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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Η θαηαγσγή ηεο ειηάο θαη ηνπ θαξπνχ ηεο ράλεηαη ζηα βάζε ησλ αηψλσλ. 

Καηά πάζα πηζαλφηεηα εκθαλίζηεθε αξρηθά ζηα αλαηνιηθά παξάιηα θαη 

ηα λεζηά ηεο Μεζφγεηνπ απφ φπνπ  δηαδφζεθε  ηαρχηαηα ζε φιεο ηηο 

παξάθηηεο πεξηνρέο ηεο φπνπ φιεο νη ζξεζθείεο ηε ζεσξνχζαλ ηεξή. 

Η ηζηνξία, κίγκα αιήζεηαο θαη κχζνπ, αλαθέξεη κηα πνιππνίθηιε  

πξνέιεπζε: ήηαλ γλσζηή ζηνπο Αζζχξηνπο θαη ζηνπο Βαβπιψληνπο, νη 

Αηγχπηηνη ηελ αλέθεξαλ ζαλ δψξν ηεο κεγάιεο ηνπο ζεάο Ίζηδνο, γηα ηνπο 

Έιιελεο απηή πνπ έθαλε ην πξψην ειαηφδεληξν λα μεπεδήζεη απφ ηε γε 

ήηαλ ε Αζελά, γηα ηνπο Δβξαίνπο ήηαλ γλσζηφ απφ ηελ επνρή ηνπ Αδάκ 

ελψ ε Βίβινο αλαθέξεη φηη ην πεξηζηέξη ηνπ Νψε έθεξε ζηελ θηβσηφ έλα 

θιαδί ειηάο. Όπνηα φκσο θη αλ είλαη ε πξνέιεπζε ηνπ, ην δέληξν απηφ 

ππήξμε ζχκβνιν εηξήλεο, δχλακεο, αθζνλίαο, δφμαο, ζξηάκβνπ, 

γνληκφηεηαο θαη εμαγληζκνχ. 



Απφ ηα επξήκαηα ηεο Κλσζνχ (πηζάξηα θαη απνζήθεο ιαδηνχ) θαίλεηαη 

φηη νη Κξήηεο 2500 ρξφληα π.Φ. ρξεζηκνπνηνχζαλ ηηο ειηέο θαη ην ιάδη 

φπσο θαη ζήκεξα. Αιιά θαη ζηα αλάθηνξα ηνπ Νέζηνξα ζηελ Πχιν, 

βξέζεθε γξαθή φπνπ θαίλεηαη φηη ην ιάδη ην ρξεζηκνπνηνχζαλ ζαλ κέζν 

πιεξσκήο. Δπίζεο βξέζεθε νιφθιεξνο δηάδξνκνο κε ηκήκαηα πηζαξηψλ 

ιαδηνχ ζε φιν ην κήθνο ηνπ. Η ζεκαζία ηεο ειηάο θαίλεηαη θαη ζηελ  

«Πνιηηεία Αζελαίσλ» ηνπ Αξηζηνηέιε φπνπ αλαθέξεηαη φηη νη αγσληζηέο 

ησλ Παλαζελαίσλ  βξαβεχνληαλ  κε ιάδη απφ ηηο «Μσξηέο» ειηέο ζαλ 

αλαγλψξηζε ηεο λίθεο κέζα ζε ππέξνρνπο  ακθνξείο  θαη ζηεθάλη απφ 

θιψλνπο ειηάο. Οη πξεζβεπηέο ηεο αξραηφηεηαο, φηαλ κεηέθεξαλ 

κελχκαηα εηξήλεο, πξφζθεξαλ θιάδνπο ειηάο. 

