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1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1.1 Ορισμός ελαιολάδου 

Το ελαιόλαδο από την αρχαιότητα αποτελεί πηγή ζωής και ευημερίας για τους 
λαούς της Μεσογείου. Το «υγρό χρυσάφι», όπως χαρακτηρίζεται από τον Όμηρο, 
αποτελεί κύριο συστατικό της Μεσογειακής διατροφής, ενώ σημειολογικά το κλαδί 
της ελιάς συμβολίζει την ειρήνη και την φιλία μεταξύ των λαών. 

Επίσημα, το ελαιόλαδο χαρακτηρίζεται ως το έλαιο που λαμβάνεται από τους 
καρπούς της ελαίας της Ευρωπαϊκής (Olea europea) με μέσα αποκλειστικά μηχανικά 
και μεθόδους ή επεξεργασίες οπωσδήποτε φυσικές, σε θερμοκρασίες που να μην 
προκαλούν αλλοίωση του ελαίου (Κώδικας Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων 
Κοινής Χρήσης, Άρθρο 71, παράγραφος 1). 

1.1.1 Παρθένο ελαιόλαδο 

Το παρθένο ελαιόλαδο ορίζεται από τον ΚΤΠ (Κανονισμός ΕΕ 2568/91, 1991 & 
Διορθώσεις), ως το έλαιο που λαμβάνεται με μηχανική έκθλιψη του ελαιοκάρπου 
ύστερα από πλύσιμο με νερό, καθίζηση, φυγοκέντρηση και διήθηση (χωρίς χημικές 
διεργασίες). Θεωρείται βρώσιμο εφόσον έχει οξύτητα μικρότερη από 2,0 % 
εκφρασμένη σε ελαϊκό οξύ, χρώμα πρασινοκίτρινο έως κίτρινο, οργανοληπτικές 
ιδιότητες άμεμπτες ή τουλάχιστον μη δυσάρεστες και το οποίο είναι διαυγές στους 
20ο C. 

Το παρθένο ελαιόλαδο αποτελείται κυρίως από τριακυλογλυκερόλες (~98%). Σε 
μικρότερες ποσότητες απαντώνται: μονο- και διακυλογλυκερόλες, ελεύθερα λιπαρά 
οξέα, ελεύθερες και δεσμευμένες στερόλες, τριτερπενοειδείς αλκοόλες, 
φωσφολιπίδια, ευχυμικά συστατικά, τοκοφερόλες, φαινόλες, χρωστικές, κηροί και 
υδρογονάνθρακες. (Boskou et al., 2006a). 

Το σύνολο των παραπάνω συστατικών κατηγοριοποιείται σε σαπωνοποιήσιμα 
(τριακυλογλυκερόλες, μονο- και διακυλογλυκερόλες, λιπαρά οξέα, φωσφατίδια), μη 
σαπωνοποιήσιμα (στερόλες, τοκοφερόλες, υδρογονάνθρακες, ανώτερες αλκοόλες, 
χρωστικές) και πολικές φαινόλες. 

Τα επίσημα, βασικά κριτήρια τα οποία εξετάζονται προκειμένου να καταταχθεί το 
ελαιόλαδο σε διάφορες ποιοτικές κατηγορίες, είναι: η οξύτητα, η έκταση της 
οξείδωσης, το χρώμα και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Τα κριτήρια αυτά που 
έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ στηρίζονται στις προτάσεις του Διεθνούς Συμβουλίου 
Ελαιολάδου (Καν (ΕΚ) 2568/1991, 1991 & Διορθώσεις). 

Ειδικότερα, για τις κατηγορίες ελαιολάδου που αξιολογούνται ως βρώσιμες, τα 
χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία σχετίζονται με την οργανοληπτική ποιότητα και 
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σταθερότητα του προϊόντος ορίζονται από τον ΚΤΠ (Καν (ΕΚ) αριθ. 1989/2003, 
Παράρτημα Ι) και παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.1. 

Πίνακας 1.1. Χαρακτηριστικά του ελαιολάδου. 

Κατηγορία 
Οξύτητα 

(%) 

Δείκτης 
υπεροξειδίου 

meq O2/kg 
Κ232 Κ270

Οργανολ. 
Αξιολόγηση 
Διάμεση τιμή 
ελαττώματος 

(Μd)* 

Οργανολ. 
Αξιολόγηση.  
Διάμεση τιμή 
φρουτώδους  

(Mf) 

Εξαιρετικό 
παρθένο 
ελαιόλαδο 

≤ 0,8 ≤ 20 ≤ 2,50≤ 0,22 Μd = 0 Mf > 0  

Παρθένο  
ελαιόλαδο 

≤ 2,0 ≤ 20 ≤ 2,60≤ 0,25 Md ≤ 2,5 Mf > 0 

Σύνθετο  
ελαιόλαδο ** 

≤ 1,0 ≤15 - ≤ 0,90 - - 

* Ως διάμεση τιμή ελαττώματος, Μd, ορίζεται η διάμεση τιμή της αρνητικής ιδιότητας που γίνεται 

αντιληπτή με τη μεγαλύτερη ένταση. 
** Aποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα 

1.2 Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του παρθένου ελαιολάδου 

Οσμή (Αroma) 

Το ιδιαίτερο άρωμα του παρθένου ελαιολάδου οφείλεται σε χαμηλού μοριακού 
βάρους πτητικές ενώσεις που μπορούν να ερεθίσουν το σύστημα όσφρησης. 
Πρόκειται κυρίως για C6 αλδεϋδες, αλκοόλες και εστέρες που προκύπτουν από την 
ενζυματική οξείδωση του λινολενικού και λινελαϊκού οξέος και υπάρχουν σε υψηλές 
συγκεντρώσεις. Το άρωμα του παρθένου ελαιολάδου επηρεάζεται από παράγοντες 
όπως ο βαθμός ωρίμανσης του καρπού, η τεχνολογία παραλαβής κλπ. 
Χαρακτηριστικά, ελαιόκαρποι άγουροι ή επεξεργασμένοι με φύλλα, δίνουν 
εντονότερα «πράσινα» χαρακτηριστικά στο ελαιόλαδο (πράσινος καρπός, φύλλα, 
φρεσκοκομμένο χόρτο) λόγω της παρουσίας C6 αλδεϋδών, εστέρων και αλκοολών 
(Πίνακας 1.2). 

 
Γεύση (Taste) 

Σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα γνώση, τα γευστικά χαρακτηριστικά του παρθένου 
ελαιολάδου οφείλονται αποκλειστικά ίσως στις σεκοϊριδοειδείς ενώσεις. Πρόκειται, 
κυρίως, για τα άγλυκα συστατικά των γλυκοζιτών που περιέχονται στον ελαιόκαρπο, 
και περιέχουν τυροσόλη και υδροξυτυροσόλη στο μόριό τους (Πίνακας 1.3). Τα 
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επίπεδα των ενώσεων αυτών επηρεάζονται από την ποικιλία, το στάδιο ωρίμανσης 
του καρπού και την τεχνολογία παραλαβής του ελαιολάδου. Συγκεκριμένα, οι απλές 
και σύνθετες φαινολικές ενώσεις προσδίδουν στο παρθένο ελαιόλαδο τις γευστικές 
ιδιότητες της πικράδας, του πικάντικου και του στυφού. Οι γεύσεις αυτές εντείνονται 
και από λίγες πτητικές ενώσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από στυφή, σκληρή, 
έντονη αίσθηση, π.χ. (Ε)-2-εξανάλη, οξικός 3-μεθυλοβουτυλεστέρας, δεκατριένιο, 
αιθυλοβενζόλιο, 2-μεθυλο-4-πεντενάλη (Angerosa, 2000). 

 

Πίνακας 1.2. Πτητικές ενώσεις του παρθένου ελαιολάδου και οργανοληπτικός 

χαρακτηρισμός (Angerosa, 2000). 

Οργανοληπτικός 
χαρακτηρισμός 

Χημική ένωση 

Πράσινο (Ζ)-3-Εξεν-1-όλη, (Ζ)-3-εξενάλη, οξικός εξυλεστέρας,  
οξικός 3-εξενυλεστέρας κλπ. 

Φρουτώδες Βουταν-2-όνη, αιθενυλοβενζόλιο, πενταν-1-όλη κλπ. 

Ώριμο φρούτο 3-Μεθυλοβουτανάλη, μεθυλοβενζόλιο, (Ε)-3-εξενάλη 
κλπ. 

Γλυκό Εξανάλη, 1-πεντεν-3-όνη κλπ. 

Ανεπιθύμητο (Ε)-3-Εξεν-1-όλη, 1-πεντεν-3-όλη, εξαν-1-όλη κλπ. 

 

Πίνακας 1.3. Σεκοϊριδοειδείς ενώσεις του παρθένου ελαιολάδου. 

Διαλδεϋδική, 
αποκαρβοξυμεθυλιω
μένη μορφή του 

άγλυκου συστατικού 
της ελαιοευρωπαΐνης 

3,4-DHPEA-EDA  

(Ι) 

Αλδεϋδική μορφή 
του άγλυκου 

συστατικού της 
ελαιοευρωπαΐνης 

3,4-DHPEA-EA 

(ΙΙ) 

Διαλδεϋδική, 
αποκαρβοξυμεθυ
λιωμένη μορφή 
του άγλυκου 

συστατικού του 
λιγκστροζίτη 

p-HPEA-EDA 

(ΙΙΙ) 

Αλδεϋδική 
μορφή του 
άγλυκου 

συστατικού του 
λιγκστροζίτη 

p-HPEA-EA 

(IV) 

O
O

O

O

CH3

OH

OH

 

O
O

O

CH3

OH

OH COOMe

OHC

 

O
O

O

O

CH3

OH

 

O
O

O

CH3

OHC

OH

OH

COOMe
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Ευχυμία (Flavor) 

Εκτός από τις διακεκριμένες αισθήσεις (γεύση, οσμή), κατά την κατανάλωση 
του παρθένου ελαιολάδου, αναδεικνύονται ιδιότητες που οφείλονται στην 
ταυτόχρονη διέγερση του γευστικού και οσφραντικού συστήματος και 
συνδιαμορφώνουν την ευχυμία του παρθένου ελαιολάδου. Η περιγραφή της ευχυμίας 
προκύπτει αναλύοντας όλες τις πιθανές αλληλεπιδράσεις (γεύση-γεύση, οσμή-οσμή, 
γεύση-οσμή), δίνοντας έτσι το οργανοληπτικό προφίλ του προϊόντος. Τα 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του παρθένου ελαιολάδου εξασθενούν κατά την 
αποθήκευση. 

