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Section 1 of 4

ARISTOLEO AWARDS 2019 - March 17th      
"Food as Medicine"                                               
ΑΡΙΣΤΟΛΕΟ ΒΡΑΒΕΙΑ 2019 - Μαρτίου 17          
"Τρόφιμα σαν Φάρμακο"                             
Fill in one form per entry for each olive oil sample or table olives. Contact Athan for multiple entry discounts:  
aristoleoawards@gmail.com                                                                                                                                                               
Συμπληρώστε μία φόρμα για κάθε δείγμα ελαιολάδου ή επιτραπέζιας ελιάς. Επικοινωνήστε με τον Άθαν για 
εκπτώσεις πολλαπλών δειγμάτων:  aristoleoawards@gmail.com   
   
GDPR: We carefully treat all data collected as con�dential and strictly use it under the framework of Aristoleo Ltd 
activities in compliance with the EU legal regulations. All data collected and managed under the activities of Aristoleo 
Ltd, namely accounts, public subscribers, event registrations, is in strict compliance with the new Regulation (EU) 
2016/679, General Data Protection Regulation. Signing this list, you give us your consent to use photos you have sent 
us or were sourced from Aristoleo o�cial website and social media. More info on our o�cial website: 
https://aristoleo.com/privacy/                              

Company Name (Όνομα εταιρείας) 

Short answer text

Contact Name:

Description (optional)

Email:
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Description (optional)

VAT Number (ΑΦΜ)

Short answer text

Address (Διεύθυνση)

Long answer text

Telephone (Τηλέφωνο)

Short answer text

Brand Name (Όνομα ετικέτας)

Short answer text

Product (Προϊόν)

Olive Oil (Ελαιόλαδο)

Table Olives (Επιτραπέζιες ελιές)

Region (Περιοχή)

Short answer text

Area (Δήμος)
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After section 1

Section 2 of 4

Short answer text

Olive Variety (Ποικιλία)

Short answer text

Method of cultivation (Τρόπος καλλιέργειας)

Traditional (Παραδοσιακή καλλιέργεια)

Organic (Βιολογικό)

Wild (Αγριελιά)

Agro-ecology (Αναγεννητική γεωργία)

Website (Ιστοσελίδα)

Short answer text

Continue to next section

ENTRY FEE (ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) 
Description (optional)

Deadline for entries is Feb 28 2019, for table olives and March 10 2019, for 
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After section 2

Section 3 of 4

olive oils  (Προθεσμία υποβολής συμμετοχών είναι 28 Φεβρουαρίου για 
επιτραπέζιες ελιές και 10 Μαρτίου για ελαιόλαδα)
Description (optional)

Continue to next section

Terms and Conditions                                    
(Όροι και Προϋποθέσεις)
All olive oil samples will be analysed using the NMR (Nuclear Magnetic Resonance) method developed by Dr. 
Magiatis and his team of researchers at the University of Athens. All olive oil samples will be analysed by the 
organoleptic panel at Food Allergens Lab. The organoleptic analysis will certify the olive oil samples are indeed in 
the extra virgin category; under IOC (International Olive Council) rules to qualify as extra virgin olive oil samples 
must be be free of any taste or aroma defects.  

OLIVE OIL SAMPLES:  
Organoleptic analysis by Food Allergens Lab and phenolic analysis by NMR on the olive oil samples will be 
conducted as they are received.  

Olive oil samples ( 4 X 500g ) must contain a minimum of 250 mg/kg of total phenolic compounds to qualify for 
an Aristoleo Award as follows: 
Daily Health Award: 250 - 500mg per kg 
High Health Award: 500 - 1000mg per kg 
Super Health Award 1000+ mg per kg 
Peak Health Award 2000+ mg per kg 

All entrants will receive both o�cial NMR and organoleptic certi�cate of analysis. 

