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«Γημοζίεςμα γεπμανικού πεπιοδικού «Warentest»: Αποηελέζμαηα ανάλςζηρ 24 

πποϊόνηων/μειγμάηων ελαιολάδων ηηρ καηηγοπίαρ „έξηπα παπθένο“ διαθόπων 

σωπών πποέλεςζηρ» 

 
Σε ζπλέρεηα έξεπλαο δηελεξγεζείζεο ην 2016 επί επηιεγκέλσλ πξντόλησλ ειαηνιάδνπ ηεο 

θαηεγνξίαο «έμηξα παξζέλν» ζπγθεθξηκέλεο πξνέιεπζεο (βιέπε αλσηέξσ ζρεηηθό), ην 

Γεξκαληθό πεξηνδηθό «Warentest» πξνέβε εθέηνο εθ λένπ ζε αλάιπζε 24 πξντόλησλ – 

κεηγκάησλ ειαηνιάδνπ, επίζεο ηεο θαηεγνξίαο «έμηξα παξζέλν», από δηάθνξεο ρώξεο (κεηαμύ 

απηώλ θαη ηεο Διιάδαο). Δλ ιόγσ πξντόληα (επώλπκα ή ηδησηηθήο εηηθέηαο) είλαη, σο επί ησ 

πιείζηνλ, θζελόηεξα (κέζν θόζηνο 5-8 Δπξώ) ησλ ειαηνιάδσλ πξνέιεπζεο από κία 

ζπγθεθξηκέλε ρώξα θαη δηαθηλνύληαη θπξίσο, κέζσ εθπησηηθώλ αιπζίδσλ θαηαζηεκάησλ, 

όπσο Aldi (Nord), Lidl θαη Netto.  

Η αμηνιόγεζε ησλ πξντόλησλ πξαγκαηνπνηήζεθε επί ηε βάζεη αλάιπζεο παξακέηξσλ αλά 

αθόινπζν πεδίν, ζύκθσλα κε αλαγξαθόκελν εληόο παξέλζεζεο ζπληειεζηή ζηάζκηζεο:  

- Οργανοληπτική ανάλσση (65%): Δλ ιόγσ αλάιπζε δηελεξγείηαη, ζύκθσλα κε ηζρύνληα 

Καλνληζκό (ΔΟΚ) 2568/91, από νκάδεο γεπζηγλσζηώλ δηαπηζηεπκέλσλ ζην Γηεζλέο 

Σπκβνύιην Διαηνιάδνπ.  

- Χημική ανάλσση (10%): Σην πιαίζην απηό ειέγρνληαη νη παξάκεηξνη πνπ ηίζεληαη ζηνλ σο 

άλσ Καλνληζκό (ειεύζεξα ιηπαξά νμέα, αξηζκόο ππεξνμεηδίσλ, απόζβεζε ζην ππεξηώδεο, 

θεξνί, κεζπιεζηέξαο ιηπαξώλ νμέσλ, ζηεξόιε. Σύκθσλα κε ηελ κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηεί ε 

Γεξκαληθή Δηαηξεία Έξεπλαο Ληπώλ - Deutsche Gesellschaft für Fettwissenschaft 

(http://www.dgfett.de) εμεηάζζεθε ε πεξηεθηηθόηεηα ζε ιηπαξά νμέα, ην θάζκα 

ηξηγιπθεξηδίσλ, ζηεξαθηηλίσλ, ηζνκεξή δηγιπθεξίδηα, πνιπκεξηζκέλα ηξηγιπθεξίδηα, 

ππξνθαηνθπηίλε θαη αληζηδίλε. Ο βαζκόο ηεο νιηθήο νμείδσζεο (ΤΟΤΟΧ) κεηξήζεθε, 

πξνθεηκέλνπ εθηηκεζεί ε θξεζθόηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ. 

- Περιεκτικότητα σε ρύποσς (10%): Η ελ ιόγσ αλάιπζε κεηξά ηελ πεξηεθηηθόηεηα ησλ 

ειαηνιάδσλ ζε εληνκνθηόλα, βελδόιην, αηζπινβελδόιην, ηνινπόιην, κεηαμπιέλην, 

νξζνμπιέλην, παξαμπιέλην, ζηπξόιην, αινγνλσκέλνπο πδξνγνλάλζξαθεο ρακεινύ ζεκείνπ 

δέζεσο θαη ππνιείκκαηα νξγαληθώλ δηαιπηώλ. Δξεπλάηαη επίζεο ελδερόκελε ύπαξμε 

πνιπθπθιηθώλ αξσκαηηθώλ πδξνγνλαλζξάθσλ θαη πιαζηηθνπνηεηώλ, αξζεληθνύ, κνιύβδνπ, 

ζηδήξνπ, θαδκίνπ, ραιθνύ, ληθειίνπ, θαζώο θαη πδξνγνλαλζξάθσλ νξπθηειαίσλ. 