Οη Φξηζηηαλνί ηε  ζεσξνχζαλ ζεκάδη θαιήο  ηχρεο, εηξήλεο θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ιάδη ζε εθθιεζίεο θαη κπζηήξηα.  Παξάιιεια φκσο κε 

ηνλ ηεξφ ραξαθηήξα ηνπ, ην ειαηφιαδν πνπ ν Όκεξνο νλφκαζε «πγξφ 

ρξπζάθη», ζεσξήζεθε θαη ζαλ ζεξαπεπηηθφ κέζν.  Οη κεγαιχηεξνη 

γηαηξνί ηεο αξραηφηεηαο φπσο ν Ιππνθξάηεο, ν Γαιελφο θαη ν 

Γηνζθνπξίδεο, αλαθέξζεθαλ ζηηο αξεηέο ηνπ.  Αξεηέο πνπ έγηλαλ 

θαιχηεξα γλσζηέο ζηνπο επφκελνπο αηψλεο, αθνχ ε ηαηξηθή επηζηήκε 

απνθάλζεθε κε βεβαηφηεηα γηα πνην ιφγν θαη ζε πνην βαζκφ ε παλάξραηα 

εκπεηξηθή γλψζε ησλ πνιηηηζκψλ ηεο Μεζνγείνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ 

αθξίβεηα ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο. 

 

Σήκεξα ε θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο ζηε ρψξα καο θαιχπηεη ην 76% ησλ 

δελδξσδψλ θαιιηεξγεηψλ κε κέζε εηήζηα παξαγσγή ιαδηνχ 240.000 

ηφλνπο θαη 100.000 ηφλνπο βξψζηκσλ ειηψλ, έηζη πνπ ε Διιάδα 

θαηαηάζζεηαη ηξίηε παγθφζκηα ζε παξαγσγή ιαδηνχ, κεηά ηελ Ιζπαλία 

θαη ηελ Ιηαιία θαη πξψηε ζηελ παξαγσγή βξψζηκσλ ειηψλ. (Γ.Σ.Υ. 1981)    

 

ΣΑΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 

Η ειηά ή ειαηφδεληξν είλαη θπηφ αγγεηφζπεξκν, δηθνηπιήδνλν πνπ 

κπνξεί λα δήζεη πνιιέο εθαηνληάδεο ρξφληα.  Τα άλζε ηεο είλαη κηθξά, 

πξαζηλφιεπθα ή θηηξηλφιεπθα, ηέιεηα, ζηα νπνία ε επηθνλίαζε γίλεηαη κε 

ηνλ άλεκν.  Καξπνθνξεί θαηά θαλφλα θάζε δχν ρξφληα θαη ν θαξπφο ηεο 

είλαη σνεηδήο, πξάζηλνο θαη ζθιεξφο ζηελ αξρή, πνπ γίλεηαη καχξνο θαη 

καιαθφο φηαλ σξηκάζεη.  Έρεη γεχζε πηθξή θαη δπζάξεζηε, θαη 

ρξεηάδεηαη εηδηθή επεμεξγαζία γηα λα γίλεη βξψζηκνο.  Καιιηεξγνχληαη 

πνιιέο πνηθηιίεο ειηάο πνπ θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ 

θαξπνχ ηνπο ζε: 

κηθξόθαξπεο (θνξσλέηθε, ςηινιηά, ιηαλνιηά …) 

κεζόθαξπεο (κεγαξίηηθε, ζξνχκπα …)  θαη  

θαη  αδξόθαξπεο (Καιακψλ, Άκθηζζαο …) 



Απφ ηηο δεχηεξεο αιιά θπξίσο ηηο πξψηεο γίλεηαη ε παξαγσγή ηνπ ιαδηνχ, 

ελψ νη ηξίηεο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα βξψζηκεο. 

 

Γηα λα θηάζεη ην ειαηφιαδν απφ ην δέληξν ζην ηξαπέδη καο κεζνιαβεί 

κηα πνιχκνξθε θαη πνιχκνρζε δηαδηθαζία πνπ αξρίδεη κε ηελ 

θαιιηεξγεηηθή θξνληίδα. 

1.   Η ζσζηή επηινγή ησλ δελδξπιιίσλ, ην θχηεκα, ην πφηηζκα ηα πξψηα 

ρξφληα, ην βνηάληζκα, ε ιίπαλζε θαη ην θιάδεκα, ε πξφιεςε ή ε 

ζεξαπεία αζζελεηψλ (δάθνο, ππξελνηξήηεο, βακβαθάδα θ.ά.) είλαη νη 

πξσηαξρηθέο δηαδηθαζίεο κέρξη λα θαλνχλ νη πξψηνη θαξπνί. 