Once you have registered, please forward payment of €250,00 to Aristoleo Ltd see banking details below, and send 
the olive oil samples to Food Allergen Labs. Please write on the label Aristoleo Awards 2019. 

ARISTOLEO LTD 
SWIFT: BCYPCY2N                                                                                                
IBAN: CY33002001950000357024775475 
BANK OF CYPRUS 
Account number: EURO 357024775475  

Food Allergens Lab 
Kosta Varnali 40,  
Nea Ionia 142 31 
Τηλ: 2102712498, 
http://www.foodallergenslab.com  

TABLE OLIVES:  
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Phenolic analysis by NMR will be conducted on olives as they are received. table olives phenolic content does not 
change as rapidly as olive oil samples. Therefore if you have a current analysis by NMR of your table olives we will 
deduct €100 from the entry fee upon submission of the certi�cate of analysis from Prokopios Magiatis lab at the 
Univ of Athens.  
Prokopios Magiatis 
Department of Pharmacognosy and Natural Products Chemistry  
Faculty of Pharmacy 
University of Athens 
Panepistimioupolis Zografou 15 771 
Athens, Greece 

Olives must have a minimum of 0,50 mg of phenolic content per gram of olive (without pit) to qualify for an award. 
Daily Health Award: 0,50 - 0,99 
High Health Award: 1,00 - 1,49 
Super Health Award 1,50+  

All entrants will receive the o�cial NMR certi�cate of analysis.  
Cost for entry: €250,00 
Once you have registered, please forward payment of €250,00 to Aristoleo Ltd see banking details below, and send 
the table olive samples ( 1 X 500g ) to Prokopios Magiatis lab at the Univ of Athens. Please write on the label 
Aristoleo Awards 2019. 

ARISTOLEO LTD 
SWIFT: BCYPCY2N                                                                                                
IBAN: CY33002001950000357024775475 
BANK OF CYPRUS 
Account number: EURO 357024775475  

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Όλα τα δείγματα ελαιολάδου θα αναλυθούν χρησιμοποιώντας τη μέθοδο NMR (Nuclear Magnetic Resonance) 
που αναπτύχθηκε από τον Προκόπιο Μαγιάτη και την ομάδα ερευνητών του Πανεπιστημίου Αθηνών και επίσης 
από το οργανοληπτικό πάνελ στο Food Allergens Lab. Η οργανοληπτική ανάλυση θα πιστοποιήσει ότι τα 
δείγματα ελαιολάδου είναι πράγματι στην εξαιρετικά παρθένο κατηγορία, σύμφωνα με τους κανόνες του ΔΣΕ 
(Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου) - τα δείγματα εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου πρέπει να είναι 
απαλλαγμένα από οποιαδήποτε ελαττώματα γεύσης. 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ: 
Η οργανοληπτική ανάλυση θα διεξαχθεί από το οργανοληπτικό πάνελ στο Food Allergens Lab. Η ανάλυση 
φαινολών  ελαιολάδου με την μέθοδο NMR θα διεξαχθεί κατά την παραλαβή τους. Παρακαλώ στείλετε 
δείγματα  ελαιολάδου ( 4 Χ 500g ) σε αυτή την διεύθυνση και στην ετικέτα να γράψετε Aristoleo Awards 2019: 
Food Allergens Lab 
Κώστα Βάρναλη 40,  
Nea Ionia 142 31 
Τηλ: 2102712498, 
http://www.foodallergenslab.com  

Τα δείγματα ελαιολάδου πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον 250 mg / kg συνολικών φαινολικών ενώσεων για να 
λάβουν βραβείο. 
Daily Health Award: 250 - 500mg per kg  ( Καθημερινή υγεία ) 
High Health Award: 500 - 1000mg per kg ( Υψηλή υγεία ) 
Super Health Award 1000+ mg per kg ( Εξαιρετικά υγιές ) 
Peak Health Award 2000+ mg per kg (κορυφαία υγιές) 