Δπίζεο ειήθζεζαλ ππόςε ε ζπζθεπαζία (5%) θαη ε επηζήκαλζε (10%) 

Η θιίκαθα αμηνιόγεζεο πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δηαβαζκίζεηο: Πνιύ θαιό (0,5-1,5), Καιό (1,6-

2,5), Ιθαλνπνηεηηθό (2,6-3,5), Δπαξθέο (3,6-4,5) θαη Διιηπέο (4,6-5,5) 

Από ηελ σο άλσ αλάιπζε πξνέθπςαλ ζπλνπηηθά ηα αθόινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

- Όια ηα σο άλσ αλαιπζέληα κείγκαηα ειαηνιάδσλ ππνιείπνληαη ζαθώο, όζνλ αθνξά ζηηο 

νξγαλνιεπηηθέο ηδηόηεηεο, ησλ ειαηνιάδσλ ζπγθεθξηκέλεο ρώξαο πξνέιεπζεο, ηα νπνία 

απεηέιεζαλ αληηθείκελν ζπλαθνύο έξεπλαο ην 2016. 

- Καλέλα από ηα αλαιπζέληα ειαηόιαδα δελ ππεξέβε ζε βαζκνινγία ην 2,9 «ηθαλνπνηεηηθό». 
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- 10 ειαηόιαδα θξίζεθαλ αλεπαξθή θαη σο εθ ηνύηνπ κε αληαπνθξηλόκελα ζηηο πξνδηαγξαθέο 

πνπ αληηζηνηρνύλ ζην ραξαθηεξηζκό «έμηξα παξζέλν». Έλα εμ απηώλ πεξηείρε ξαθηλαξηζκέλν 

ειαηόιαδν. 

- Η αλίρλεπζε πδξνγνλαλζξάθσλ νξπθηειαίσλ ζηα ελ ιόγσ πξντόληα ζπληζηά – όπσο ζπλέβε 

θαη ζηελ αλάιπζε 2016 – ην ζνβαξόηεξν πξόβιεκα. 

- 10 ειαηόιαδα δηαζέηνπλ ληαγγή, όμηλε γεύζε παιαηνύ ειαηνιάδνπ. 

- Γελ πξνθύπηεη άκεζνο θίλδπλνο γηα ηελ πγεία από ηελ θαζεκεξηλή ρξήζε θαλελόο από ηα 

αλαιπζέληα πξντόληα 

- Καιύηεξεο πνηόηεηαο αλαδείρζεθαλ 3 πξντόληα ηδησηηθήο εηηθέηαο: «Gut Bio» - Aldi Nord 

(ρώξεο πξνέιεπζεο Διιάδα θαη Ιηαιία), «Primadonna» - Lidl (πξνέιεπζε Δπξσπατθή 

Έλσζε), «Vegola» - Netto Marken-Discount (πξνέιεπζε Δπξσπατθή Έλσζε). 

- Καλέλα πξντόλ δελ θαιύπηεη πιήξσο ηηο απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο ζρεηηθά κε ηελ 

επηζήκαλζε. 

Τν δεκνζίεπκα, ζε μερσξηζηό παξάξηεκα, πξνβαίλεη ζε ζύγθξηζε κεηαμύ θξακβειαίνπ, 

ειηειαίνπ θαη ειαηνιάδνπ θαη θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα όηη ην θξακβειαην (πξντόλ 

παξαγόκελν ζε κεγάιεο θαη δηαξθώο απμαλόκελεο πνζόηεηεο ζηε Γεξκαλία θαη πξώην ζηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ εδώ θαηαλαισηώλ) δηαζέηεη βέιηηζην θάζκα ιηπαξώλ νμέσλ θαη 

αλαδεηθλύεηαη ηνηνπηνηξόπσο πγηεηλόηεξν όισλ. Αλαγλσξίδεηαη σζηόζν, ε ζαθήο πζηέξεζε 

ηνπ έλαληη ηνπ ειαηνιάδνπ, όζνλ αθνξά ζηε γεύζε. 

Τα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ θαη ηα ζπλνδεύνληα  ζρόιηα  ζην Warentest, αλαπαξάρζεζαλ 

επξέσο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ ηεύρνπο από εθεκεξίδεο θαη θνηλσληθά δίθηπα ζηε Γεξκαλία. 
 