2.   Η ζπγθνκηδή ηνπ θαξπνχ ( ην κάδεκα) απνηειεί ην κεγαιχηεξν 

πξφβιεκα, επεηδή πνιιά ειαηφδεληξα είλαη δηάζπαξηα θαη φρη ζε 

θαλνληθνχο ειαηψλεο αιιά θαη επεηδή ιείπνπλ εξγαηηθά ρέξηα. 

Παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηερληθψλ θαη επηζηεκφλσλ λα ιχζνπλ ην 

πξφβιεκα δελ θαηάθεξαλ κέρξη ηψξα λα εμαιείςνπλ ηε ρεηξσλαθηηθή 

εξγαζία, κε απνηέιεζκα λα επηβαξχλεηαη ε ηηκή ηνπ ειαηφιαδνπ.  Αλ 

κάιηζηα ζπλππνινγηζηνχλ νη δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο (πεξίνδνο 

ρεηκψλα, θξχν, βξνρέο) γίλεηαη πεξηζζφηεξν θαλεξφ ην κέγεζνο ηνπ 

πξνβιήκαηνο.  Τν κάδεκα ινηπφλ πνπ δηαθξίλεηαη ζε έκκεζν (φηαλ 

ζηξψλνπκε κνπζακάδεο ή δίρηπα) γηα ηελ ζπιινγή ησλ θαξπψλ πνπ 

πέθηνπλ ζηαδηαθά) ή ζε άκεζν (φηαλ ζπιιέγνπκε ηνλ θαξπφ κε ηα ρέξηα 

απφ ην δέληξν, ή ξαβδίδνπκε γηα λα πέζεη ή θνπλάκε ην δέληξν) αιιά θαη 

ε γεληθή θαηάζηαζε ηεο θαζαξφηεηαο ηνπ θαξπνχ επηδξά ζεκαληηθά 

ζηελ πνηφηεηα ηνπ ιαδηνχ. 

Άκεζν κάδεκα, πςειή θαζαξφηεηα θαξπνχ θαη ζχληνκε κεηαθνξά ζην 

ειαηνηξηβείν γηα έθζιηςε, επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ πνηφηεηα ηνπ ιαδηνχ, 

ηελ νμχηεηα θαη ην άξσκά ηνπ. 

3.  Αθνινπζεί ε κεηαθνξά.  Οη ειηέο κπαίλνπλ ζπλήζσο ζε ζάθνπο, ζε 

θνθίληα, ζε ηειάξα ή ρχκα ζε απηνθίλεηα γηα λα κεηαθεξζνχλ ζε 

ειαηνηξηβεία.  Η κεηαθνξά πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή ψζηε λα κελ 

ηξαπκαηίδνληαη νη ειηέο θαη λα κελ δεκηνπξγνχληαη δπκψζεηο απφ ηελ 

έιιεηςε αεξηζκνχ ή ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, γηαηί επηδξνχλ ζηελ 

πνηφηεηα ηνπ ιαδηνχ.  

4.  Σην ειαηνηξηβείν αθνχ δηαρσξηζηνχλ νη ειηέο απφ ηα θχιια πνπ ηηο 

ζπλνδεχνπλ, πιέλνληαη θαη κέζσ ηκάληα κεηαθέξνληαη ζηνλ ζπαζηήξα, 

φπνπ γίλεηαη ε έθζιηςε θαη κεηαηξέπνληαη ζε ειαηνκάδα ψζηε κα 

ειεπζεξσζεί ην ιάδη.  Καηφπηλ ζηα πηεζηήξηα ε ειαηνκάδα ζπκπηέδεηαη 

θαη ζηνπο ζεξκνκαιαθηήξεο εμάγνληαη νη ρπκνί απφ ην κίγκα. Σηα 

θπγνθεληξηθά κεραλήκαηα δηαρσξίδνληαη ην ιάδη, ην λεξφ θαη ε ςίρα 

(ζηεξεφ ππφινηπν πνπ ζα δψζεη ππξελέιαηα, πιηθά γηα ζαπνχλη) θαη 

ζπιιέγνληαη ζηνπο ειαηνδηαρσξηζηήξεο.  Υπάξρνπλ δχν ηχπνη 

ειαηνηξηβείσλ: 



