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Καθιέρωση Προτύπων για το
Υψηλό Φαινολικό Ελαιόλαδο

01

Μέχρι τώρα, οι καταναλωτές που αναζητούν υψηλό φαινολικό ελαιόλαδο βρίσκονται στο σκοτάδι.
Υπήρχαν Αντιφατικές μέθοδοι μέτρησης της φαινολικής περιεκτικότητας στο ελαιόλαδο.

Δεν υπήρξε κανένα πρότυπο.

Οι διεθνείς διαγωνισμοί ελαιολάδου συχνά αποκλείουν τα υψηλά φαινολικά ελαιόλαδα για πικρία και πικρία ως "Lacking

Harmony".

Το υψηλό φαινολικό ελαιόλαδο πωλείται μαζί με το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο σε περιβάλλοντα που κυμαίνονται στη
θερμοκρασία και επηρεάζουν την ποιότητα.

Οι καταναλωτές μπερδεύονται για το τι να ψάξουν και πού να αγοράσουν με αυτοπεποίθηση υψηλής ποιότητας φαινολικό
ελαιόλαδο. Ποιος να εμπιστευτεί;

Η μελέτη ARISTOIL Interreg MED για τις βέλτιστες πρακτικές στο υψηλό φαινολικό ελαιόλαδο έφερε στο φως τα ακόλουθα:

Το πυρηνικό μαγνητικό συντονισμό (NMR) επαληθεύεται για να μετρήσει με ακρίβεια τις μεμονωμένες φαινολικές ενώσεις
στο ελαιόλαδο.

Ο έλεγχος της θερμοκρασίας σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής / εφοδιασμού είναι βασικός, διαφορετικά το υψηλό
φαινολικό ελαιόλαδο μπορεί να χάσει το 40% -50% της φαινολικής του περιεκτικότητας εντός 12 μηνών.

Επιστημονικές δοκιμές και πιστοποίηση ελαιολάδου, συμπεριλαμβανομένων φαινολικού περιεχομένου, χημικής ανάλυσης
και οργανοληπτικής ανάλυσης, άμεσα διαθέσιμων στους καταναλωτές, θα δημιουργήσουν εμπιστοσύνη και θα ενισχύσουν
την εμπιστοσύνη



Επανασχεδιασμός
εμπιστοσύνης

Η Αριστεία Αξίζει Προστασία

Αριστ    App Data-Lock πρωτόκολλο
είναι ασφαλές και πιστοποιημένη 

 μέθοδος παρακολούθησης και
εντοπισμού για να προστατεύσει την
υψηλή φαινολική κατηγορία
ελαιολάδου μαζί με τον
επανασχεδιασμό της εμπιστοσύνης.

Προσφέροντας διαφάνεια
επαληθευμένη στο εργαστήριο υψηλής
ποιότητας φαινολικού ελαιολάδου,

παραγωγής, έρευνας, ψυχρής
αποθήκευσης και διανομής που
υποστηρίζεται με 3 φορές τυχαίων
δοκιμών απο το ραφι καθε ετικέτας.

Το πρόγραμμα προστατεύει τον
αγοραστή, ενώ παράλληλα υποστηρίζει
τον παραγωγό στην παγκόσμια 

 προώθηση, τον αγροτουρισμό και την
ανάπτυξη βοηθητικών προϊόντων μέσω
της στρατηγικής διεθνούς ανάπτυξης
των ARISTOLEO Cooler Units και της
συνεχής εκπαίδευσης των πελατών
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Πύλη Προώθησης

Circle the MED

Σε μια παρουσίαση στο συνέδριο Circle the MED που
χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ, ο Athan Gadanidis παρουσίασε το
σχέδιο μάρκετινγκ για το υψηλό φαινολικό ελαιόλαδο με βάση
τα ευρήματα και τις συστάσεις του προγράμματος ARISTOIL

Interreg MED και επιβεβαι από ανεξάρτητη έρευνα.

Οι δύο βασικές πρωτοβουλίες είναι το κλείδωμα δεδομένων της
Arist    App και παρουσίαση σε επώνυμα ψυγεία 12.5 - 15 Κελσίου
τοποθετημένα σε επιλεγμένα καταστήματα υψηλής ποιότητας στη
Βόρεια Αμερική, την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, παρέχοντας
πιστοποιημένη ποιότητα στους πελάτες καθώς και διαδικτυακές
πωλήσεις.
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Παγκόσμιο Κέντρο
Ελαιολάδου για την Υγεία  

Το Arist    App Data-Lock Protocol

συλλέγει ακριβείς πληροφορίες κατά
μήκος μιας αλυσίδας εκδηλώσεων
που επηρεάζουν το ελαιόλαδο από το
χωράφι έως τις μονάδες επίδειξης
ψυγείων λιανικής πώλησης σε
επιλεγμένα καταστήματα και σε
διαδικτυακά καταστήματα

Κάθε ελαιόλαδο θα πιστοποιείται από
την μέθοδο NMR μέσω του
Παγκόσμιου Κέντρου Ελαιολάδου
στην Αθήνα, ή ενός εναλλακτικού
εργαστηρίου εγκεκριμένου από το
WOCH. Επίσης θα γίνη έλεγχος 

 τυχαία δύο ακόμη φορές κατά τη
διάρκεια του κύκλου ζωής του.