 

1.3 Φαινολικά συστατικά του παρθένου ελαιολάδου 

Γενικά, ο όρος "φαινολικές ενώσεις" ή "πολυφαινόλες" χρησιμοποιείται στη 
βιβλιογραφία για να δηλώσει εκείνες τις χημικές ενώσεις που περιέχουν ένα 
τουλάχιστο βενζολικό δακτύλιο που φέρει μια ή περισσότερες υδροξυ- ομάδες, 
συμπεριλαμβανομένων και παραγώγων τους όπως εστέρες, μεθυλεστέρες, γλυκοζίτες, 
κ.ά.(Tsimidou, 1998). 

Στο παρθένο ελαιόλαδο έχει διαπιστωθεί η παρουσία μεγάλου αριθμού φανολικών 
ενώσεων και συγκεκριμένα στο υδατομεθανολικό πολικό φαινολικό κλάσμα του. Το 
πολικό  

φαινολικό κλάσμα παραλαμβάνεται κατά την εκχύλιση του ελαιολάδου με μίγμα 
μεθανόλης-νερού. Μέρος των φαινολικών συστατικών του καρπού, τα περισσότερα 
από τα οποία είναι υδατοδιαλυτά, παραμένουν στο ελαιόλαδο κατά την παραγωγική 
διαδικασία. Τα φαινολικά συστατικά συγκρατούνται με τη βοήθεια διεπιφανειακών 
δυνάμεων, οι οποίες αναπτύσσονται κατά τη μάλαξη και φυγοκέντρηση, στη 
λιποπρωτεϊνική μεμβράνη της ελαιώδους σταγόνας και μεταφέρονται έτσι από τον 
καρπό στο ελαιόλαδο (Montedoro et al., 1978). Η ενεργοποίηση υδρολυτικών και 
οξειδωτικών διαδικασιών από την δράση των υδρολασών (εστεράσες, γλυκοσιδάσες) 
καθώς και ενδογενών οξειδοαναγωγασών (πολυφαινυλοξειδάσες και υπεροξειδάσες) 
επηρεάζουν τη μορφή και τη σύσταση των φαινολικών ενώσεων (Servilli & 
Montedoro, 2002, Gutiérrez-Rosales et al., 2003). Έτσι, εκτός από την ποικιλία, η 
τεχνολογία παραλαβής είναι καθοριστική για τη σύσταση και τα επίπεδα των 
φαινολών στο τελικό προϊόν. 
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1.3.1 Χημική σύσταση του υδατομεθανολικού εκχυλίσματος του παρθένου 

ελαιολάδου. 

Τα φαινολικά συστατικά του καρπού είναι κυρίως γλυκοζίτες σεκοϊριδοειδών 
ενώσεων (ελαιοευρωπαΐνη, απομεθυλιωμένη ελαιοευρωπαΐνη, λιγκστροζίτης, 
nǜzhenide), παράγωγα υδροξυκιναμμωμικού οξέος (βερμπασκοζίτης), φλαβονών (7-
γλυκοζίτης της λουτεολίνης), φλαβονολών (ρουτίνη), και γλυκοζίτες ελενολικού 
οξέος (Amiot et al., 1989, Boskou et al., 2006b). Κατά τους Servilli & Montedoro, 
2002, οι σεκοϊριδοειδείς ενώσεις βρίσκονται κατά αποκλειστικότητα στα φυτά της 
βοτανικής οικογένειας Oleaceae, μέλος της οποίας είναι και η Olea europaea L. Η 
ωρίμανση του καρπού και η αύξηση της υδρολυτικής δράσης, δικαιολογεί την 
εμφάνιση συστατικών όπως απλές φαινόλες (υδροξυτυροσόλη, τυροσόλη), φαινολικά 
οξέα (βανιλλικό, καφεϊκό, π-κουμαρικό), καθώς και των αγλυκονών της 
ελαιοευρωπαΐνης και του βερμπασκοζίτη (Boskou et al., 2006b). 

Στο ελαιόλαδο οι φαινολικές ενώσεις αποτελούν ένα πολύπλοκο μίγμα παραγώγων 
των προαναφερθέντων συστατικών. Ο διαχωρισμός του φαινολικού κλάσματος του 
ελαιολάδου, η ταυτοποίηση καθώς και η ποσοτική αποτίμηση έχει αποτελέσει 
αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνητών. Πρώτος ο Cruess το 1948 και στη συνέχεια 
οι Cantarelli και Montedoro πριν από 40 χρόνια, διαπίστωσαν την παρουσία 
υδρόφιλων φαινολών στο παρθένο ελαιόλαδο. 

Σε ελαιόλαδα με υψηλή περιεκτικότητα σε φαινόλες οι κύριες ενώσεις είναι οι 
3,4-DHPEA-EDA και 3,4-DHPEA-EA ενώ σε ελαιόλαδα με χαμηλά επίπεδα 
φαινολικών συστατικών, κυρίαρχες ενώσεις είναι τα φαινολικά οξέα και οι 
φαινολικές αλκοόλες (βανιλλικό οξύ, ο-, π-κουμαρικό οξύ, καφεϊκό οξύ, φερουλικό 
οξύ και τυροσόλη, υδροξυτυροσόλη). Φλαβονοειδή όπως η λουτεολίνη και η 
απιγενίνη (φλαβόνες) απαντώνται επίσης στο ελαιόλαδο. Άλλη μια κατηγορία 
πολυφαινολών που βρέθηκαν στο ελαιόλαδο είναι οι λιγνάνες ((+)-1-πινορεσινόλη, 
(+)-1-ακετοξυπινορεσινόλη). Αυτές έχουν ανιχνευθεί στα ισπανικά ελαιόλαδα και 
έχουν χρησιμοποιηθεί για το διαχωρισμό των ποικιλιών (Picual, Hojiblanca κλπ.) 

Τα εξευγενισμένα ελαιόλαδα δεν περιέχουν φαινόλες αφού οι τελευταίες είναι 
πολικές και απομακρύνονται με το νερό κατά την διάρκεια του εξευγενισμού 
(Tsimidou, 1998) 
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1.3.2 Φαινολικό κλάσμα του παρθένου ελαιολάδου και οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά 

Τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά είναι το παλαιότερο κριτήριο που 
χρησιμοποιήθηκε για να κατηγοριοποιηθεί το ελαιόλαδο ως προς την ποιότητά του. 
Σύμφωνα με τους ειδικούς, η συστηματοποίηση της αξιολόγησης των 
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών είναι δύσκολο έργο. Για το λόγο αυτό 
εκφράζονται επιφυλάξεις για την βαθμονόμηση των οργανοληπτικών 
χαρακτηριστικών κατά τον επίσημο έλεγχο ποιότητας του παρθένου ελαιολάδου. Η 
ένταση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών δε συσχετίζεται άμεσα με την 
οξειδωτική σταθερότητα ενός ελαίου, μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί προκειμένου 
να διαπιστωθεί η έλλειψη ελαττωμάτων. Οπωσδήποτε όμως, η οξειδωτική 
σταθερότητα του παρθένου ελαιολάδου διασφαλίζει τα θετικά οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά του φρουτώδους, του πικρού και του πικάντικου, καθυστερώντας την 
ανάπτυξη των δυσάρεστων χαρακτηριστικών όπως είναι το οινώδες και το ταγγό. 

Οι Andrewes et al. (2003), απομόνωσαν διάφορα φαινολικά κλάσματα του 
ελαιολάδου, η πλειονότητα των οποίων, χαρακτηρίζονταν από την πικρή και στυφή 
γεύση. Από τα αποτελέσματα αυτά προέκυψε ότι, οι δυο αυτές γεύσεις δεν μπορούν 
να αποδοθούν σε κάποια συγκεκριμένη ένωση, αλλά θεωρείται ότι προκύπτουν από 
τη συνολική συνεισφορά ενός αριθμού διαφορετικών πολυφαινολών. Το κλάσμα 
εκείνο που περιείχε το άγλυκο συστατικό του διακετοξυ-λιγκστροζίτη (διαλδεϋδική 
μορφή του λιγκστροζίτη) έδωσε μια ισχυρή, πικάντικη, "καυτερή" αίσθηση στο 
λάρυγγα, όμοια με αυτή της καψαϊκίνης (συστατικό του πιπεριού). Η αντίστοιχη 
ένωση της ελαιοευρωπαΐνης βρέθηκε να προκαλεί αμελητέα αίσθηση πικάντικου στη 
γλώσσα. 

H αίσθηση του πικρού και του πικάντικου γίνεται αντιληπτή στο πίσω μέρος της 
γλώσσας και οφείλεται τόσο στην αλληλεπίδραση των πολικών φαινολικών μορίων, 
κυρίως των άγλυκων συστατικών των σεκοϊριδοειδών, με τους υποδοχείς της 
γευστικής μεμβράνης (Gutiérrez-Rosales et al., 2003), όσο και στην ανενεργοποίηση 
της πτυαλίνης (Visioli et al., 2002). Η στυφάδα είναι μια ξηρή αίσθηση 
στυπτικότητας στο στόμα και οφείλεται στην αλληλεπίδραση των ολικών πολικών 
φαινολών και ενός παραγώγου της τυροσόλης με τις πρωτεΐνες του σιέλου. Η πικρή 
γεύση του ελαιολάδου σχετίζεται με την παρουσία του άγλυκου συστατικού της 
ελαιοευρωπαΐνης (Morales & Tsimidou, 2000). Το φρουτώδες του ελαιολάδου 
παρόλο που περιγράφεται ως γεύση "ντομάτας", "μήλου", μπανάνας" ή "ελιάς" 
ανήκει στον οσφραντικό τομέα και αποδίδεται σε πτητικές ενώσεις, όπως είναι οι: 
βουταν-2-όνη, πενταν-1-όλη και αιθυλοβενζόλιο. Οι αρνητικές ιδιότητες αποδίδονται 
σε πτητικά προϊόντα, που προέρχονται από διεργασίες ζύμωσης ή οξείδωσης κατά 
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την αποθήκευση των καρπών ή του ελαιολάδου (αποικοδόμησης). Για παράδειγμα, το 
ταγγό, οφείλεται στη διάσπαση των υδροϋπεροξειδίων (πρωτογενή προϊόντα 
οξείδωσης) προς πτητικές, δύσοσμες αλδεΰδες (δευτερογενή προϊόντα οξείδωσης) 
κ.ά, όπως είναι η εξανάλη, η 2-επτενάλη, η εννεανάλη, η δεκανάλη κλπ. Η αίσθηση 
της μούχλας, οφείλεται στις C8 κετόνες και αλκοόλες, που παράγουν οι μύκητες 
(Angerosa, 2000). 