        α. Ο θιαζζηθφο ηχπνο φπνπ ε έθζιηςε γίλεηαη ζηα πηεζηήξηα. Δθεί 

ζηελ πξψηε θάζε βγαίλεη ην παξζέλν ιάδη, αζέξκαζην δειαδή ηειείσο 

θπζηθφ,  θαη ζηελ δεχηεξε θάζε κε ηελ βνήζεηα ηεο πξνζζήθεο δεζηνχ 

λεξνχ, βγαίλεη ην ππφινηπν ηνπ ιαδηνχ. Τν πξψην ιάδη πνπ δελ έξρεηαη 

ζε επαθή κε ην λεξφ, είλαη θαη ην θαιχηεξν.  

        β. Ο θπγνθεληξηθφο ηχπνο ή ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο φπνπ νη ειηέο 

κεηά ην ζπάζηκν θηάλνπλ ζαλ πνιηφο ζην δηαρσξηζηήξα φπνπ μερσξίδεη 

ην ιάδη. 

Τν ιάδη πνπ παίξλνπκε ζηε θάζε απηή απφ ην ειαηνηξηβείν είλαη ην 

θπζηθφ ειαηφιαδν.  Δίλαη δηαθφξσλ πνηνηήησλ αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα 

ηνπ θαξπνχ θαη ηνπ ηξφπνπ ηεο έθζιηςεο.  Άιια είλαη ακέζσο βξψζηκα 

σο παξζέλα αιιά φκσο επεηδή έρνπλ απμεκέλε νμχηεηα ή πζηεξνχλ ζηε 

γεχζε έρνπλ αλάγθε επεμεξγαζίαο.  Σηα ππνιείκκαηα πνπ ζηνηβάδνληαη 

ζε ζσξνχο ζηα ειαηνηξηβεία ππάξρεη αθφκα ιάδη.  Απηφ ην ππφιεηκκα, 

πνπ νλνκάδεηαη ειαηνππξήλαο, παξάγεη ην γλσζηφ ππξελέιαην. 

5.  Η κεηαθνξά ηνπ ειαηφιαδνπ απφ ην ειαηνηξηβείν, ε απνζήθεπζε θαη ε 

δηαηήξεζή ηνπ πξέπεη λα γίλεηαη κε ζπλζήθεο θαη ζε ρψξνπο πνπ λα κελ 

αιινηψλνπλ ηελ πνηφηεηά ηνπ. 

6.  Αθνινπζεί ε ηππνπνίεζε ηνπ ιαδηνχ αθνχ πξνεγεζεί έλα 

θηιηξάξηζκα γηα ηπρφλ αησξνχκελα ζσκαηίδηα, ηππνπνίεζε πνπ γίλεηαη 

ζε θηάιεο ή δνρεία. 

7.  Η δηαλνκή είλαη ην ηειεπηαίν ζηάδην πξηλ απφ ηελ αγνξά θαη ηελ 

θαηαλάισζε. 

 

 

ΣΤΠΟΙ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ 

 

Οη ηχπνη ηνπ ιαδηνχ θαζνξίδνληαη θπξίσο απφ ηελ νμχηεηά ηνπ, δειαδή 

ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε ειατθφ νμχ, πνπ είλαη ην θπξηφηεξν ζπζηαηηθφ ηνπ 

αλά 100gr. ειαηφιαδνπ.  Βξψζηκν ζεσξείηαη φηαλ ε νμχηεηά ηνπ δελ 

μεπεξλάεη ηνπο 3,3 βαζκνχο.   

Παξζέλν:  Υπάξρεη ζε δηάθνξεο γεχζεηο θαη νζκέο, ιηγφηεξν ή 

πεξηζζφηεξν ηζρπξέο θαζψο θαη ζε δηάθνξεο απνρξψζεηο απφ βαζχ 

πξάζηλν κέρξη θίηξηλν.  Η γεχζε θιηκαθψλεηαη απφ ειαθξά επράξηζηε 

κέρξη έληνλα ηζρπξή.  Υπάξρνπλ ηέζζεξηο πνηφηεηεο, αλάινγα κε ηελ 

νμχηεηα: 

