
Θ.Ε. 5: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1ου ΠΥΛΩΝΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ - ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ   

”Certification of Authenticity and Development of a Promotion Network 
olive products in the across border GREECE – ITALY area”

https://interreg-authentic-olive-net.eu/

Το παρόν κείμενο παράχθηκε με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και  αντανακλά τις 
απόψεις των συγγραφέα και  η Διαχειριστική Αρχή  δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των 

πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν



ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ - ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

Η Κορωνέϊκη ελιά είναι η πιο δημοφιλής

ποικιλία στην Ελλάδα καθώς

αντιπροσωπεύει το 60% της ελληνικής

παραγωγής. Παράγει ένα εξαιρετικό

παρθένο ελαιόλαδο υψηλής ποιότητας,

χαμηλής οξύτητας, με φρουτώδη και

φρέσκια γεύση και έντονο άρωμα και για

αυτό τον λόγο έχει βραβευθεί πολλές

φορές.

Η Κορωνέϊκη ποικιλία ελιάς συλλέγεται

όταν είναι ακόμα πράσινη και αποδίδει

έως 7 λίτρα/δένδρο ελαιόλαδο χρυσο-

πράσινου χρώματος.

Η Κορωνέϊκη ελιά καλλιεργείται κυρίως

στη Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και σε

αρκετές περιοχές της Κρήτης.



ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ - ΛΑΝΟΛΙΑ

Η Λιανολιά καλλιεργείται κυρίως στο

νομό Κέρκυρας και σε μικρότερη έκταση

στους νομούς Ζακύνθου, Κεφαλληνίας,

Λευκάδας, Πρεβέζης και Θεσπρωτίας.

Αναπτύσσεται σε δένδρο ύψους 12 –14

μέτρων. Ο καρπός της ποικιλίας αυτής

έχει σχήμα κυλινδροκωνικό, μέσο βάρος

2,3 γρ., και έως 19% περιεκτικότητα σε

λάδι. Θεωρείται ποικιλία απαιτητική σε

υγρασία, για αυτό ευδοκιμεί σε περιοχές

μεγάλων βροχοπτώσεων και υψηλής

ατμοσφαιρικής υγρασίας.

Χρησιμοποιείται κυρίως για την

παραγωγή λαδιού καλής ποιότητας.



ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ - Favolosa FS-19
Η Favolosa FS-17 προέρχεται από την
ποικιλία Frantoio, μια από τις πιο
δημοφιλείς και τυγχάνουσες ιδιαίτερης
εκτίμησης ποικιλίες ελιάς στην Ιταλία,.

Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
της, η Favolosa είναι ιδιαίτερα κατάλληλη
για ελαιοκαλλιέργεια υψηλής πυκνότητας.
Η γρήγορη ανάπτυξη, η πρώιμη είσοδος
στην παραγωγή και, πάνω απ' όλα, η
υψηλή αντοχή στο βακτήριο Xylella
fastidiosa συντελούν στην επιτυχία αυτής
της ποικιλίας, η οποία γίνεται όλο και πιο
διαδεδομένη στην Ιταλία.

Η Favolosa FS-17 είναι ένας τύπος φυτού
που ξεχωρίζει για την εξαιρετική
προσαρμοστικότητά του στις πιο
διαφορετικές συνθήκες εδάφους και
κλίματος και για την πρώιμη είσοδο στην
παραγωγή, από το δεύτερο έτος
φύτευσης, με ταχεία αύξηση της
παραγωγής που φτάνει στο βέλτιστο από
το τέταρτο έως το έκτο έτος φύτευσης.



ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ - CORATINA
Η Coratina είναι μια ποικιλία που υπάρχει
σε όλη την Ιταλία. Αρχικά από το Corato,
την Απουλία, η ελιά Coratina βρίσκεται σε
άλλες περιοχές της Ιταλίας. Ωστόσο, η
κύρια περιοχή παραγωγής εξακολουθεί να
είναι η επαρχία του Μπάρι.