Υπάρχουν ποικιλίες, όπως η Ισπανική Picual, που δίνουν ελαιόλαδα με μέση προς 
υψηλή περιεκτικότητα σε πολικές φαινόλες τα οποία εμφανίζουν δυνατή πικρή 
γεύση, πικάντικο χαρακτήρα καθώς και όλα τα "πράσινα" γευστικά χαρακτηριστικά 
(πράσινη ελιά, πράσινο φύλλωμα). Αυτά τα ελαιόλαδα εκτιμώνται ιδιαίτερα τόσο από 
τους παραδοσιακούς όσο και από τους λιγότερο έμπειρους καταναλωτές τους 
προϊόντος. Η κύρια ελληνική ποικιλία, Κορωνέϊκη, με επίπεδα που κυμαίνονται από 
20 ως 339 ppm καφεϊκού οξέος (Blekas et al., 2002), κατατάσσεται σε αυτές με 
χαμηλή προς μέση περιεκτικότητα σε ολικές πολικές φαινόλες, σύμφωνα με την 
προσέγγιση των Montedoro et al. (1992). 

Τα επίπεδα των πολικών φαινολικών συστατικών ποικίλλουν ανάλογα με την 
ποικιλία, το στάδιο ωρίμανσης, τη διαδικασία παραλαβής και αποθήκευσης. Όπως 
είναι αναμενόμενο, στα παρθένα ελαιόλαδα ελαττώνεται η περικεκτικότητα σε ολικές 
πολικές φαινόλες όσο απομακρυνόμαστε από την ημερομηνία παραγωγής τους, 
ανάλογα με τις συνθήκες αποθήκευσης (Cinquanta et al., 1997). Έχει αναφερθεί ότι, 
όσο αυξάνεται ο χρόνος αποθήκευσης του παρθένου ελαιολάδου, τόσο μειώνεται η 
περιεκτικότητά του σε σύνθετες μορφές φαινολικών συστατικών (3,4-DHEA-EDA, 
p-HPEA-EDA, 3,4-DHPEA-EA κλπ.) λόγω της ανάπτυξης οξειδωτικών και 
υδρολυτικών δράσεων. Αντίθετα, αυξάνεται η περιεκτικότητα σε απλές φαινολικές 
ενώσεις (τυροσόλη, υδροξυτυροσόλη) (Morello et al., 2004). Το γεγονός αυτό, 
επηρεάζει και την οργανοληπτική ποιότητα του παρθένου ελαιολάδου, αφού η 
χαρακτηριστική πικρή γεύση του ελαττώνεται σημαντικά κατά την παλαίωση του 
προϊόντος (Sinesio et al., 2005). 

Σε αντίθεση με την έντονη γεύση πικραμύγδαλου των ελαιολάδων από καρπούς 
της ποικιλίας Coratina (Ιταλία), τα πολύ γλυκά και ήπια πικάντικα χαρακτηριστικά 
των ελαιολάδων από καρπούς της ποικιλίας Arbequina (Ισπανία), προτιμώνται από 
τους Βρετανούς και Ισπανούς καταναλωτές. Τα γλυκά ελαιόλαδα έχουν μικρή 
περιεκτικότητα σε πολικά φαινολικά συστατικά (Aparicio & Luna, 2002, Visioli et 
al., 2002). Γενικά, οι κάτοικοι των βόρειων χωρών, φάνηκε ότι προτιμούν έλαια με 
αδύνατα, ισορροπημένα και φρουτώδη χαρακτηριστικά. Αντίθετα, οι καταναλωτές 
του Νότου, προτιμούν έλαια με δυνατό άρωμα, έντονα πικρά και πικάντικα 
χαρακτηριστικά (Morales & Tsimidou, 2000). 
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Οι Monteleone et al. (1997), προσεγγίζοντας στατιστικά την προτίμηση των 
καταναλωτών προς το παρθένο ελαιόλαδο, απέδειξαν ότι οδηγός στη συνολική 
αποδοχή του προϊόντος είναι με σειρά προτεραιότητας η γεύση, η οσμή κα τέλος η 
εμφάνιση. Επιπλέον, με τη χρήση ενός διαφορετικού στατιστικού μοντέλου, 
αποδείχτηκε ότι οι καταναλωτές εκτιμούν την πικράδα, το πικάντικο και το στυφό ως 
θετικά γευστικά χαρακτηριστικά του παρθένου ελαιολάδου. Αντίθετα, απορρίπτουν 
εκείνο το προϊόν που θυμίζει μήλο, ντομάτα ή κομμένο γρασίδι. 

Τα ελαιόλαδα που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε ολικές φαινόλες και ο-
διφαινόλες, έχουν έντονη πικρή γεύση. Τα έλαια αυτά, μπορεί να έχουν εξαιρετική 
σταθερότητα στην αυτοξείδωση, αλλά δεν γίνονται οργανοληπτικώς αποδεκτά από 
τους καταναλωτές. Οι Montedoro et al. (1978), χαρακτήρισαν τα ελαιόλαδα με 
περιεκτικότητα σε ολικές φαινόλες μεγαλύτερη από 616 mg γαλλικού οξέος/kg 
ελαίου, ως έχοντα δυσάρεστη γεύση (nasty). 

Σύμφωνα με τον McEwan (1994), οι Βρετανοί καταναλωτές, που αποτελούν μια 
πρόσφορη μελλοντική αγορά για το παρθένο ελαιόλαδο, αγοράζουν το προϊόν για τη 
γεύση του. Σε μεγάλο ποσοστό χρησιμοποιούν τις κατηγορίες εξαιρετικό παρθένο και 
παρθένο ελαιόλαδο τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, θεωρώντας ότι κερδίζουν 
σε "υγεία". Τα Ιταλικά ελαιόλαδα, δεν φάνηκαν να είναι αρεστά στους Βρετανούς 
καταναλωτές γιατί έχουν γλυκιά οσμή, δυνατή, άγουρη γεύση που μένει στο λαιμό. 
Αρεστά είναι τα Ελληνικά και Ισπανικά δείγματα λόγω των χαρακτηριστικών της 
ντομάτας, μπανάνας, χόρτου και παχιάς γεύσης (γεμάτης). 

Οι παραδοσιακοί χρήστες του ελαιολάδου στη νότια Ιταλία (20 οικογένειες), 
έδωσαν αντιφατικές απαντήσεις για το γευστικό προφίλ του προϊόντος που 
προτιμούν. Αντίθετα, οι καταναλωτές της βόρειας Ιταλίας (152 άτομα) φάνηκε να 
προτιμούν ελαιόλαδα με τα χαρακτηριστικά του πράσινου, του πικρού, του στυφού 
και του πικάντικου. Οι παραπάνω απόψεις αναμένεται να έχουν επηρεασθεί από τη 
μεγάλη ζήτηση και δημοφιλία του παρθένου ελαιολάδου παγκοσμίως. Νεότερα 
στοιχεία με τη μορφή δημοσίευσης σε επιστημονικό περιοδικό δεν βρέθηκαν. 

 

1.4 Πικρή γεύση 

1.4.1 Χημεία της πικρής γεύσης 

Η πικρή γεύση είναι μια από τις τέσσερις βασικές γεύσεις και αποδίδεται σε 
μια ποικιλία χημικών ενώσεων που διαφοροποιούνται ως προς το μέγεθος και τις 
λειτουργικές τους ομάδες. Σε ορισμένα τρόφιμα, η πικρή γεύση υπάρχει τόσο στο 
αρχικό όσο και στο τελικό προϊόν π.χ οι γλυκοζίτες των σεκοϊριδοειδών ενώσεων 
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(ελαιοευρωπαΐνη, λιγκστροζίτης) είναι οι κύριες πικρές ενώσεις του ελαιόκαρπου, 
ενώ η πικρή γεύση του παρθένου ελαιολάδου αποδίδεται στα άγλυκα συστατικά 
των παραπάνω ενώσεων. Σε άλλες περιπτώσεις, οι πικρές ενώσεις προκύπτουν κατά 
την επεξεργασία του τροφίμου. Η έντονη αντίληψη του πικρού λαμβάνεται ως 
ένδειξη κινδύνου. Όταν όμως εντοπίζεται σε μικρή ένταση, θεωρείται κριτήριο για 
την αποδοχή της γεύσης και της ποιότητας ορισμένων σκευασμάτων. 

Η πικρή γεύση οφείλεται σε αλειφατικές ενώσεις ή αρωματικές οργανικές 
ενώσεις με μόρια πολυκυκλικά ή ευθείας αλυσίδας, γλυκοζίτες ή άγλυκα συστατικά 
με σχεδόν οποιαδήποτε λειτουργική ομάδα. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει τη 
συστηματική μελέτη των πικρών ενώσεων αφού σχεδόν οποιαδήποτε χημική ένωση 
μπορεί να επιδείξει πικρή γεύση με την παραμικρή δομική αλλαγή. Γενικά, η 
ικανότητα πρόβλεψης της πικρής γεύσης με βάση την μοριακή δομή είναι 
περιορισμένη, παρόλα αυτά, επικρατεί η γενικευμένη άποψη ότι όσο πιο υδρόφοβο 
είναι το μόριο τόσο πιο καλά συσχετίζεται η δομή με την πικρή γεύση, παρόλα 
αυτά πρέπει να είναι έστω και ελάχιστα διαλυτό στο νερό. Άλλοι παράγοντες που 
επηρεάζουν την πικρή γεύση μιας ένωσης, είναι: το μοριακό βάρος, οι 
«λειτουργικές ομάδες», η θέση του σακχάρου, η υδρόφοβη συμπεριφορά και η 
στερεοχημεία (Brieskorn, 1990). Συγκεκριμένα, η πικρή ένωση πρέπει να 
χαρακτηρίζεται από ορισμένα δομικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 1.4. 

 

Πίνακας 1.4. Δομικές απαιτήσεις για τις πικρές ενώσεις (Roy, 1992). 

