέρων μονοχλωροπροπανοδιολών και γλυκιδόλης
Μέχρι σήμερα έχουν προταθεί διάφοροι μηχανισμοί με τους οποίους μπορεί να ερμηνευθεί ο σχηματισμός των μονοεστέρων και των διεστέρων των MCPDs
κατά τη θερμική επεξεργασία ελαίων, λιπών και άλλων
τροφίμων. Οι Rahn και Yaylayan (2015) αναφέρουν
τέσσερεις κύριους μηχανισμούς. Αυτοί σχετίζονται με
την άμεση πυρηνόφιλη υποκατάσταση μιας υδροξυλικής ή εστερικής ομάδας λιπαρού οξέος, που φέρει το
μόριο της γλυκερόλης στο sn-3 άτομο άνθρακα, από
χλωριούχο ανιόν ή με το σχηματισμό ενός κυκλικού
κατιόντος ακυλο-οξωνίου ή ενός εποξυ-κατιόντος που
προσβάλλεται από χλωριούχο ανιόν με παράλληλη διάνοιξη του τριμελούς δακτυλίου του δεύτερου ή του
πενταμελούς δακτυλίου του πρώτου. Έχουν προταθεί
και μερικοί άλλοι μηχανισμοί που έχουν σχέση με το
σχηματισμό διεστέρων της 3-MCPD από τις διακυλογλυκερόλες μέσω μιας ενδιάμεσης αντίδρασης με συμμετοχή ελεύθερης ρίζας (Zhang et al., 2013), μονο- και
διεστέρων της 3-MCPD από τις τριακυλογλυκερόλες
με ενδιάμεσο σχηματισμό ρίζας εστέρα γλυκιδόλης
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ή κυκλικής ρίζας ακυλο-οξωνίου, σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και παρουσίας νερού σε χαμηλές
συγκεντρώσεις (Zhang et al., 2015), ή μονο- και διεστέρων MCPDs από τις μονοκυλογλυκερόλες με ενδιάμεσο σχηματισμό μιας πεντα- ή εξακυκλικής ρίζας
ακυλο-οξωνίου, σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας
και παρουσίας νερού σε χαμηλές συγκεντρώσεις (Zhao
et al., 2016). Οι μονοεστέρες της 3-MCPD μπορούν να
διασπώνται, με βάση το μηχανισμό αυτό, με σχηματισμό μονοακυλογλυκερόλης ή 3-MCPD. Κατά τη θερμική διάσπασή τους παρουσία κατιόντων τρισθενούς
σιδήρου σχηματίζονται οι περισσότερο τοξικοί γλυκιδυλικοί εστέρες.
Συστηματικές μελέτες για την εξακρίβωση των μηχανισμών σχηματισμού της γλυκιδόλης και των εστέρων της κατά την απόσμηση των λιπών και ελαίων ή
κατά τη θερμική επεξεργασία τροφίμων δεν έχουν
γίνει. Υπάρχει ωστόσο ένας περιορισμένος αριθμός
μελετών που αναφέρονται σε θεωρητικές προσεγγίσεις των μηχανισμών που εκτιμάται ότι οδηγούν στο
σχηματισμό GE με χρησιμοποίηση ορισμένων προτύπων, κυρίως μονο- και διακυλογλυκερολών, αλλά
και τριακυλογλυκερολών ή 3-MCPDE. Έχουν προταθεί
τρεις μηχανισμοί για το σχηματισμό GE από μονοακυλογλυκερόλες (MAGs). Κατά τον πρώτο θεωρείται ότι
λαμβάνει χώρα αντίδραση απόσπασης νερού από το