Η Coratina είναι η κυρίαρχη ποικιλία στην
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης
"Terra di Bari", η οποία, μαζί με τις άλλες
ονομασίες προέλευσης "Castel del Monte"
και "Bitonto", με αποτέλεσμα την υψηλή
συμβολή των ελιών Coratina στην
παραγωγή εξαιρετικού παρθένου
ελαιολάδου.

Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Coratina
χαρακτηρίζεται από τις φρουτώδεις νότες
πράσινων ελιών, ακολουθούμενες από
αισθήσεις φρέσκου χόρτου και πικρών
αμυγδάλων.

Η Coratina είναι μία από τις ποικιλίες ελιάς
με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε
φαινολικές ενώσεις (1000mg / kg)



ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΛΑΔΑ-

ΙΤΑΛΙΑ - PERANZANA

Η Peranzana είναι μια ποικιλία ελιάς
που καλλιεργείται σε μια συγκεκριμένη
περιοχή του Upper Tavoliere της
Απουλίας και ακριβώς στην ύπαιθρο
του Torremaggiore.

Η Peranzana είναι μια μεσαίου μεγέθους
ελιά και το λάδι που παράγει είναι
χαμηλής οξύτητας με πολύ
ισορροπημένη γεύση. Αυτό σημαίνει ότι
μόλις εξαχθεί το λάδι, είναι έτοιμο για
κατανάλωση χωρίς καμία ανάγκη για
περίοδο ωρίμανσης ή ανάμειξη με άλλα
έλαια.

Είναι δυνατός ο έλεγχος της γεύσης του
ελαίου που παράγει ανάλογα με την
περίοδο της συγκομιδής των καρπών.
Αυτό σημαίνει ότι η Peranzana είναι
κατάλληλη για κάθε γευστική
προτίμηση χωρίς να διακυβεύεται η
καθαρότητα ή η ποιότητα του λαδιού.



ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου

Η προέλευση του ελαιολάδου καθορίζεται από δύο στοιχεία:
• Το κράτος στο οποίο συγκομίστηκαν οι ελιές
• Το κράτος στο οποίο βρίσκεται το ελαιοτριβείο .

Η ονομασία προέλευσης είναι πάντοτε υποχρεωτική για το «έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο» και για το «παρθένο ελαιόλαδο», αλλά δεν επιτρέπεται για το
«ελαιόλαδο - αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα»
και για το «ελαιόλαδο».

Ο προσδιορισμός της προέλευσης συνίσταται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) το ελαιόλαδο είναι προέλευσης κράτους μέλους ή τρίτης χώρας, μνημονεύεται το
κράτος μέλος, της Ένωσης ή της τρίτης χώρας, ανάλογα με την περίπτωση.
β) μείγματα ελαιολάδου καταγωγής από περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή τρίτες
χώρες, σε αναγραφή μίας εκ των παρακάτω φράσεων, ανάλογα με την περίπτωση:
i) «μείγμα ελαιολάδων καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης»
ii) «μείγμα ελαιολάδων καταγωγής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης»
iii) «μείγμα ελαιολάδων καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης και μη»
γ) ΠΟΠ & ΠΓΕ ελαιολάδων σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές τους

Συνεπώς, η σήμανση δεν επιτρέπεται να αναφέρει περιοχές προέλευσης μικρότερης
του κράτους εκτός εάν περιλαμβάνεται στην ονομασία ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ ελαιολάδου.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
 Ονομασία που πρέπει να προστατεύεται ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ, όπως χρησιμοποιείται, είτε

στο εμπόριο είτε στην καθομιλουμένη γλώσσα, και μόνο στις γλώσσες οι οποίες κατά

παράδοση χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιήθηκαν για την περιγραφή του

συγκεκριμένου προϊόντος στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

 Αναλυτική περιγραφή του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών, κατά

περίπτωση, καθώς και των κύριων φυσικών, χημικών, μικροβιολογικών ή

οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του.

 Ακριβής καθορισμός της γεωγραφικής περιοχής που οριοθετείται.

 Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το προϊόν προέρχεται από την οριοθετημένη

γεωγραφική περιοχή.

 Περιγραφή της μεθόδου παραγωγής του προϊόντος και, κατά περίπτωση, των γνήσιων

και πάγιων τοπικών μεθόδων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη συσκευασία,

εφόσον απαιτείται να πραγματοποιηθεί εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής

περιοχής, για να διασφαλισθεί η ποιότητα, η καταγωγή ή ο έλεγχος.

 Αναλυτικά στοιχεία που αποδεικνύουν τον δεσμό μεταξύ της ποιότητας ή των

χαρακτηριστικών του προϊόντος και του γεωγραφικού περιβάλλοντος.

 Το όνομα και τη διεύθυνση των αρχών/οργανισμών που ελέγχουν την τήρηση των

προδιαγραφών του προϊόντος.

 Τυχόν ειδικούς κανόνες επισήμανσης σχετικά με το συγκεκριμένο προϊόν.



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΩΝ

1.Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης , ΠΟΠ 

2. Λυγουριό Ασκληπείου, ΠΟΠ

3. Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης, ΠΟΠ

4. Κροκεές Λακωνίας, ΠΟΠ

5. Πετρίνα Λακωνίας, ΠΟΠ

6. Κρανίδι Αργολίδας, ΠΟΠ

7. Πεζά Ηρακλείου Κρήτης, ΠΟΠ 

8. Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης, ΠΟΠ

9. Λακωνία, ΠΓΕ

10. Χανιά Κρήτης, ΠΓΕ

11. Κεφαλονιά, ΠΓΕ

12. Ολυμπία, ΠΓΕ

13. Λέσβος ή Μυτιλήνη, ΠΓΕ

14. Πρέβεζα, ΠΓΕ

15. Ρόδος, ΠΓΕ

16. Θάσος, ΠΓΕ

17. Αποκόρωνας Χανίων Κρήτης ,ΠΟΠ

18. Σάμος, ΠΓΕ

19. Ζάκυνθος , ΠΓΕ

20. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό, ΠΟΠ

21. Φοινίκι Λακωνίας, ΠΟΠ

22. Άγιος Ματθαίος, ΠΓΕ

23. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τροιζηνία ,ΠΟΠ

24. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης, 

ΠΟΠ

25. Αγουρέλαιο Χαλκιδικής, ΠΟΠ

26. Μεσσαρά, ΠΟΠ

27. Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής, ΠΟΠ

28. ΚΡΙΤΣΑ / KRITSA , ΠΓΕ

29. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΑΚΡΗΣ, ΠΟΠ

30. Καλαμάτα, ΠΟΠ

31. Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης, ΠΟΠ

32. Σητεία Λασιθίου Κρήτης, ΠΟΠ



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

”Theogonia’’ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ Π.Ο.Π.

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL- IONIS - KOLYMVARI CHANION KRITIS P.D.O.

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL- MYTHOLIO - KALAMATA P.D.O.

GREEK EXTRA VIRGIN OLIVE OIL KALAMATA PDO PELAGOS

KALAMATA PDO – NESTORAS

MESSARA PDO

SITIA LASITHIOU KRITIS P.D.O.-OLEUM-ORGANIC

ULTRA PREMIUM EXTRA VIRGIN OLIVE OIL SITIA LASITHIOU KRITIS PDO

VIANNOS IRAKLIOU KRITIS PDO – KRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - NATURE BLESSED

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ «ΛΑΚΩΝΙΑ Π.Γ.Ε.»