 

 

 

Μοντέλο Μοριακή απαίτηση για γλυκιά 
γεύση Μοριακή απαίτηση για πικρή γεύση 

ΑΗ 
Β 

B 
AH Αντιστροφή προσανατολισμού 

Temussi 
Χ X  

Belitz 

p+ 
p- 
a, 

σε περιοχή με x,z>0 

p+ 
p- ή απουσία p- 

a, 
σε περιοχή με x,z<0, αν υπάρχει ομάδα p- 

Okai 
ΑΗ 
Β 
Χ 

AH 
απουσία B 

X 
ΑΗ (ηλεκτρονιόφιλο), Β (πυρηνόφιλο), Χ (υδρόφοβη ομάδα) 
p+ (ηλεκτρονιόφιλο), p- (πυρηνόφιλο), a (υδρόφοβη ομάδα) 
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Το όριο αντίληψης για τις διάφορες πικρές ενώσεις είναι τόσο θέμα 
κληρονομικότητας όσο και εκπαίδευσης. Ο χρόνος στον οποίο γίνεται αντιληπτή η 
πικρή γεύση είναι 2-7sec, με σχετικά μεγάλη επίγευση που υποδηλώνει ισχυρή 
δέσμευση των πικρών ενώσεων στους υποδοχείς. Η βέλτιστη θερμοκρασία 
αντίληψης της πικρής γεύσης ανέρχεται σε 10ο C (Rouseff, 1990). 

Οι μέθοδοι διαχωρισμού και ταυτοποίησης των πικρών ενώσεων είναι κυρίως 
μέθοδοι HPLC, καθώς οι συγκεκριμένες ενώσεις είναι κυρίως μη πτητικές και 
θερμικά ασταθείς.  

 

1.4.2 Φυσιολογία της πικρής γεύσης 

Οι γευστικοί υποδοχείς των θηλαστικών βρίσκονται στην επιφάνεια και το πίσω 
μέρος της γλώσσας με τη μορφή μικρών κωνικών προεξοχών (θηλές -papillae) αλλά 
και στον φάρυγγα. Η αντίληψη της πικρής γεύσης γίνεται με τον ταυτόχρονο 
ερεθισμό ενός αριθμού διαφορετικών θηλών που εντοπίζονται στο πίσω μέρος της 
γλώσσας. Ο μηχανισμός με τον οποίο δημιουργείται ο ερεθισμός των υποδοχέων 
στηρίζεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ ενός υποδοχέα γεύσης και της πικρής 
ένωσης.  

Ο υποδοχέας γεύσης είναι μια περιοχή με πρωτεϊνική σύσταση (G-protein-
coupled receptor), συγκεκριμένες λειτουργικές ομάδες και προσανατολισμό ώστε να 
δεσμεύσει την πικρή ένωση. Ο γευστικός υποδοχέας, μετά από τη δέσμευση της 
πικρής ένωσης, αλλάζει διαμόρφωση ενεργοποιώντας έναν ή περισσότερους 
δευτερεύοντες διαβιβαστές που με τη σειρά τους θέτουν σε λειτουργία κανάλια 
ιόντων K+ και Ca2+, που συνδέονται με την αντίληψη της γλυκιάς και πικρής γεύσης. 
(Σχήμα 1.1) (Walters, 1996). Το γεγονός ότι ενώσεις με διαφορετική δομή μπορούν 
να εμφανίσουν πικρή γεύση, οφείλεται και στο ότι οι αντίστοιχοι υποδοχείς τους είναι 
λιγότερο εξειδικευμένοι από αυτούς των γλυκών ενώσεων. 

Η πληροφορία μεταφέρεται από την γλώσσα στον εγκέφαλο (χαμηλές, ενδιάμεσες 

περιοχές) με την βοήθεια τριών νευρικών οδών. Ο τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλος 

κωδικοποιεί και διαβάζει την πληροφορία δεν είναι πλήρως γνωστός. Υπάρχουν δυο 

βασικές θεωρίες, σύμφωνα με τις οποίες ο εγκέφαλος είτε αντιστοιχεί απευθείας το 

σήμα των γευστικών κυττάρων με μια συγκεκριμένη ιδιότητα είτε διαβάζει την 

πληροφορία ανάλογα με την νευρική ίνα που θα αποκριθεί (Reed et al., 2006). 
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Σχήμα 1.1. Σχηματική παράσταση της μεταβίβασης της πικρής γεύσης. 

 

1.5 Προσδιορισμός πολικών φαινολών του παρθένου ελαιολάδου 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν μετά το 1960, για την ποιοτική και 
ποσοτική εκτίμηση των επιμέρους φαινολικών συστατικών ήταν η χρωματογραφία 
χάρτου, λεπτής στοιβάδας, και στήλης για το διαχωρισμό τους με χρωματομετρικό 
προσδιορισμό. Μετά το 1980, η χρήση των προχωρημένων και ικανοποιητικής 
διαχωριστικής ικανότητας χρωματογραφικών τεχνικών (GC-MS, HPLC-MS) 
επέτρεψε την ταυτοποίηση των περισσοτέρων επιμέρους φαινολών του 
υδατομεθανολικού κλάσματος. 

Η ανάλυση του φαινολικού κλάσματος γίνεται είτε χωρίς διαχωρισμό 
(χρωματομετρικά) είτε μετά από διαχωρισμό με: i) υγρή χρωματογραφία 
αντίστροφης φάσης (Reversed Phase HPLC) με χρήση MS, NMR, ανιχνευτή 
συστοιχίας διόδων λυχνιών (Diode Array Detector), ανιχνευτή φθορισμού ή 
ηλεκτροχημικό ανιχνευτή, με βαθμωτή έκλουση με δυο ή τρεις διαλύτες: νερό-οξύ 
με ακετονιτρίλιο, μεθανόλη ή ακετονιτρίλιο/μεθανόλη ii) GC-FID/MS, μετά από 
παραγωγοποίηση των φαινολικών συστατικών (τριμεθυλσιλυλοπαράγωγα) σε 
υψηλές θερμοκρασίες, iii) τριχοειδή ηλεκτροφόρηση ζωνών (Capillary Zone 
Electrophoresis)-UV. Κάθε μια από τις τεχνικές αυτές παρουσιάζει συγκεκριμένα 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ο αναλυτής όμως έχει στη διάθεσή του ισχυρά 
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μέσα προκειμένου να επιλέξει τις συνθήκες της ανάλυσης σε σχέση με το σκοπό 
της εργασίας (Tsimidou, 1999, Carrasco-Pancorbo et al., 2005). 

 

1.5.1 Παραλαβή του φαινολικού κλάσματος 

Συνήθως το φαινολικό κλάσμα του ελαιολάδου παραλαμβάνεται με εκχύλιση 
διαλύματος ελαίου σε εξάνιο με υδατομεθανολικό διάλυμα σε διάφορες αναλογίες. 
Ακολουθεί απομάκρυνση του διαλύτη από την υδατική φάση και προσδιορισμός 
των φαινολικών συστατικών (ολικών ή επιμέρους).  

Οι Montedoro & Cantarelli (1969) βελτιστοποίησαν την αναλογία 
διαλύτη/ελαίου για διάφορα υδατομεθανολικά εκχυλίσματα, καταλήγοντας στο 
συμπέρασμα ότι η εκχύλιση των φαινολικών συστατικών με υγρή-υγρή εκχύλιση 
είναι καλύτερη με μίγμα μεθανόλης 80%. Οι Vazquez-Roncero et al. (1976), 
πρότειναν την χρήση μίγματος μεθανόλης 60% για την εκχύλιση, αφού με τον 
τρόπο αυτό διαχωρίζεται καλύτερα η υδατομεθανολική στοιβάδα. Οι ερευνητές που 
ακολούθησαν, χρησιμοποίησαν τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα υγρής/υγρής 
εκχύλισης (LLE) με διαφοροποιήσεις ως προς την ποσότητα του ελαίου, τις 
συνθήκες φυγοκέντρησης κλπ. (Tsimidou, 1999). 

Πρόσφατα, οι Brenes et al. (2000) ανέπτυξαν μια νέα μέθοδο υγρής/υγρής 
εκχύλισης των φαινολών του ελαιολάδου χρησιμοποιώντας Ν,Ν-
διμεθυλοφορμαμίδιο ως διαλύτη. Η μέθοδος παρουσιάζεται ως πιο γρήγορη και  
οικονομική (λιγότερος καταναλισκόμενος διαλύτης) και απαιτεί μικρότερη 
ποσότητα ελαιολάδου συγκριτικά με την κλασική LLE, αλλά και την στερεή/υγρή 
εκχύλιση (SPE). Το φαινολικό κλάσμα απομονώνεται επίσης και με τη διαδικασία 
της στερεής/υγρής εκχύλισης (SPE) σε μικροστήλες αντίστροφης φάσης 
πληρωμένες με C18 ή C8 ή αμινο-υποκαταστημένη C18 ή διόλη. Με τη μεθοδολογία 
αυτή, περιορίζονται οι απαιτούμενες ποσότητες δείγματος και διαλυτών καθώς και 
η διάρκεια της εκχύλισης. Χαρακτηριστικά, οι Mateos et al. (2001), απομόνωσαν 
τις φαινόλες με SPE σε μικροστήλες διόλης. 

Σύμφωνα, με τους Servilli et al. (2004), οι απλές φαινόλες παραλαμβάνονται 
καλύτερα με την SPE ενώ οι σύνθετες φαινόλες ανακτώνται καλύτερα με την LLE. 
Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και οι Hrncirik & Fritsche (2004), που έδειξαν ότι 
η ανάκτηση των ολικών πολικών φαινολών και των «πικρών φαινολών» αυξάνεται 
κατά σειρά: SPE_C18 (έκλουση με μεθανόλη)<SPE_diol (έκλουση με 
μεθανόλη)<LLE (έκλουση με μεθανόλη 60%).  

Η εκχύλιση με ρευστά σε υπερκρίσιμη κατάσταση χρησιμοποιείται τελευταία 
για την παραλαβή των πολυφαινολών από φυτικές πηγές (π.χ φύλλα ελιάς), με το 
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πλεονέκτημα της ταχύτητας, απουσίας αέρα και φωτός (μικρότερη αποικοδόμηση 
των συστατικών), με μικρότερη όμως απόδοση σε σχέση με την κλασική LLE. Η 
εφαρμογή αυτής της διαδικασίας είναι σπάνια στο ελαιόλαδο, παρόλο που φαίνεται 
να παρουσιάζει ενδιαφέρον (Carrasco-Pancorbo et al., 2005) 

 

1.5.2 Μέθοδοι προσδιορισμού φαινολικών συστατικών χωρίς διαχωρισμό-

Χρωματομετρικός προσδιορισμός 

Οι ολικές φαινόλες προσδιορίζονται φασματοφωτομετρικά, με την χρήση του 
ειδικού αντιδραστηρίου Folin-Ciocalteu (Tsimidou, 1998). Η Gutfinger (1981), 
παρουσίασε ένα αναλυτικό πρωτόκολλο χρωματομετρικού προσδιορισμού τόσο των 
ολικών πολικών φαινολών όσο και των ο-διφαινολών που έγινε εξαιρετικά δημοφιλές 
τις επόμενες δεκαετίες. Με τη διαδικασία αυτή, εκτιμάται η παρουσία όλων των 
ενώσεων που είναι οξειδώσιμες κάτω από τις συνθήκες της  αντίδρασης. Αυτή η 
μέθοδος δεν είναι εξειδικευμένη, αφού συνπροσδιορίζονται εκτός από τις μονο- και 
διφαινόλες, και άλλα συστατικά του εκχυλίσματος που έχουν αναγωγική δράση 
(φλαβόνες, λιγνάνες). Επιπλέον, η μέθοδος δεν είναι επίσημη αλλά έχει γίνει 
αποδεκτή ως «universal» για την εκτίμηση των ολικών πολικών φαινολών σε 
τρόφιμα όπως το κρασί, οι χυμοί φρούτων, το παρθένο ελαιόλαδο κλπ. (Singleton et 
al., 1999). 