μόριο των 1-MAGs (Zhao et al., 2016). Κατά το δεύτερο
θεωρείται επίσης ότι λαμβάνει χώρα αντίδραση απόσπασης νερού από το μόριο των 1-MAGs, μετά όμως
από αντίδραση ενδομοριακής αναδιάταξης (Destaillats
et al., 2012). Κατά τον τρίτο θεωρείται ότι λαμβάνει
χώρα σχηματισμός κυκλικού κατιόντος ακυλο-οξωνίου, λόγω αντίδρασης απόσπασης νερού από το μόριο
των 1- ή 2-MAGs, από το οποίο, μετά από αντίδραση
ενδομοριακής αναδιάταξης, αποσπάται ένα επιπρόσθετο μόριο νερού (Rahn and Yaylayan, 2015, Cheng
et al., 2016, Zhao et al., 2016). Τρεις μηχανισμοί έχουν
προταθεί και για το σχηματισμό GE από διακυλογλυκερόλες (DAGs). Κατά τους μηχανισμούς αυτούς θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα ενδομοριακή αναδιατάξη στο
μόριο των DAGs. Οι διαφορές μεταξύ των τριών μηχανισμών σχετίζονται με τη φύση των ενδιάμεσων προϊόντων και τον τρόπο της αποικοδόμησής τους. Κατά
τον πρώτο θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα αντίδραση
απόσπασης λιπαρού οξέος από τις 1,2- ή 2,3-DAGs,
μετά από μια αντίδραση ενδομοριακής αναδιάταξης
(Destaillats et al., 2012). Κατά τον δεύτερο θεωρείται
ότι λαμβάνει χώρα ο σχηματισμός κυκλικού κατιόντος
ακυλο-οξωνίου, λόγω μιας αντίδρασης απόσπασης
λιπαρού οξέος από τις 1,2-DAGs (Rahn and Yaylayan,
2015, Cheng et al., 2016, Zhao et al., 2016). Κατά τον
τρίτο θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα ο σχηματισμός ενδιάμεσου προϊόντος, που είναι μια ελεύθερη ρίζα κυκλικού ακυλο-οξωνίου, λόγω αντίδρασης απόσπασης
είτε νερού είτε λιπαρού οξέος από τις 1,2-DAGs (Cheng
et al., 2016). Για το σχηματισμό GE από τις τριακυλο-

γλυκερόλες έχουν προταθεί δυο μηχανισμοί. Σύμφωνα με τον πρώτο, αρχικά σχηματίζονται είτε DAGs είτε
MAGs που μετατρέπονται σε GE (Rahn and Yaylayan,
2015, Cheng et al., 2016), ενώ σύμφωνα με το δεύτερο, σχηματίζεται ελεύθερη ρίζα κυκλικού ακυλο-οξωνίου, λόγω αντίδρασης απόσπασης λιπαρού οξέος από
τις θέσεις sn-2 και sn-3 (Zhang et al., 2015). Οι μηχανισμοί σχηματισμού GE από 3-MCPDE που έχουν προταθεί είναι επίσης δυο. Σύμφωνα με τον πρώτο, από
μονοεστέρες της 3- ή της 2-MCPD σχηματίζεται αλκοολικό ανιόν ως ενδάμεσο προϊόν σε αλκαλικό περιβάλλον, ενώ σύμφωνα με το δεύτερο, από μονοεστέρες
της 3-MCPD, σε όξινο ή ουδέτερο περιβάλλον, και από
μονοεστέρες της 2-MCPD σχηματίζεται καρβοκατιόν
ως ενδιάμεσο προϊόν (Haines et al., 2011, Cheng et al.,
2016).