Πιστοποίηση
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ARISTOIL Interreg MED Program

Αυτή η 3ετή μελέτη 5 χωρών που
περιλάμβανε 3000 ελαιοκαλλιεργητές,

αξιολόγησε τις βέλτιστες πρακτικές και
σαφή πρότυπα για την παραγωγή, το
χειρισμό και την εμπορία της διακριτής
κατηγορίας υψηλού φαινολικού
ελαιολάδου.

   Ο Aristoleo (βασικός συνεργάτης της
μελέτης) διορίστηκε ως πύλη προώθησης
για αυτόν τον τομέα του ελαιολάδου με
ένα Ισχυρισμό υγείας - ΕΕ 432-2012.

Πρότυπα

05



Mill:Grove:

Data-Lock Protocol

06

Storage:

Απο Χωράφι στο Μαγαζί

Το ελαιόλαδο θα πιστοποιηθεί από το
WOCH ή από εγκεκριμένο εργαστήριο
χρησιμοποιώντας NMR ή LC-MS / MS

για φαινολικό περιεχόμενο. Μύλος,

αποθήκευση, εμφιάλωση, αποστολή
και διανομή μέσω ηλεκτρονικών
καταστημάτων ή καταστημάτων
λιανικής είναι εγκεκριμένοι
σύνδεσμοι στην αλυσίδα. Κάθε
παρτίδα θα παρακολουθείται και θα
δοκιμάζεται 2 ακόμη φορές.

Bottling Shipping Shop



Αποκτήστε πρόσβαση σε
διεθνείς αγορές, η
επωνυμία σας θα
αναγνωριστεί και θα
εκτιμηθεί ως ξεχωριστή
κατηγορία ελαιολάδου.

Μειώστε το οικονομικό σας
κόστος και το χρόνο που
δαπανάτε τη διαφήμιση, το
μάρκετινγκ και την
απόκτηση νέων πελατών.

Οφέλη Μελών

Πρόσβαση σε εκθέσεις
εμπορίου.

Διεπαφή με εργαστήρια και
επίβλεψη συνδέσμων
μέσω του Arist   App 

Διαβούλευση με
παραγωγούς

07



6ετη Aristoleo Awards

Aristoleo Awards 2021
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Το πυρηνικό μαγνητικό συντονισμό (NMR)

επαληθεύεται για να μετρήσει με ακρίβεια
τις μεμονωμένες φαινολικές ενώσεις στο
ελαιόλαδο.

Τα βραβεία Aristoleo είναι ο μόνος
διαγωνισμός για το υψηλό φαινολικό
ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές που
βασίζονται στην επιστήμη του NMR για τη
μέτρηση των φαινολικών ενώσεων και
της οργανοληπτικής ανάλυσης για να
επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν
ελαττώματα γεύσης.

Φέτος, τα Βραβεία Aristoleo 365

ανακαλύπτουν, επαληθεύουν,

πιστοποιούν, προωθούν και διανέμουν
υψηλά φαινολικά ελαιόλαδα 365 ημέρες
του έτους.

 



2η Φαση
Arist   App

Έγκριση
εγκαταστάσεων
AristoApp

Τοποθέτηση
ψυκτικών σε λιανική
 και Διαδικτυακά
καταστήματα 

 Roll Out

1η Φαση 

Beta QR Code

Κατάρτιση
παραγωγών
Βραβεία Aristoleo

Τοποθετήστε 3

ψυγεία λιανικής
Ανάπτυξη
εκπαιδευτικών
μαθημάτων

3η Φαση 

 Internet of Things

Απόθεμα σε
πραγματικό χρόνο
Ζωντανά μηνύματα
Πολλαπλά
καταστήματα
λιανικής
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Athan Gadanidis
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Phone

Greece: +30-6947-287828

Cyprus: 357-976-45011 

Website

www.Aristoleo.com

Email

Athan@Aristoleo.com

Για απορίες, κόστος συμμετοχής
ή οτιδήποτε άλλο κάτω από τον
ήλιο ...
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