Σύμφωνα με τους Blekas et al. (2002), οι τιμές για τα επίπεδα των ολικών πολικών 
φαινολών που προκύπτουν κατά το χρωματομετρικό προσδιορισμό με τη μέθοδο 
Folin-Ciocalteu φαίνεται να συσχετίζονται με την οξειδωτική σταθερότητα των 
παρθένων ελαιολάδων. Επιπλέον, σύμφωνα με τους Hrnsirik & Fritsche (2004), οι 
ολικές πολικές φαινόλες συσχετίζονται με τις αντίστοιχες ολικές όπως αυτές 
προσδιορίζονται υγροχρωματογραφικά. Στο υδατομεθανολικό εκχύλισμα δεν 
φαίνεται να περιέχονται συστατικά που παρεμποδίζουν κατά τον χρωματομετρικό 
προσδιορισμό. Οι ερευνητές υπολόγισαν υγροχρωματογραφικά τις ολικές πολικές 
φαινόλες αθροίζοντας τις κύριες κορυφές του χρωματογραφήματος. Παρά το γεγονός 
αυτό, οι Singleton et al. (1999), αναφέρουν ότι δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούν 
τα αποτελέσματα των δυο διαδικασιών, αφού ενώσεις με υψηλή τιμή απορρόφησης 
στο UV (HPLC) μπορεί να συνεισφέρουν λίγο στο ολικό περιεχόμενο σε φαινόλες 
(Folin-Ciocalteu), και το αντίστροφο. 

Η συγκέντρωση των ολικών φαινολών κυμαίνεται συνήθως από 50 έως 200 ppm 
εκφρασμένη ως καφεϊκό οξύ, όπως έχει αναφερθεί από διάφορους ερευνητές. 
Εναλλακτικά, ως πρότυπες ενώσεις αναφοράς έχουν χρησιμοποιηθεί το γαλλικό οξύ, 
η τυροσόλη, η υδροξυτυροσόλη και το π-υδροξυβενζοϊκό οξύ. Τα αποτελέσματα της 
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συγκέντρωσης των ολικών φαινολών εκφράζονται ως "mg πρότυπης ένωσης / kg 
ελαίου (ppm πρότυπης ένωσης)". 

Ειδικότερα, για τα Ελληνικά ελαιόλαδα αναφέρονται τιμές που κυμαίνονται από 
20 έως 339 ppm εκφρασμένα ως καφεϊκό οξύ (Blekas et al., 2002). Στη διαμόρφωση 
αυτών των επιπέδων συμβάλλουν όλες εκείνες οι παράμετροι που επηρεάζουν την 
ποιοτική και ποσοτική σύσταση του πολικού εκχυλίσματος του ελαιολάδου (ποιότητα 
και ωριμότητα καρπού, τεχνολογία και συνθήκες παραλαβής, συνθήκες 
αποθήκευσης, πρωτόκολλο που ακολουθείται από τον ερευνητή). Οι Hrnsirik & 
Fritsche (2004), αναγνωρίζοντας τη δυσκολία σύγκρισης των αποτελεσμάτων του 
χρωματομετρικού προσδιορισμού, όταν χρησιμοποιούνται διαφορετικές πρότυπες 
ενώσεις, και την ανάγκη ενοποίησης του τρόπου παρουσίασης των δεδομένων 
εκπόνησαν τρόπο αλληλομετατροπής τιμών σε σχέση με το χρησιμοποιούμενο 
πρότυπο για την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων βιβλιογραφικών δεδομένων. 

 

1.5.3 Μέθοδοι προσδιορισμού φαινολικών συστατικών μετά από διαχωρισμό  

Στην παρούσα εργασία δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στα συστήματα 
ανίχνευσης και τις πληροφορίες που λαμβάνονται κατά τον υγροχρωματογραφικό 
προσδιορισμό των φαινολικών συστατικών του παρθένου ελαιολάδου. Ο τελευταίος 
επιτυγχάνεται αποκλειστικά σε στήλες αντίστροφης φάσης μετά από βαθμωτή 
συνήθως έκλουση με μίγματα νερού ακετονιτριλίου ή μεθανόλης, σε τιμή pH που 
διασφαλίζει το αδιάστατο των φαινολικών ενώσεων. 

Οι ανιχνευτές που αξιοποιήθηκαν για την εκτίμηση της συγκέντρωσης των 
«πικρών» φαινολικών συστατικών του παρθένου ελαιολάδου είναι: i) ο ανιχνευτής 
συστοιχίας διόδων λυχνιών (DAD) σε διάφορα μήκη κύματος που αναφέρονται στη 
βιβλιογραφία (λ=225, 240, 280, και 335 nm για τις φλαβόνες), και ii) ο ανιχνευτής 
φθορισμού (λexc=280 nm, λemiss=320 nm). 

Ακολουθεί συγκεντρωτικός πίνακας με τα μήκη κύματος των φαινολικών 
ενώσεων που απαντώνται στο παρθένο ελαιόλαδο, φθορίζουν και απορροφούν στο 
υπεριώδες. 
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Πίνακας 1.5. Μήκη κύματος απορρόφησης στο υπεριώδες και εκπομπής στο υπεριώδες 
μετά από διέγερση (φθορισμός), για φαινολικές και μη ενώσεις που υπάρχουν στο παρθένο 
ελαιόλαδο. 

 Υπεριώδες
λmax 

Βιβλιογραφική 
αναφορά 

Φθορισμός
(λex, λem) 

Βιβλιογραφική 
αναφορά 

Απλά φαινολικά συστατικά 

Υδροξυβενζοϊκά οξέα 

308, 360 Dey & Harborne, 
1990 

264, 354 Cartoni et al.,  
2000 

Βανιλλικό οξύ 
 

COOH

OH
OMe

 

261; 293 Tsimidou et al., 
1992 

280, 353 Selvaggini et al., 
2006 

320, 372 Dey & Harborne, 
1990 

310, 430 Cartoni et al., 
 2000 

Συριγκικό οξύ 
 
 

OH

COOH

OCH3H3CO

 

275 « « 

264, 354 Bianco et al,  
2003 

412, 496 
(unstable) 

Dey & Harborne, 
1990 

Γαλλικό οξύ 
COOH

OH
OHHO

 

270 « « 

278, 366 Rodriguez et al., 
2001 

304, 365 
(unstable) 

Dey & Harborne, 
1990 

Πρωτοκατεχικό οξύ 
 

OH

COOH

OH

 

260; 295 « « 

270, 358 Rodriguez et al., 
2001 
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 Υπεριώδες 
λmax 

Βιβλιογραφική 
αναφορά 

Φθορισμός 
(λex, λem) 

Βιβλιογραφική 
αναφορά 

291, 340 Dey & Harborne, 
1990 

π-υδροξυβενζοϊκό 
οξύ 

OH

COOH

 

256 Tsimidou et al., 
1992 

264, 354 Bianco et al.,  
2003 

Υδροξυκινναμωμικά οξέα 

310, 430 Cartoni et al., 
2000 

π-κουμαρικό οξύ 
HC CH COOH

HO  

306 Tsimidou et al.,  
1992 

280, 453 Selvaggini et al., 
2006 

ο-κουμαρικό οξύ 
HC CH COOH

OH

 

277; 325 « «   

262, 426 Rodriguez et al., 
2001 

Καφεϊκό οξύ 
 
 
 
 
 

 

323; 300 « « 
310, 430 Bianco et al., 

2003 

310, 430 Cartoni et al., 
2000 

Φερουλικό οξύ 
COOH

OH
OCH3

 

321 « « 
264, 354 Bianco et al., 

2003 

Μη φαινολικά συστατικά που συνυπάρχουν με τις φαινόλες 
Κιναμμωμικό οξύ 

 
HC CH COOH

 

280 Mateos et al., 
2001 310, 430 Cartoni et al., 

2000 

HC CH COOH

OH

HO
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 Υπεριώδες
λmax 

Βιβλιογραφική 
αναφορά 

Φθορισμός 
(λex, λem) 

Βιβλιογραφική 
αναφορά 

Ελενολικό οξύ 

O

OH

COOCH 3

CH3

O OH

 

240 Mateos et al., 
2001   

Φαινολικές αλκοόλες και παράγωγά τους 

281 Tsimidou et al., 
1992 280, 320 Ryan et al., 

1999 

278 Montedoro et al., 
1992 

Υδροξυτυροσόλη 
H2C CH2 OH

OH
OH

 230; 280 Mateos et al., 
2001 

280, 353 Selvaggini et 
al., 2006 

276 Tsimidou et al., 
1992 280, 320 Ryan et al., 1999 

Τυροσόλη 
H2C CH2 OH

OH  

220; 273 Montedoro et al., 
1992 280, 353 Selvaggini et al., 

2006 

Οξικός εστέρας της 
τυροσόλης 

H2C CH2

OH

COOMe

 

230; 280 Mateos et al., 
2001 280, 320 Brenes et al., 

2002 

230; 280 « « 
Οξικός εστέρας της 
υδροξυτυροσόλης 

H2C CH2

OH
OH

COOMe

 

277.8 Brenes et al., 
1999 

280, 320 « « 
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Σύνθετα φαινολικά συστατικά 

Σεκοϊριδοειδή 

 Υπεριώδες 
λmax 

Βιβλιογραφική 
αναφορά 

Φθορισμός
(λex, λem) 

Βιβλιογραφική 
αναφορά 

223; 282; 330 Montedoro et al., 
1993 280, 320 Ryan et al., 1999 

Διαλδεϋδική, 
αποκαρβοξυλιωμένη 
μορφή του άγλυκου 
συστατικού της 
ελαιοευρωπαΐνης 

(3,4-DHPEA-EDA) 