Στρατηγικές για τη διάθεση στην κατανάλωση αποσμημένων λιπών και ελαίων με
μειωμένη περιεκτικότητα σε εστέρες της
3-MCPD και της γλυκιδόλης
Η αποσαφήνιση των μηχανισμών σχηματισμού
των 3-MCPDΕ επιτρέπει την ανάπτυξη στρατηγικών
για τη μείωση της συγκέντρωσής τους στα αποσμημένα έλαια και λίπη. Η αποτελεσματικότερη πρακτική
είναι η μείωση των χλωριούχων στο προς παραγωγή
του ατμού που πρόκειται να χησιμοποιηθεί κατά την
απόσμηση νερό. Οι στρατηγικές μπορούν να διακρι-

θούν σε όσες έχουν σχέση με την απομάκρυνση των
χλωριούχων ανιόντων, πριν σχηματισθούν οι εστέρες των MCPDs, και σε όσες έχουν σχέση με την εκ
των υστέρων απομάκρυνση των εστέρων αυτών. Μια
στρατηγική μπορεί να είναι επίσης η επιλογή καλύτερης ποιότητας ακατέργαστης λιπαρής ύλης, κυρίως ως προς την ελεύθερη οξύτητά της και, συνεπώς,
την περιεκτικότητά της σε διακυλογλυκερόλες ή την
περιεκτικότητά της σε συστατικά με χλώριο στο μόριό τους (Weisshaar, 2010), αλλά και η απομάκρυνση
ή η δραστική μείωση των συστατικών της ακατέργαστης λιπαρής ύλης που έχουν χλώριο στο μόριό τους.
Ορισμένες άλλες στρατηγικές μπορεί να είναι η χρησιμοποίηση αντιοξειδωτικών, τα οποία δεσμεύουν
τις ελεύθερες ρίζες που σχηματίζονται, ως ενδιάμεσα προϊόντα, κατά το σχηματισμό των εστέρων των
MCPDs (Zhang et al., 2016), ή συμπλοκοποιητών,
που δεσμεύουν τα κατιόντα τρισθενούς σιδήρου τα
οποία καταλύουν τη διάσπαση των μονοεστέρων της
3-MCPD προς γλυκιδυλικούς εστέρες (Zhang et al.,
2015), και η τροποποίηση των συνθηκών της απόσμησης (Weisshaar, 2010).
Στις στρατηγικές που εφαρμόζονται με σκοπό την
παραγωγή εξευγενισμένων λιπών και ελαίων με μια
όσο γίνεται χαμηλότερη περιεκτικότητα σε γλυκιδυλεστέρες λιπαρών οξέων περιλαμβάνονται η επιλογή
καλής ποιότητας ακατέργαστων λιπαρών υλών, η απόσμηση των ακατέργαστων λιπαρών υλών σε συνθήκες
που δεν ευνοούν το σχηματισμό γλυκιδυλεστέρων σε
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μεγάλες ποσότητες ή συμβάλλουν στη διάσπαση τους
και η μερική απομάκρυνσή τους από τις εξευγενισμένες λιπαρές ύλες.
Η χαμηλή περιεκτικότητα των ακατέργαστων λιπών
και ελαίων σε DAGs και MAGs είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος για διάθεση στην κατανάλωση εδώδιμων
λιπών και ελαίων με χαμηλή περιεκτικότητα σε GE.
Αυτή έχει σχέση με παράγοντες που επιδρούν στην
ενεργοποίηση των λιπασών των ελαιούχων καρπών
ή σπερμάτων. Αυτοί είναι η ποιότητα του εδάφους,
οι κλιματολογικές συνθήκες μέχρι τη συγκομιδή των
καρπών ή των σπερμάτων, ο βαθμός ωρίμανσης των
καρπών ή σπερμάτων κατά τη συγκομιδή τους, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η συγκομιδή τους και η ποιότητά τους (Sambanthamurthi et al., 1995, Cadena et
al., 2013, Matthäus et al., 2015). Για να περιορισθεί η
υδρολυτική ενεργότητα της λιπάσης, αυτή αδρανοποιείται κατά την έκθλιψη των καρπών ή των σπερμάτων
λόγω αύξηση της θερμοκρασίας. Η τελευταία πρέπει
ωστόσο να παραμείνει κάτω από τους 120οC (Craft et
al., 2012, Stadler, 2015). Μερική απομάκρυνση των
DAGs και MAGs είναι δυνατή κατά τον εξευγενισμό των
λιπαρών υλών (Pudel at al., 2015), ενώ μια πρακτική,
που εφαρμόζεται κυρίως για τη μείωση της περιεκτικότητας ελαίων, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί στο
τηγάνισμα τροφίμων, σε DAGs, MAGs και άλλα πολικά
συστατικά με χρήση προσροφητικών υλικών (Yates and
Caldwell, 1993, Lin et al., 2001), μπορεί ίσως να εφαρμοσθεί και για την απομάκρυνση των DAGs και MAGs
από τα ακατέργαστα έλαια. Η πρακτική αυτή έχει
εφαρμοσθεί για την απομάκρυνση των συγκεκριμένων
ακυλογλυκερολών από εξευγενισμένα έλαια (Strijowski
et al., 2011). Μια άλλη πρακτική, που μπορεί να εφαρμοσθεί για την απομάκρυνση των DAGs και των MAGs,
είναι η προσθήκη είτε αιθανόλης είτε γλυκερόλης στην
προς απόσμηση λιπαρή ύλη (Craft et al., 2012).