Α. Πνηφηεηα πξψηε: Extra κε νμχηεηα κέρξη 1% 

Β. Πνηφηεηα δεχηεξε:  Fine  κε νμχηεηα κέρξη 1,5% 

Γ. Πνηφηεηα ηξίηε:  Semi fine κε νμχηεηα κέρξη 3,3% 

Γ. Πνηφηεηα ηέηαξηε: Lampante  κε νμχηεηα αλψηεξε ησλ 3,3% 

Σηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη θαη ηα κεηνλεθηηθά ζε γεχζε ειαηφιαδα 

ησλ ηξηψλ πξνεγνχκελσλ θαηεγνξηψλ.  Τα ιάδηα απηά πξέπεη λα 

εμεπγελίδνληαη.   



Αγνπξέιαην:  Δίλαη ην παξζέλν ιάδη πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπο άγνπξνπο 

θαξπνχο ειηάο θαη είλαη πξντφλ πξψηεο έθζιηςεο.  Καη απηφο ν ηχπνο 

ιαδηνχ έρεη κεγάιε γεπζηηθή αμία. Τν βαζηθφ ηνπ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη 

ην έληνλν άξσκα θαη ε πηθξίδνπζα γεχζε πνπ νθείιεηαη ζηελ αηειή 

σξίκαλζε ηνπ θαξπνχ.  Πνηνηηθά ππεξέρεη αθνχ δηαζέηεη πεξηζζφηεξεο 

βηηακίλεο θαη ηρλνζηνηρεία, φκσο αληέρεη κφλν ιίγεο εβδνκάδεο θαη 

πσιείηαη αθξηβφηεξα.   

Λάδη ςπρξήο έθζιηςεο:   Αλήθεη ζηα παξζέλα ειαηφιαδα, κφλν πνπ 

«καιάζζεηαη», δειαδή παξαζθεπάδεηαη ζην ειαηνηξηβείν ζε ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο θάησ ησλ 25-27
ν
C δειαδή ζε δπζθνιφηεξε θαη ρξνλνβφξα 

δηαδηθαζία αιιά παξάιιεια δελ θαηαζηξέθνληαη πνιιά απφ ηα ζξεπηηθά 

ζπζηαηηθά ηνπ.  

Ραθηλέ ή εμεπγεληζκέλν:  Δίλαη έλα θαιφ ιάδη κε νμχηεηα απφ 0-0,4
ν
C 

θαη ηειείσο άνζκν. Πξνέξρεηαη απφ ηα Lampante, πςειφβαζκα δειαδή 

ειαηφιαδα κε νμχηεηα πάλσ απφ 3
ν
 ή ρακειφβαζκα θάησ απφ 3

ν
, κε 

θάπνηα εθηξνπή ζηε γεχζε θαη ην ρξψκα.  Ωζηφζν είλαη θαζ΄ φια 

πγηέζηαην.  Τα ειαηφιαδα απηά, κε δηάθνξα θπζηθά θαη ρεκηθά κέζα, 

δέρνληαη κηα θαηεξγαζία εμεπγεληζκνχ πνπ ρσξίδεηαη ζε ηξία ζηάδηα: ηελ 

εμνπδεηέξσζε ηεο νμχηεηαο, ηνλ απνρξσκαηηζκφ  θαη ηελ απφζκεζε. Με 

ηνλ εμεπγεληζκφ ελψ απνκαθξχλνληαη φια ηα δπζάξεζηα 

ραξαθηεξηζηηθά, παξακέλεη αλέπαθε ε αξρηθή κνξθή ησλ γιπθεξηδίσλ.  

Έηζη ε πηεηηθφηεηα, ε απνξξνθεηηθφηεηα θαη ν κεηαβνιηζκφο 

δηαηεξνχληαη ίδηα φπσο θαη ζην παξζέλν ειαηφιαδν,  ράλεηαη φκσο έλα 

κεγάιν κέξνο απφ ηα ηρλνζηνηρεία.  Δπνκέλσο ε θαιή πνηόηεηα ηνπ 

ξαθηλέ ειαηόιαδνπ εμαξηάηαη:   

Α. απφ ηελ ζσζηή πξψηε χιε 

Β. απφ ηνλ ηξφπν εμεπγεληζκνχ 

Η ρξήζε ηνπ είλαη θπξίσο βηνκεραληθή.  Φξεζηκνπνηείηαη ζηηο θπηίλεο, 

ηα θπηηθά βνχηπξα θαη ζηηο θνλζέξβεο. 