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ "ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ"

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ- 7 ISLANDS

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ BIOILIS

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ- DIVINE MOUNT OLYMPUS

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ- MEDOLIO - ORGANIC

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ- TERRA CRETA ESTATE

Ελαιόλαδο ΠΟΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ – «ΕΛΙΣΙΟΣ»

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - CRETA ELEON EARLY HARVEST

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ – ΕΥ ΒΙΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΛΙΟΛΑΔΟ ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ – ΠΕΤΡΟΜΥΛΟΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ- ΚΑΛΑΜΑΤΑ Π.Ο.Π.- ‘’Duvichus’’

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-GOLD ELASION

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΔΩΡΙΚΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΙΩΝΙΑ - ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 

Π.Ο.Π.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΠ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΛΥΓΟΥΡΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΠΟΠ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΠ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Π.Γ.Ε.-ΝΩΜΑ



ΠΓΕ ΟΛΥΜΠΙΑ
Η Ολυμπία παράγει το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΠΓΕ ΟΛΥΜΠΙΑ από ένα

μοναδικό μείγμα Κορωνέϊκης (90%) & Κολλυρέικης (10%) ελιάς. Η επεξεργασία

του ελαιοκάρπου γίνεται άμεσα σε ελαιοτριβεία εντός της οριοθετημένης

περιοχής διατηρώντας έτσι όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του. Το χρώμα του

ελαιολάδου λαμπερό ανοιχτό κιτρινοπράσινο , με παχιά φρουτώδη γεύση και

καθαρή οσμή.

Ο ελαιόκαρπος για την παραγωγή ελαιολάδου ΠΓΕ ΟΛΥΜΠΙΑ καλύπτει τις

παρακάτω προδιαγραφές:

- Προέρχεται από ελαιώνες που καταπολεμούν τον δάκο με βιολογικές

μεθόδους ή χωρίς καμία μέθοδο καταπολέμησης.

- Η συλλογή των ελιών γίνεται με ραβδισμό ή με το χέρι, και σε καμία

περίπτωση δεν συλλέγεται η «χαμάδα» πεσμένος καρπός.

- Η μεταφορά του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γίνεται σε πλαστικά τελάρα

διάτρητα ή σάκους από φυτικά υλικά χωρητικότητας 30-50 kg.

- Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου γίνεται εντός 3 ημερών σε κλασικά ή

φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία που διασφαλίζουν χαμηλές θερμοκρασίες

έκθλιψης

Περισσότερες πληροφορίες στο link:

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek745_1993.pdf

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek745_1993.pdf


ΠΓΕ ΠΡΕΒΕΖΑ
Η Πρέβεζα παράγει το παρθένο ελαιόλαδο ΠΓΕ ΠΡΕΒΕΖΑ από την ποικιλία ελιάς

Λιανολιά Κερκύρας. Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου γίνεται άμεσα σε ελαιοτριβεία

εντός της οριοθετημένης περιοχής διατηρώντας έτσι όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά

του. Το παρθένο ελαιόλαδο «ΠΡΕΒΕΖΑ» Π.Γ.Ε. έχει κιτρινοπράσινο χρώμα και

φρουτώδη γεύση και άρωμα.

Ο ελαιόκαρπος για την παραγωγή ελαιολάδου ΠΓΕ ΠΡΕΒΕΖΑ καλύπτει τις παρακάτω

προδιαγραφές:

α. Προέρχεται από ελαιώνες στους οποίους η καταπολέμηση του δάκου γίνεται με

βιολογικές μεθόδους ή χωρίς καμία καταπολέμηση

β. Η συλλογή του ελαιοκάρπου γίνεται με μάδημα (με τη χρήση κτενών).

γ. Η μεταφορά του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γίνεται με πλαστικά τελάρα

διάτρητα ή σάκους από φυτικά υλικά χωρητικότητας 30-50 κιλών.

δ. Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γίνεται εντός τριών (3) ημερών

κατ’ ανώτατο όριο από τη συλλογή του.

στ. Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου γίνεται σε κλασικά ή φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία

που διασφαλίζουν χαμηλές θερμοκρασίες έκθλιψης.

Περισσότερες πληροφορίες στο link:

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek871_1993.pdf

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek871_1993.pdf


ΠΟΠ TERRE DI BARI

Το Extra παρθένο ελαιόλαδο ΠΟΠ Terre di Bari είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό

λάδι της Απουλίας, που παράγεται από την ποικιλία ελιάς Coratina που δίνει

έναν πολύ μοναδικό χαρακτήρα σε αυτό το λάδι.