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν τα επισημα πιστοποιητικα της ανάλυσης με την μέθοδο NMR όσο και την 
οργανοληπτική ανάλυση από την Food Allergens Lab 
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After section 3

Section 4 of 4

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ: 
Η ανάλυση φαινολών με NMR θα διεξαχθεί σε επιτραπέζιες ελιές όπως αυτές λαμβάνονται. Εάν έχετε μια 
τρέχουσα ανάλυση με NMR των επιτραπέζιων ελιών σας, θα αφαιρέσουμε €100 από το κόστος συμμετοχής με 
την υποβολή του πιστοποιητικού ανάλυσης από το εργαστήριο του Προκόπιου Μαγιάτη στο Πανεπιστημίου 
Αθηνών. 

Οι ελιές πρέπει να έχουν τουλάχιστον 0,50 mg φαινολικής περιεκτικότητας ανά γραμμάριο ελιάς (χωρίς 
κουκούτσι) για να λάβουν το βραβείο. 
Daily Health Award: 0,50 - 0,99 ( Καθημερινή υγεία ) 
High Health Award: 1,00 - 1,49 ( Υψηλή υγεία ) 
Super Health Award 1,50+ ( Εξαιρετικά Υγιές ) 

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν το πιστοποιητικό ανάλυσης με την μέθοδο NMR. 

Αφού εγγραφείτε, και ολοκληρώσετε την πληρωμή, ( €250 ) να στείλετε τα δειγματα με της επιτραπεζιες 
ελιες ( 1Χ 500g ) επιτραπέζιων ελιών στο εργαστηριο του  Δρ. Προκόπιου Μαγιάτη στην παρακάτω διεύθυνση 
ARISTOLEO LTD 
SWIFT: BCYPCY2N                                                                                                
IBAN: CY33002001950000357024775475 
BANK OF CYPRUS 
Account number: EURO 357024775475  

Prokopios Magiatis 
Department of Pharmacognosy and Natural Products Chemistry  
Faculty of Pharmacy 
University of Athens 
Panepistimioupolis Zografou 15 771 
Athens, Greece 

Άθαν Γκαδανίδης   
aristoleoawards@gmail.com 
6947287828 Ελλάδα  
357 97645011 Κύπρος 

Αντιμετωπίζουμε προσεκτικά όλα τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί ως εμπιστευτικά και τα χρησιμοποιούν 
αυστηρά στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Aristoleo Ltd σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς της ΕΕ. 
Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται και διαχειρίζονται με βάση τις δραστηριότητες της Aristoleo Ltd, δηλαδή οι 
λογαριασμοί, οι δημόσιοι συνδρομητές, οι καταχωρίσεις γεγονότων, συμμορφώνονται αυστηρά με τον νέο 
Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, Κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων. Υπογράφοντας αυτή τη λίστα, μας 
δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση φωτογραφιών που μας έχετε στείλη η έχουν ληφθεί κατά τη 
διάρκεια εκδήλωσης για την επίσημη ιστοσελίδα του Aristoil και τα κοινωνικά μέσα. Περισσότερες 
πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα μας: https://aristoleo.com/privacy/ 

Continue to next section

ARISTOIL Interreg MED Programme
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All olive oil samples will also be analysed using the Aristoleo® Test Kit, and the Aristometro  as part of the 
ARISTOIL Interreg MED programme co-�nanced by the European Regional Developments Fund, Aristoleo Ltd and 
their sponsors.  
Register to become a sponsor: aristoleoawards@gmail.com 

Όλα τα δείγματα ελαιολάδου θα αναλυθούν επίσης με το Aristoleo® Test Kit, το Aristometro και το AristoApp 
(κινητή εφαρμογή) ως μέρος του προγράμματος ARISTOIL Interreg MED που συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, την Aristoleo Ltd και τους χορηγούς τους. 

ARISTOIL Interreg MED Programme