Διαηφιαδν:  Απφ ηελ αλάκημε βξψζηκνπ παξζέλνπ θαη ξαθηλέ παίξλνπκε 

δηάθνξνπο ηχπνπο ειαηφιαδνπ, ζε φηη αθνξά ηελ νμχηεηα, ηνλ 

ρξσκαηηζκφ θαη ηηο νξγαλνιεπηηθέο ηδηφηεηεο (γεχζε, άξσκα).  Τα 

κίγκαηα απηά νλνκάδνληαη δηεζλψο γλήζηα ειαηφιαδα.  Τα θαιά γλήζηα 

ειαηφιαδα γίλνληαη απφ θαιήο πνηφηεηαο ξαθηλέ θαη έληνλεο γεχζεο 

παξζέλα.  Σηελ Διιάδα νη πξνζκίμεηο είλαη ζπλήζσο ζε αλαινγία 50-50.  

Σε θακηά φκσο πεξίπησζε δελ πξέπεη ην παξζέλν λα είλαη ιηγφηεξν απφ 

ην έλα ηξίην ηνπ κίγκαηνο (πξάγκα πνπ αιινχ επηηξέπεηαη). 

Διαηόιαδν πξνζηαηεπόκελεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο:  πξφθεηηαη γηα 

ειαηφιαδν πνπ έρεη παξαρζεί ζε ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο δψλεο, θαηά 

ηελ παξαγσγή ηνπ νπνίνπ ηεξνχληαη απζηεξνί φξνη.  Σπλήζσο ε 

πνηφηεηά ηνπ είλαη θαιχηεξε.   

Ππξελέιαην:  Δίλαη ιάδη πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ εθρχιηζε ηνπ 

ππνιείκκαηνο κεηά ηελ έθζιηςε ηνπ θαξπνχ ηεο ειηάο θαη δελ 



ραξαθηεξίδεηαη ζαλ ειαηφιαδν.  Υζηεξεί ηνπ ξαθηλέ θαη γεληθά δελ 

κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ην παξζέλν.  Σηελ Διιάδα επηηξέπεηαη ε 

πξφζκημε ππξελέιαηνπ θαη ειαηφιαδνπ.  Πξνζθέξεηαη ζηελ θαηαλάισζε 

κε ηελ νλνκαζία «έιαην εμ ειαηνππξήλσλ» 

Βηνινγηθό ιάδη:  Πξφθεηηαη γηα ιάδη πνπ πξνέξρεηαη απφ ειαηφδεληξα 

πνπ έρνπλ θαιιηεξγεζεί ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο.  

Οη αζζέλεηεο ηεο ειηάο αληηκεησπίδνληαη κε ήπηεο κεζφδνπο, θηιηθέο ζην 

πεξηβάιινλ, ελψ επηηξέπεηαη ε ιίπαλζε κφλν κε νξγαληθέο κεζφδνπο. 

Σαγγηζκέλν ιάδη:  Δίλαη ιάδη κεγάιεο νμχηεηαο πνπ έρεη ιήμεη ή έρεη 

απνζεθεπηεί ζε αθαηάιιεια δνρεία ή ρψξν κε πςειή ζεξκνθξαζία θαη 

έρεη απνθηήζεη νμεία γεχζε θαη θαίεη ζην ιαηκφ.  Σαθψο πξφθεηηαη γηα 

ππνβαζκηζκέλν ιάδη πνπ έρεη ράζεη ηα ζξεπηηθά ηνπ ζπζηαηηθά. 