OH

HO

O
O

O
CH3

O  
 

235; 285 Mateos et al., 
2001 280, 353 Selvaggini et al., 

2006 

225; 277; 330 Montedoro et al., 
1993 280, 320 Ryan et al., 1999 

Διαλδεϋδική, 
αποκαρβοξυλιωμένη 
μορφή του άγλυκου 
συστατικού του 
λιγκστροζίτη 

(p-HPEA-EDA) 
 

OH
O

O

O
CH3

O  
 

235; 280 Mateos et al., 
2001 280, 313 Selvaggini et al., 

2006 

229; 278 Montedoro et al., 
1992 280, 320 Ryan et al., 1999 

Αλδεϋδική μορφή 
του άγλυκου 

συστατικού της 
ελαιοευρωπαίνης 
(3,4-DHPEA-EA) 

OH

HO

O
O

O

CH3

COOCH 3

OHC

 

235; 285 Mateos et al., 
2001 280, 353 Selvaggini et al., 

2006 
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 Υπεριώδες 
λmax 

Βιβλιογραφική 
αναφορά 

Φθορισμός
(λex, λem) 

Βιβλιογραφική 
αναφορά 

Αλδεϋδική μορφή 
του άγλυκου 

συστατικού του 
λιγκστροζίτη 

(p-HPEA-EA) 

OH
O

O

O
OHC

CH3

COOCH 3

 

235; 285 Mateos et al., 
2001 280, 313 Selvaggini et al., 

2006 

Λιγνάνες 

280, 320 Brenes et al., 
2002 

Πινορεσινόλη 

OH O

O

O

H H

OH

O
CH3

CH3

1

 

232; 280 Mateos et al., 
2001 

280, 339 Selvaggini et al., 
2006 

280, 320 Brenes et al., 
2002 

1-
Ακετοξυπινορεσινό

λη 

OH O

O

O

H COOMe

OH

CH3

1

 

240; 282 « « 
280, 339 Selvaggini et al., 

2006 

Υδροξυισοχρωμάνες** 

Υδροξυισοχρωμάνες 

O

HO

HO
R2R1

 
 

Δεν δίνονται στοιχεία για το 
UV 

Δεν δίνονται στοιχεία για τον 
φθορισμό 
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 Υπεριώδες
λmax 

Βιβλιογραφική 
αναφορά 

Φθορισμός 
(λex, λem) 

Βιβλιογρα
φική 

αναφορά 

Φλαβόνες 

280, 320 Brenes et 
al., 2002 

Απιγενίνη 

OH

OH O

O

OH

H

 
230; 270; 

340 
Mateos et al., 

2001 

280, 340 Selvaggini 
et al., 2006 

280, 320 Brenes et 
al., 2002 

Λουτεολίνη 

OH

OH O

O

OH

OH

 

255; 350 « « 

280, 340 Selvaggini 
et al., 2006 

**Οι ενώσεις αυτές ταυτοποιήθηκαν υγροχρωματογραφικά με ανιχνευτή MS-MS (Bianco et al., 2001). 

1.5.3.1 Φασματομετρία υπεριώδους 

Η φασματομετρία υπεριώδους, με τη χρήση DAD, είναι εξαιρετικά χρήσιμη 
στα πλαίσια της ταυτοποίησης αφού οι φαινολικές ενώσεις παρουσιάζουν ποικίλα 
μέγιστα. Το γεγονός αυτό, δυσχεραίνει την ποσοτική αποτίμησή τους αφού 
χρειάζονται περισσότερα του ενός πρότυπα (Tsimidou et al., 1992). 

Έτσι οι Mateos et al. (2001), αποτίμησαν ποσοτικά στην περίπτωση χρήσης 
HPLC/DAD στα: 240 nm τα υδροξυτυροσολικά παράγωγα, στα 280 nm τις 
φαινόλες, κινναμωμικό οξύ, λιγνάνες και στα 335 nm τις φλαβόνες και το 
φερουλικό οξύ. Η ποσοτική αποτίμηση στα 280 nm έγινε με εσωτερικό πρότυπο το 
π-υδροξυφαινυλοξικό οξύ και στα 335 nm το ο-κουμαρικό οξύ. 

Οι Rotondi et al. (2004), εφαρμόζοντας LLE-HPLC-UV/DAD προσδιόρισαν 
στα 280 nm τα φαινολικά οξέα, τις αλκοόλες και τα σεκοϊριδοειδή ενώ στα 350 nm 
τα φλαβονοειδή. Οι ο-διφαινόλες εκτιμήθηκαν φασματομετρικά στα 370 nm, μετά 
από ειδική κατεργασία του LLE εκχυλίσματος. 

Ακόμη οι Pirisi et al. (2000) συνέκριναν 3 συνθήκες χρωματογραφικού 
διαχωρισμού (HPLC/DAD) κατέληξαν ότι κατά τη βαθμωτή έκλουση με σύστημα 
θειϊκού οξέος/ ακετονιτριλίου στα 225 nm γίνεται καλύτερη αποτίμηση για τις 
ολικές και ορισμένες σύνθετες φαινόλες (3,4-DHPEA-EA, 3,4-DHPEA-EDA, p-
HPEA-EDA, απομεθυλιωμένη ελαιοευρωπαΐνη) από ότι στα 280 nm. Οι ίδιοι 
ερευνητές πρότειναν να γίνεται η έκφραση των αποτελεσμάτων ως «ισοδύναμα 
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τυροσόλης» αφού προκύπτουν υψηλότερες συγκεντρώσεις από ότι στην περίπτωση 
έκφρασής τους σε «ισοδύναμα γαλλικού ή καφεϊκού οξέος». 

 

1.5.3.2. Φθορισμομετρία 

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες για τη χρήση του 

φθορισμού ως μέσο ανίχνευσης μετά από διαχωρισμό για την ανάλυση φαινολικών 

οξέων και άλλων συστατικών του παρθένου ελαιολάδου (Cartoni et al., 2000, Brenes 

et al., 2002, Selvaggini et al., 2006). Από τις ενώσεις που απορροφούν στο 

υπεριώδες, μόνο μερικές φθορίζουν. Γενικά, οι ενώσεις που φθορίζουν 

χαρακτηρίζονται από εκτεταμένη συζυγία. Η φθορισμομετρική προσέγγιση διαφόρων 

συστατικών παρουσιάζει ενδιαφέρον λόγω της μεγάλης εξειδίκευσης και των 

χαμηλών ορίων ανίχνευσης της τεχνικής. 

Σύμφωνα με τους Ryan et al. (1999), ο φθορισμός στα 320 nm (με λexc=280 nm) 

αποτελεί: “the best compromise for general profiling” κατά την ανάλυση των 

φαινολικών ενώσεων του ελαιοκάρπου. Παρόλα αυτά η απλή (UV) ανίχνευση στα 

280 nm δίνει περισσότερες πληροφορίες από ότι ο φθορισμός, αφού οι περισσότερες 

από τις φαινόλες απορροφούν στα 280 nm ενώ πολύ λίγες είναι αυτές που φθορίζουν 

(π.χ τυροσόλη, ελαιοευρωπαΐνη). 

Η χρήση του φθορισμού στην ανάλυση των φαινολικών ενώσεων του παρθένου 

ελαιολάδου μετά από διαχωρισμό, προτάθηκε και από τους Cartoni et al. (2000), 

στην εργασία των οποίων ανιχνεύθηκαν τα απλά φαινολικά οξέα, βανιλλικό οξύ 

(λexc=264 nm, λemiss=354 nm), π-κουμαρικό οξύ, καφεϊκό οξύ, φερουλικό οξύ 

(λexc=310 nm, λemiss=430 nm). Οι ενώσεις που φαίνεται να ευνοούνται κατά τη 

φθορισμομετρική ανίχνευση των φαινολών είναι η τυροσόλη, οι λιγνάνες (ειδικά η 

πινορεσινόλη) και η «πικρή» 3,4-DHPEA-EA, ενώ η 3,4-DHPEA-EDA δίνει σήμα 

μειωμένης έντασης, αφού λόγω διάνοιξης του δακτυλίου, χάνεται η αρχική 

επιπεδότητα του μορίου, και μειώνεται η ικανότητά της να φθορίζει (Brenes et al., 

2002 και Selvaggini et al., 2006). 

Ακόμη, οι Brenes et al. (2002), εφαρμόζοντας HPLC και ανιχνευτές υπεριώδους 

(λ=280 nm) και φθορισμού (λexc=280 nm και λemiss=320 nm), ανίχνευσαν σε 

ελαιόλαδα των ποικιλιών Picual, Arbequina μεταξύ άλλων φαινολών, τις λιγνάνες 

πινορεσινόλη και 1-ακετοξυπινορεσινόλη) καθώς και άγλυκα συστατικά της 

ελαιοευρωπαΐνης και του λιγκστροζίτη. 
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1.5.4 Φασματομετρία υπεριώδους και φθορισμομετρία στην εξέταση του 

παρθένου ελαιολάδου 

1.5.4.1. Φασματομετρία υπεριώδους 

Η φασματομετρία υπεριώδους αναφέρεται στη χρησιμοποίηση του φωτός (λ=200-

400nm) για τη μέτρηση της συγκέντρωσης χημικών ενώσεων ή ιόντων σε διαλύματα. 

Τα μόρια των διαφόρων ενώσεων έχουν τη δυνατότητα να απορροφούν φωτόνια, 

οπότε από τη βασική κατάσταση μεταβαίνουν στη διεγερμένη με ταυτόχρονη αύξηση 

της ενέργειας. Το μέρος του μορίου το οποίο είναι υπεύθυνο για την απορρόφηση του 

φωτός καλείται χρωμοφόρο. Η απορρόφηση (Α) της ακτινοβολίας ακολουθεί τον 

νόμο των Lambert-Beer: A=ε*b*C, όπου ε είναι ο συντελεστής μοριακής 

απορρόφησης (mol-1 L cm-1), b το πάχος της κυψελίδας (cm) και C η συγκέντρωση 

του διαλύματος (mol L-1). Η απεικόνιση της απορρόφησης (Α) του δείγματος σε 

σχέση με το μήκος κύματος λ, παρέχει το φάσμα απορρόφησης της ουσίας, το οποίο 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαπίστωση της παρουσίας χαρακτηριστικών 

ομάδων, για τη διευκρίνιση της δομής και την ταυτοποίησή της. 