Η θερμοκρασία στην οποία γίνεται η απόσμηση
και η χρονική διάρκεια της απόσμησης παίζουν καθοριστικό ρόλο στη συγκέντρωση των GE στο εξευγενισμένο έλαιο (Weisshaar and Perz, 2010, Destaillats et
al., 2012, Stadler, 2015, Cheng et al., 2016). Ο ρυθμός
σχηματισμού των GE έχει διαπιστωθεί ότι αυξάνεται
σημαντικά αν η θερμοκρασία στην οποία γίνεται η
απόσμηση είναι υψηλότερη από 230οC (Craft et al.,
2012, Pudel et al., 2015). Επίσης έχει διαπιστωθεί ότι
αν η απόσμηση γίνει σε δυο στάδια, πρώτα σε θερμοκρασία υψηλότερη από 250oC για ένα σχετικά μικρό
χρονικό διάστημα και κατόπιν σε θερμοκρασία 200oC
για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σχηματίζεται
μικρότερη ποσότητα GE (Pudel et al., 2016).
Η απομάκρυνση των GE από τα εξευγενισμένα
έλαια είναι σε κάποιο βαθμό δυνατή είτε με προσρόφησή τους σε ενεργό άνθρακα, πυριτικό μαγνήσιο, ζεόλιθους, ενεργοποιημένη αποχρωστική γη ή αλλα προσροφητικά υλικά (Cheng et al., 2016), είτε με διάσπασή
τους. Έχει διαπιστωθεί μείωση της συγκέντρωσης των
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GE και των 3-MCPDE στο εξευγενισμένο φοινικέλαιο
κατά 40%, μετά από κατεργασία του είτε με πυριτικό
μαγνήσιο είτε με ζεόλιθο (Strijowski et al., 2011), χωρίς να μεταβληθούν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά
και η οξειδωτική σταθερότητά του.
Η διάσπαση των GE που σχηματίζονται κατά την
απόσμηση είναι δυνατή με μεταβολή παραμέτρων της
απόσμησης ή με προσθήκη μη τοξικών χημικών υλών
στο εξευγενισμένο έλαιο ώστε αυτοί να μετατραπούν
σε γλυκερόλη, MAGs, DAGs ή/και άλλες μη τοξικές
ενώσεις. Έχει διαπιστωθεί επίσης ότι με ρύθμιση των
παραμέτρων της απόσταξης με υδρατμούς κατά την
απόσμηση είναι δυνατή η σημαντική μείωση της περιεκτικότητας του αποσμημένου ελαίου σε GE (Craft et
al., 2012, Özdikicierler et al., 2016). Ανάλογα αποτελέσματα έχει και η χρήση οξινισμένου με μυρμηκικό οξύ
ατμού (Matthäus et al., 2015)

Μέθοδοι προσδιορισμού των εστέρων της
3-MCPD και της γλυκιδόλης σε λίπη και
έλαια
Οι αναλυτικές μέθοδοι προσδιορισμού των εστέρων των MCPDs στα φυτικά λίπη και έλαια διακρίνονται στις έμμεσες και τις άμεσες. Στις πρώτες προηγείται η υδρόλυση των εστέρων, που μπορεί να είναι
ενζυμική ή χημική (όξινη ή αλκαλική), ακολουθεί η
μετατροπή των ελεύθερων MCPDs σε πτητικά παράγωγά τους, με χρήση ειδικών αντιδραστηρίων (φαινυλοβορονικό οξύ, επταφθοροβουτυλο-ιμιδαζόλιο,