 

 

 

ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ 

 

Τν ειαηφιαδν αλήθεη ζηηο ιηπαξέο νπζίεο. Απηέο δηαθξίλνληαη ζε 

ηξηγιπθεξίδηα , πνπ είλαη  παξάγσγα ηεο γιπθεξίλεο φπνπ έρεη 

αληηθαηαζηαζεί  ε νκάδα ΟΗ απφ ιηπαξά νμέα, ζε ρνιεζηεξφιε θαη ζε 

θσζθνιηπίδηα. Τα ηξηγιπθεξίδηα ηαμηλνκνχληαη ζε θνξεζκέλα θαη 

αθφξεζηα θαη ηα ηειεπηαία ζε κνλναθφξεζηα φπσο είλαη ην ειατθφ νμχ 

ηνπ ειαηφιαδνπ θαη ζε πνιπαθφξεζηα φπσο είλαη ηα ζπνξέιαηα. 

Τν ειαηφιαδν απνηειείηαη απφ έλα ζαπσλνπνηήζηκν θιάζκα 

(ηξηγιπθεξίδηα) θαη έλα κε ζαπσλνπνηήζηκν( δεπηεξεχνληα ζπζηαηηθά). 

Τν πξψην αληηζηνηρεί ζην 95% ηνπ ειαίνπ. Τα ιηπαξά νμέα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζχλζεζε ησλ ηξηγιπθεξίδησλ ηνπ ειαηφιαδνπ 

έρνπλ φξηα πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ πεξηνρή πξνέιεπζεο: 

Παικηηίθν νμχ         7,5- 20% 

Παικηηειαηθφ νμχ   0,3-3,5%  

Σηεαηηθφ νμχ           0,5-5% 

Διατθφ νμχ              55-83% 

Ληλειαηθφ νμχ         3,5-21% 

Ληλνιεληθφ νμχ       0-1,5% 

Φαλεξά επηθξαηεί ην κνλναθφξεζην ειατθφ νμχ, ππάξρεη κηθξφ πνζνζηφ 

θνξεζκέλσλ ιηπαξψλ νμέσλ (παικηηηθνχ θαη ζηεαηηθνχ), έλα κέηξην 

πνζνζηφ πνιπαθφξεζησλ ιηπαξψλ νμέσλ (ιηλειατθνχ θαη ιηλνιεληθνχ) 

ηα νπνία ν νξγαληζκφο καο ζπλζέηεη ζε πνιχ κηθξέο πνζφηεηεο θαη 

πξέπεη λα ηα παίξλεη ζηελ θαζεκεξηλή καο δηαηξνθή. 

Σην κε ζαπσλνπνηήζηκν θιάζκα ππάξρνπλ θαηλνιηθέο ελψζεηο  

ζηεξφιεο, πδξνγνλάλζξαθεο, ηεξπεληθέο αιθνφιεο, θσζθνιηπίδηα, 

ρξσζηηθέο νπζίεο θαη αξσκαηηθέο ελψζεηο. 

 



 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΑΙΑ 
 

Τν ειαηφιαδν φπσο θαη νη άιιεο ιηπαξέο νπζίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ καο επεηδή: 

Α.  απνζεθεχνπλ ελέξγεηα θαη κεηαβνιηζκέλα απνδίδνπλ 2,25 θνξέο  

πεξηζζφηεξε ελέξγεηα απφ φηη νη πδαηάλζξαθεο  

Β.   πξνζθέξνπλ κφλσζε ζην ζψκα θαη πξνζηαηεχνπλ δηάθνξα φξγαλα 

απφ βιάβεο θαη ηξαπκαηηζκνχο  

Γ.  απνηεινχλ δνκηθά ζπζηαηηθά ησλ θπηηαξηθψλ κεκβξαλψλ. 

Γ.  είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ παξαγσγή νξηζκέλσλ βηηακηλψλ (βηηακίλε 

D)  

Δ.  είλαη απαξαίηεηα γηα ηε κεηαθνξά νξηζκέλσλ βηηακηλψλ  πνπ είλαη 

ιηπνδηαιπηέο, ζηνπο ηζηνχο ηνπ ζψκαηνο (βηηακίλεο A, P, E, K). 

Έιιεηςε ιηπαξψλ νπζηψλ πξνθαιεί θαζπζηέξεζε ζηε ζσκαηηθή 

αλάπηπμε, δεξκαηίηηδεο, ιηπψδε εθθχιηζε ηνπ χπαηνο, δηαηαξαρή ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο αλαπαξαγσγήο, δηαηαξαρή ηζνδπγίνπ  χδαηνο θαη 

ειεθηξνιπηψλ. 