Το χρήμα του ΠΟΠ ελαιολάδου Terre di Bari είναι φωτεινό πράσινο με χρυσές

αντανακλάσεις, το άρωμα είναι έντονο και φρουτώδες και η γεύση του είναι

πικρή και αποφασιστική, εξαιρετικό λάδι για την ενίσχυση των καλύτερων

φαγητών.

Η περιοχή παραγωγής ελαιολάδου ΠΟΠ Terra di Bari περιλαμβάνει τη διοικητική

περιοχή των δήμων στην επαρχία του Μπάρι.

Περισσότερες πληροφορίες στο link:

https://www.cookipedia.co.uk/recipes_wiki/Terra_di_Bari_(Terra_di_Bari_olive_o

il)

https://www.cookipedia.co.uk/recipes_wiki/Terra_di_Bari_(Terra_di_Bari_olive_oil)


ΠΟΠ CASTEL DEL MONTE

Το εξαιρετικά παρθένο ΠΟΠ ελαιόλαδο Castel del Monte προέρχεται από το

βόρειο τμήμα του Μπάρι, στους πρόποδες του Castel del Monte. Η έντονη και

ιδιαίτερα φρουτώδης γεύση του, σε συνδυασμό με την πικρή επίγευση, κάνουν

αυτό το ελαιόλαδο μοναδικό.

Αυτό το λάδι προέρχεται από την ποικιλία της ελιάς που ονομάζεται Coratina,

που διατίθεται στους ελαιώνες σε ποσοστό τουλάχιστον 80%. Οι ελιές

συγκομίζονται απευθείας από το δέντρο με το χέρι ή με μηχανικές μεθόδους.

Για την εξαγωγή ελαιολάδου οι μόνες μηχανικές και φυσικές διεργασίες που

επιτρέπονται είναι αυτές που επιτρέπουν την παραγωγή ελαιολάδου

αποφεύγοντας οποιαδήποτε αλλοίωση των χαρακτηριστικών των φρούτων. Το

λάδι πρέπει να παραχθεί εντός δύο ημερών μετά τη συγκομιδή.

Περισσότερες πληροφορίες στο link:

http://www.portfoil.com/en/index.php?option=com_oliveoil&task=view&id=802&p

arams=,,,

http://www.portfoil.com/en/index.php?option=com_oliveoil&task=view&id=802&params


ΠΟΠ BΙΤΟΝΤΟ

Το εξαιρετικά παρθένο ΠΟΠ ελαιόλαδο Bitοnto παράγεται στην κεντρική περιοχή της

επαρχίας Μπάρι. Αυτή η περιοχή ονομάζεται "Conca Barese" (λεκάνη του Μπάρι) και

το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο διατηρεί το άθικτο φρουτώδες άρωμά του, με

καθαρές νότες από φρέσκα βότανα και αμύγδαλο και ελαφρώς πικρή και πικάντικη

γεύση.

Αυτό το λάδι προέρχεται από τις ακόλουθες ποικιλίες ελιάς που διατίθενται

μεμονωμένα ή από κοινού στις ελιές: τουλάχιστον το 80% των Cima di Bitonto ή

Ogliarola Barese και 20% Coratina. Οι ελιές συγκομίζονται απευθείας από το δέντρο

με το χέρι ή με μηχανικές μεθόδους.

Για την εξαγωγή ελαιολάδου οι μόνες μηχανικές και φυσικές διεργασίες που

επιτρέπονται είναι αυτές που επιτρέπουν την παραγωγή ελαιολάδου αποφεύγοντας

οποιαδήποτε αλλοίωση των χαρακτηριστικών των φρούτων. Το λάδι πρέπει να

παραχθεί εντός δύο ημερών μετά τη συγκομιδή.

Περισσότερες πληροφορίες στο link:

http://www.portfoil.com/en/index.php?option=com_oliveoil&task=view&id=801&p

arams=,,,

http://www.portfoil.com/en/index.php?option=com_oliveoil&task=view&id=801&params