κ.ά.) και τελικώς από την συγκέντρωση των παραγώγων αυτών, που υπολογίζεται μετά τον αεριοχρωματογραφικό διαχωρισμό τους με χρήση ενός κοινού
ανιχνευτή ή ανιχνευτή μάζας (GC-MS), υπολογίζεται
και η συγκέντρωση των εστέρων τους (Zelinková et al.,
2008, Seefelder et al., 2008, Baer et al., 2010, Küsters
et al., 2010, Küsters et al., 2011, Ermacova and Hrncirik,
2013, Liu et al., 2013, Koyama et al., 2015, Samaras et
al., 2016). Αντί για υδρόλυση των εστέρων μπορεί να
γίνει μετεστεροποίησή τους, με μεθανολικό διάλυμα
μεθοξειδίου του νατρίου (Weisshaar, 2008). Με ορισμένες από τις μεθόδους αυτές μπορούν να προσδιορισθούν και οι γλυκιδυλεστέρες (Küsters et al., 2011,
Ermacova and Hrncirik, 2013, Koyama et al., 2015,
Samaras et al., 2016). Η εξέταση φυτικών λιπών και
ελαίων με εφαρμογή έμμεσων μεθόδων έχει δείξει ότι
αυτά περιέχουν πρακτικά αποκλειστικά εστέρες των
MCPDs, κυρίως 3-MCPDE που είναι κατά 85% περίπου
διεστέρες (Seefelder et al., 2008). Με τις άμεσες μεθόδους, που άρχισαν να εφαρμόζονται το 2010, είναι
δυνατός ο ταυτόχρονος προσδιορισμός των επιμέρους
εστέρων της 3-MCPD, της 2-MCPD και της γλυκιδόλης
στα τρόφιμα. Μετά το 2011 έχουν αναπτυχθεί άμεσες υγροχρωματογραφικές μέθοδοι, κατά κύριο λόγο
μέθοδοι HPLC-HRMS ή UPLC-HRMS (Dubois et al.,
2012, MacMahon et al., 2013, MacMahon et al., 2014,
Andreoli et al., 2015, Li et al., 2015).

Ο προσδιορισμός της γλυκιδόλης και των εστέρων
της με λιπαρά οξέα μπορεί να γίνει με εφαρμογή είτε
έμμεσων είτε άμεσων αναλυτικών μεθόδων. Στις έμμεσες, οι εστέρες της υδρολύονται προς γλυκιδόλη που
μετατρέπεται σε πτητικό παράγωγο, με χρήση αντιδραστηρίων, όπως το φαινυλοβορονικο οξύ, το επταφθοροβουτανοϊκό οξύ, το επταφθοροβουτυλο-ιμιδαζόλιο ή το δις(τριμεθυλοσιλυλ)τριφθοροακεταμίδιο.
Αυτό προσδιορίζεται αεριοχρωματογραφικώς με χρή-

ση ανιχνευτή ιονισμού φλόγας ή ανιχνευτή μάζας (GCMS). Η υδρόλυση των GE γίνεται είτε με χρήση λιπάσης
είτε σε όξινες ή αλκαλικές συνθήκες (Miyazaki et al.,
2012, AOCS, 2013, AOCS, 2014, AOCS, 2014a, Koyama
et al., 2015, Kuhlmann, 2015). Οι άμεσες είναι μέθοδοι
LC-MS, LC-MS/MS, GC-MS ή 1H-NMR (Masukawa et al.,
2010, Dubois et al., 2011, Haines et al., 2011, Hori et
al., 2012, Steenbergen et al., 2013, Song et al., 2015,
Leigh and MacMahon, 2016).
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