      

 

 

ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ 

 

Τν ειαηφιαδν είλαη ζρεδφλ ην κφλν απφ ηα ιάδηα πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηε 

θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε, πνπ έρεη άξσκα θαη γεχζε.  Αληίζεηα απφ ηα 

ζπνξέιαηα πνπ είλαη άγεπζηα θαη άνζκα.  Απηφ καδί κε ηηο άιιεο 

πνιχηηκεο ηδηφηεηέο ηνπ ην θάλνπλ λα μερσξίδεη πνηνηηθά απφ ηα άιια 

θπηηθά ιάδηα (ζπνξέιαηα). 

Απφ ηελ άπνςε ησλ ζεξκίδσλ φιεο νη ιηπαξέο νπζίεο είλαη ηζνδχλακεο.  

Με βάζε φκσο ηε δηαηηνινγηθή ηνπο αμία, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην 

ειαηφιαδν ππεξέρεη απ΄ ηηο άιιεο ιηπαξέο νπζίεο δσηθήο ή θπηηθήο 

πξνέιεπζεο. 

Η ππεξνρή ηνπ βαζίδεηαη ζηηο εμήο ηδηόηεηεο: 

 ην ειαηφιαδν πξνέξρεηαη απφ ην κεζνθάξπην ελφο θαξπνχ, ελψ ηα 

πεξηζζφηεξα άιια θπηηθά ιάδηα πξνέξρνληαη απφ ζπφξνπο.  Δμάιινπ ε 

δηαδηθαζία ηεο εμαγσγήο ηνπ γίλεηαη κε έθζιηςε θαη φρη κε ρεκηθνχο 

δηαιχηεο (εμάλην, δηζεηάλζξαθα θ.ι.π.) πνπ παξαζχξνπλ θαη άιια δηαιπηά 

ζπζηαηηθά φπσο θεξνχο, ρξσζηηθέο θ.ά. θάηη πνπ ζπκβαίλεη ζηα 

ζπνξέιαηα θαη ππξελέιαηα.  Έηζη ην ειαηφιαδν δηαηεξεί φια ηα επγελή 

πξσηνγελή ζπζηαηηθά απφ ηνλ θαξπφ (πεγηαίεο γεχζεηο, άξσκα, 

βηηακίλεο, ηρλνζηνηρεία) θαη είλαη πξαγκαηηθά ηξνθή βηνγελήο. 

 ην ειαηφιαδν έρεη ηζνξξνπεκέλε ζχλζεζε ζε θνξεζκέλα θαη αθφξεζηα 

ιηπαξά νμέα.  Έηζη αληαπνθξίλεηαη απφιπηα ζηηο απαηηήζεηο δηαηξνθήο 



ηνπ νξγαληζκνχ, εθ΄ φζνλ ππάξρεη ζσζηή ηζνξξνπία ζηε δηαηξνθή.  Μ΄ 

απηή ηελ πξνυπφζεζε θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ ζε ζσζηέο 

αλαινγίεο ηφζν πνηνηηθά φζν θαη πνζνηηθά. 

 ην ειαηφιαδν έρεη ην κεγάιν πιενλέθηεκα λα είλαη ζηαζεξφηεξν απφ ηα 

ζπνξέιαηα ζηελ νμείδσζε ράξηο ζηνπο αληηνμεηδσηηθνχο παξάγνληεο πνπ 

πεξηέρεη (θαηλνιηθέο ελψζεηο, πδξνγνλάλζξαθεο). 

 ην ειαηφιαδν πεξηέρεη έλα κέηξην πνζνζηφ πνιπαθφξεζησλ ιηπννμέσλ 

(ιηλειατθφ θαη ιηλειεληθφ) ηα νπνία δελ ζπλζέηεη ζε αξθεηέο πνζφηεηεο ν 

νξγαληζκφο καο θαη είλαη απαξαίηεηε ζηε δηαηξνθή καο.  Ιδηαίηεξα ην 

ιηλειεληθφ νμχ πνπ ζπκβάιεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ γαζηξηθνχ 

βιελλνγφλνπ, ηελ πήμε ηνπ αίκαηνο. 

 

 