Στα πλαίσια της εκτίμησης της ποιότητας του παρθένου ελαιολάδου, οι διεθνείς 

οργανισμοί (Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (IOOC), Codex Alimentarius κλπ.) αλλά 

και η ευρωπαϊκή νομοθεσία (Κανονισμός ΕΕ 2568/91, Παράρτημα ΙΧ) προβλέπουν τη 

χρήση της φασματομετρίας υπεριώδους στην εξέταση του παρθένου ελαιολάδου, 

μέσω των παραμέτρων Κ232, Κ270, ΔΚ (συζυγή διένια, συζυγή τριένια). Επιπλέον, οι 

Grigoriadou & Tsimidou (2006), έδειξαν ότι η φασματομετρία υπεριώδους μέσα από 

την διαδικασία της παραγώγισης σχετίζεται με άλλη μια σημαντική παράμετρο 

ποιότητας, τον αριθμό υπεροξειδίων. Γενικά, η φασματομετρία υπεριώδους φαίνεται 

εξαιρετικά χρήσιμη στη συλλογή πληροφοριών για την οξειδωτική κατάσταση του 

παρθένου ελαιολάδου. 

Ο προσδιορισμός των χλωροφυλλών, που ανήκουν στις χρωστικές του παρθένου 

ελαιολάδου, πραγματοποιείται φασματοφωτομετρικά χωρίς διαχωρισμό στα 

κατάλληλα μήκη κύματος (630, 670, 710 nm) (Ψωμιάδου, 2000). Η ανάλυση των 

χρωστικών του παρθένου ελαιολάδου δεν ανήκει στις επίσημες μεθόδους ανάλυσης 

της ΕΕ αλλά και των διεθνών οργανισμών. 



Θεωρητικό μέρος                                                                         23 

Τέλος, η φασματομετρία αποτελεί σημαντικό εργαλείο στον έλεγχο της 

αυθεντικότητας του παρθένου ελαιολάδου με μέτρηση της απορρόφησης στο 

υπεριώδες, διαλύματος ελαίου σε μήκη κύματος χαρακτηριστικών συζυγών 

πολυενίων (Angerosa, 2006). 

 

1.5.4.2. Φθορισμομετρία 

Η απορρόφηση της υπεριώδους και ορατής ακτινοβολίας από τα μόρια οφείλεται 

στις ηλεκτρονιακές μεταβάσεις από τη βασική (S0) στις διεγερμένες καταστάσεις (S1, 

S2, T1, T2). Από τη διεγερμένη κατάσταση τα μόρια αποβάλλοντας ένα ποσοστό της 

ενέργειας με τη μορφή θερμότητας, λόγω σύγκρουσης με τα μόρια του διαλύτη, 

μεταπίπτουν στην πρώτη διεγερμένη κατάσταση S1. Ακολούθως, η αποβολή 

ενέργειας μπορεί να ακολουθήσει διάφορους μηχανισμούς που σχηματικά δίνονται 

στον Σχήμα 1.2, με αποτέλεσμα τον φθορισμό ή φωσφορισμό των ενώσεων. 

 

Σχήμα 1.2. Μηχανισμοί διέγερσης και αποδιέγερσης μορίου (Κουιμτζής, 1985). 

 

S2 

 

                                             T2 

                                                                                            

S1                                                                                    ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

                                            T1 

 

S0 

 

S0          hν                 S1, S2, T1, T2  (διέγερση ή απορρόφηση) 

S2                              S1 (εκπομπή θερμότητας) 

S1                          S0 (φθορισμός, 10-8 έως 10-5 sec) 

                            T1            S0 (φωσφορισμός, 10-4 έως 10 sec) 

                             T1            S1            S0 (καθυστερών φθορισμός) 
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Η ένταση της ακτινοβολίας φθορισμού (F) που προσπίπτει στον φωτοανιχνευτή 

ενός φθορισμομέτρου δίνεται από τη σχέση: F=K*f*Io*ε*b*C, για C<10-5 M, όπου Κ 

μια σταθερά που εξαρτάται από την κατασκευή του οργάνου, Ιο η ένταση της 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας, f η ικανότητα φθορισμού της ένωσης, ε  ο συντελεστής 

μοριακής απορρόφησης (mol–1 L cm-1), b το πάχος της κυψελίδας (cm) και C τη 

συγκέντρωση του διαλύματος (mol L-1). Η γραφική απεικόνιση της εντάσεως της 

ακτινοβολίας φθορισμού (F) σε σχέση με το μήκος κύματος της ακτινοβολίας 

διέγερσης αποτελεί το φάσμα εκπομπής της ουσίας που εξετάζεται, και στις 

περισσότερες περιπτώσεις αποτελεί κατοπτρικό είδωλο του φάσματος διέγερσης 

(απορρόφησης). 

Οι κύριοι παράγοντες που ευνοούν την ικανότητα φθορισμού μιας ένωσης είναι: I) 

η ύπαρξη π→π* ηλεκτρονίων (οι n→π* διεγέρσεις έχουν μικρή ικανότητα 

φθορισμού), ΙΙ) η σταθερότητα της διεγερμένης κατάστασης S1 (t1/2~10-8 s), III) η 

μεγάλη διαφορά ενέργειας μεταξύ των διεγερμένων καταστάσεων S1, T1, IV) η 

αυξημένη συζυγία αλλά και η επιπεδότητα του μορίου, V) η παρουσία πυρηνόφιλων 

υποκαταστατών. 

Άλλοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα φθορισμού θετικά 

(enhancement) ή αρνητικά (quenching) είναι: Ι) η παρουσία ξένων μορίων 

(quenching), ΙΙ) ο διαλύτης (αύξηση πολικότητας, αύξηση ιξώδους, δεσμοί 

υδρογόνου: enhancement), III) η θερμοκρασία (μείωση θερμοκρασίας: enhancement), 

ΙV) η τιμή pH των διαλυμάτων (όταν ο ιονισμός της ένωσης αυξάνει την ενέργεια 

συντονισμού της: enhancement). 

Το μήκος κύματος εκπομπής μιας ένωσης δεν διαφοροποιείται με το μήκος 

κύματος της διέγερσης. ΄Όμως, η χρήση λexc πολύ διαφορετικού από το βέλτιστο, 

προκαλεί μείωση της έντασης φθορισμού. Επιπλέον, κατά τη διέγερση με 

ακτινοβολία χαμηλού μήκους κύματος, υπάρχει ο κίνδυνος της αποικοδόμησης της 

ένωσης λόγω της υψηλής ενέργειας. Το μήκος κύματος της εκπομπής πρέπει να 

διαφοροποιείται από αυτό της διέγερσης κατά 20-50 nm, ώστε να εξασφαλίζεται η 

απουσία φαινομένων σκεδασμού (Guilbault, 1973). 

Η φθορισμομετρία προτάθηκε για πρώτη φορά στην ανάλυση του παρθένου 

ελαιολάδου από τον Frehse (1925). Αποδείχτηκε ότι η παρουσία εξευγενισμένου 

ελαιολάδου (1-5%) στο παρθένο, μπορεί να ανιχνευθεί με την έκθεση του 

εξεταζόμενου ελαίου στη λυχνία Wood (Gracian, 1968). 
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Οι τεχνολογικές εξελίξεις στην οργανολογία αλλά και στα υπολογιστικά 

συστήματα, έχουν αναδείξει τη φθορισμομετρία σε μια μεθοδολογία αιχμής για τους 

ερευνητές αφού πλεονεκτεί σημαντικά ως προς την ευαισθησία, την εκλεκτικότητα 

και την μικρή ποσότητα δείγματος που απαιτεί. Έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες 

για την άμεση χρήση του φθορισμού χωρίς διαχωρισμό, στην εξέταση του παρθένου 

ελαιολάδου στα πλαίσια της ανίχνευσης της νοθείας αλλά και της ταυτοποίησης των 

παρθένων ελαιολάδων Προστευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και 

Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Sayago et al., 2004, Dupuy et al., 2005). 

 

1.6 Οργανοληπτική αξιολόγηση του παρθένου ελαιολάδου 

Η οργανοληπτική αξιολόγηση του παρθένου ελαιολάδου εκτός από νομοθετική 
απαίτηση για την κατάταξή του στις γνωστές εμπορικές κατηγορίες, εξυπηρετεί 
μεταξύ άλλων: α) στην καθιέρωση ενός βασικού ποιοτικού χαρακτηριστικού του 
προϊόντος, επιβεβαιώνοντας την παρουσία ή μη ελαττωμάτων, β) στο να αξιολογηθεί 
ένα παρθένο ελαιόλαδο ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ, γ) στο να αναδειχθούν μεταβολές του 
οργανολητικού προφίλ, λόγω της ποικιλίας, γεωγραφίας, τεχνολογίας και διάρκειας 
ζωής του προϊόντος, δ) στον εντοπισμό συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που είναι 
αρεστά στους καταναλωτές και με βάση αυτά, στη διερεύνηση των προτιμήσεων των 
παραδοσιακών και πιθανών καταναλωτών, ε) στην αξιολόγηση και κατάταξη ενός 
παρθένου ελαιολάδου σε διεθνείς διαγωνισμούς με βάση τα οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά του (φρουτώδες, πικρό, πικάντικο) όπως αυτά εκτιμώνται από 
διεθνείς, αναγνωρισμένες, ομάδες δοκιμαστών (panel) (βραβείο ποιότητας Mario 
Solinas, διεθνής διαγωνισμός IOOC). 

Ο κανονισμός ΕΚ 2568/1991 προβλέπει τη θέσπιση των αναγκαίων κριτηρίων για 
την αξιολόγηση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των παρθένων ελαιολάδων 
και την περιγραφή της σχετικής μεθόδου ταξινόμησής τους. Η συγκεκριμένη μέθοδος 
εφαρμόζεται μόνο για την ταξινόμηση των παρθένων ελαιολάδων, βάσει της 
φρουτώδους γεύσεως και της έντασης των ελαττωμάτων τους, κατά την κρίση 
ομάδας επιλεγμένων και εκπαιδευμένων δοκιμαστών. Το γενικό βασικό λεξιλόγιο, η 
αίθουσα δοκιμών, η γενική μεθοδολογία καθώς και το ποτήρι δοκιμής των ελαίων 
προτείνεται να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπονται από το Διεθνές 
Συμβούλιο Ελαιολάδου και την ευρωπαϊκή νομοθεσία (βλέπε Παράρτημα Ι). 

Στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία (Καν(ΕΚ) 796/02, 2002), που υιοθέτησε την εισήγηση 
του ΙΟΟC, προβλέπονται τα παρακάτω για τις γευστικές ιδιότητες:  
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α) Θετικές ιδιότητες:  
το πικρό = χαρακτηριστική γεύση του ελαίου που λαμβάνεται από πράσινες ελιές 

ή ελιές που μόλις έχουν αλλάξει χρώμα, περισσότερο ή λιγότερο αποδεκτό ανάλογα 
με την έντασή του, 

το πικάντικο = έντονη αίσθηση κνησμού, χαρακτηριστική ελαίων που παράγονται 
στην αρχή της σοδειάς, κυρίως από ελιές που είναι ακόμα πράσινες/άγουρες, και  

το φρουτώδες = σύνολο χαρακτηριστικών αρώματος του ελαίου, τα οποία 
εξαρτώνται από την ποικιλία και προέρχονται από ακέραιες, φρέσκες, ώριμες ή μη 
ελιές, γίνεται αντιληπτό άμεσα από τη μύτη ή από την οπισθορινική οδό,  

β) Αρνητικές ιδιότητες:  
καμένο, αίσθηση μούχλας-υγρασίας, χωματίλα, οινώδες-οξώδες, μεταλλική γεύση, 

ταγγό, τραχύτητα, ατροχάδο, γεύση απόνερων, σήψης, άλμης. 
Τα προς κατανάλωση ελαιόλαδα πρέπει να βαθμολογηθούν σύμφωνα με την 

αντίληψη του γευστικού ερεθίσματος, από μια ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα (panel) 8-
12 ατόμων. Το κάθε μέλος της ομάδας οσφραίνεται και στη συνέχεια γεύεται το υπό 
εξέταση έλαιο, που περιέχεται σε ποτήρι δοκιμής, και αναλύει τις αντιλήψεις του από 
πλευράς όσφρησης, γεύσης, και κιναισθησίας. Στη συνέχεια, οι κριτές πρέπει να είναι 
σε θέση να αποδώσουν την παρουσία διαφόρων θετικών/ αρνητικών 
χαρακτηριστικών στο ελαιόλαδο, καθώς και να καταγράψουν την ένταση του κάθε 
χαρακτηριστικού, σε μια μη βαθμονομημένη κλίμακα μήκους 100 mm, που 
κυμαίνεται από το 0 έως το 10. Τα δεδομένα της έντασης υποβάλλονται σε 
στατιστική επεξεργασία, για να υπολογιστεί η διάμεση τιμή για κάθε θετική/αρνητική 
ιδιότητα. 

Γενικά, η κατηγοριοποίηση των παρθένων ελαιολάδων με βάση τα οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά, λαμβάνει υπόψη την αίσθηση του φρουτώδους και τη διάμεση τιμή 
του αρνητικού χαρακτηριστικού με τη μεγαλύτερη ένταση. Τα εξαιρετικά παρθένα 
και παρθένα ελαιόλαδα πρέπει να έχουν διάμεση τιμή ελαττώματος μηδέν και 
διάμεση τιμή φρουτώδους μεγαλύτερη από το μηδέν. Η έλλειψη του φρουτώδους 
αποκλείει ένα ελαιόλαδο από τις κατηγορίες του extra και παρθένου ελαιολάδου.  

Παρθένα ελαιόλαδα με έντονο φρουτώδες και ισχυρό πικρό και πικάντικο 
(συνήθως από άγουρους-πράσινους καρπούς) δεν γίνονται άμεσα αποδεκτά από τους 
καταναλωτές, αλλά χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μειγμάτων με μειωμένη 
ένταση ευχημικών χαρακτηριστικών. 

Με το διορθωτικό κανονισμό ΕΚ 1044/2006, δίνεται η δυνατότητα για την χρήση 
ενός πλουσιότερου λεξιλογίου θετικών χαρακτηριστικών, για την καλύτερη 
περιγραφή του πλήθους των ποικιλιών και των γεύσεων που μπορεί να έχει ένα 
παρθένο ελαιολάδο που δεν είναι ΠΟΠ, με την προϋπόθεση ότι αυτά τα 
χαρακτηριστικά μπορούν να αξιολογηθούν οργανοληπτικά. 
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Τα αποτελέσματα των ομάδων δοκιμαστών είναι συχνά αμφίβολα, καθώς η 
επαναληψιμότητα είναι πολύ μικρή και η αναπαραγωγιμότητα καθόλου 
ικανοποιητική, γεγονός που οφείλεται στην έλλειψη ενώσεων αναφοράς και στη 
δυσκολία εκπαίδευσης δοκιμαστών λόγω διαφορετικής καταγωγής, κουλτούρας, 
διατροφικών συνηθειών, ανατομικών χαρακτηριστικών κ.ά (Angerosa, 2000). 
Ειδικότερα, υπάρχει δυσκολία στην εκτίμηση των γευστικών χαρακτηριστικών του 
πικρού και του πικάντικου στο παρθένο ελαιόλαδο. Αυτό οφείλεται στην 
καθυστερημένη απόκριση των αισθητηρίων οργάνων, στον αποσυντονισμό της 
γευστικής ικανότητας μετά από έκθεση σε ένα δυνατό δείγμα καθώς και στη 
δυσκολία διαφοροποίησης του αισθήματος του πικρού και του πικάντικου (Andrewes 
et al., 2003). Για τις ελαιοπαραγωγικές χώρες οι επίσημες ομάδες δοκιμαστών (panel) 
ανέρχονται σε 23 για την Ιταλία, 10 για την Ισπανία, για την Γαλλία 2 ενώ για την 
Ελλάδα μόλις 1. Από 1 επίσημη ομάδα δοκιμαστών έχουν και χώρες όπως η 
Αργεντινή, η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ (Ανώνυμος, 2003). 

 

1.7  Εκτίμηση της πικρής γεύσης του παρθένου ελαιολάδου 

1.7.1 Υποκειμενική εκτίμηση της πικρής γεύσης παρθένου ελαιολάδου 

Στα πλαίσια της επίσημης οργανοληπτικής αξιολόγησης του παρθένου 

ελαιολάδου, υπάρχει η δυνατότητα της εκτίμησης επιμέρους οργανοληπτικών 

χαρακτηριστικών από panel. Ο Κανονισμός ΕΕ 2568/91, προέβλεπε την αξιολόγηση 

της έντασης ενός αριθμού χαρακτηριστικών (μήλο, πράσινο, γλυκό, πικρό, άλλα 

θετικά χαρακτηριστικά, μεταλλικό, οξώδες, ταγγό, άλλα αρνητικά χαρακτηριστικά) 

που συναντώνται συνηθέστερα στα παρθένα ελαιόλαδα με το ακόλουθο κριτήριο: 0 

=απουσία, 1 = μόλις αντιληπτό, 2 = ελαφρύ, 3 = μέσο, 4 = μεγάλο, 5 = ακραίο 

(έντονο). Η συνολική οργανοληπτική ποιότητα του παρθένου ελαιολάδου 

καθορίζονταν με τη χρήση βαθμολογίας από το 1 ως το 9 (9 για την εξαιρετική 

ποιότητα με κανένα ελάττωμα και 1 για τη χειρότερη με πολλά και σοβαρά 

ελαττώματα). Με το διορθωτικό κανονισμό ΕΕ 796/02, οι δοκιμαστές του panel με τη 

χρήση μιας μη βαθμονομημένης κλίμακας των 100 mm, αξιολογούν την παρουσία 

και ένταση των συνηθέστερων αρνητικών (μουχλιασμένο, οξώδες, ταγγό, άλλες 

αρνητικές ιδιότητες) και θετικών χαρακτηριστικών (φρουτώδες, πικρό, πικάντικο) 

του παρθένου ελαιολάδου, μεταξύ των οποίων και της πικρής γεύσης του παρθένου 

ελαιολάδου. Αρκετοί ερευνητές, προκειμένου να αξιολογήσουν τα παρθένα 
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ελαιόλαδα ως προς την πικρή γεύση τους, εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την 

6βάθμια κλίμακα που προβλέπει ο 2568/91 (Mateos et al., 2004). 

Σε κάποιες ερευνητικές εργασίες που ασχολούνται με τα οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά του παρθένου ελαιολάδου, η πικρή γεύση προσεγγίζεται μέσω των 

υδατομεθανολικών εκχυλισμάτων που περιέχουν τις πολικές φαινόλες. Οι Gutierrez 

et al. (1989), έδειξαν ότι το εκχύλισμα αυτό περιέχει τα πικρά συστατικά, καθώς το 

έλαιο μετά την εκχύλιση δεν είχε καθόλου πικρή γεύση, ως εκ τούτου πρότειναν η 

αξιολόγηση της πικράδας να γίνεται από το panel στο φαινολικό εκχύλισμα μετά από 

ξήρανση και επαναδιάλυσή του στο νερό. 

 

1.7.2 Αντικειμενική εκτίμηση της  πικρής γεύσης του παρθένου ελαιολάδου 

Παρόλο που είναι γενικά αποδεκτό ότι οι πολυφαινόλες ως κατηγορία ενώσεων 

είναι οι κύριες υπεύθυνες για την πικρή και στυφή γεύση του ελαιολάδου, η 

συνεισφορά της κάθε ένωσης χωριστά στην πικράδα δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί. 

Είναι γνωστό ότι η ελαιοευρωπαΐνη είναι η κυρίαρχη πικρή ένωση στον ελαιόκαρπο. 

Η ένωση αυτή δεν υπάρχει στο παρθένο ελαιόλαδο, αλλά δίνει την θέση της στα 

άγλυκα συστατικά και στα ισομερή τους λόγω υδρόλυσης. Συγκεκριμένα, οι 

Gutierrez et al. (2003), αναφέρουν ότι οι κύριες ενώσεις που συνεισφέρουν στην 

πικράδα είναι οι 3,4-DHPEA-EDA, p-HPEA-EDA και 3,4-DHPEA-EA. Το p-HPEA-

EDA κατά τους Andrewes et al. (2003), προσδίδει την πικάντικη γεύση. Σύμφωνα με 

τους Mateos et al. (2004), οι ενώσεις: υδροξυτυροσόλη, τυροσόλη, βανιλλικό οξύ, 

βανιλλίνη, π-κουμαρικό οξύ, φερουλικό οξύ, κιναμμωμικό οξύ, ελενολικό οξύ, οξικός 

εστέρας της τυροσόλης και της υδροξυτυροσόλης, οι φλαβόνες (λουτεολίνη, 

απιγενίνη) και οι λιγνάνες, δεν αξιολογήθηκαν ως «πικρές» από panel και ειδικό test 

«πικράδας». 

Η αντικειμενική προσέγγιση της πικρής γεύσης του παρθένου ελαιολάδου 

στοχεύει στην εισαγωγή μιας διαδικασίας ρουτίνας (κόστος, χρόνος) στην 

οργανοληπτική εκτίμηση του προϊόντος, που θα μπορεί να αξιοποιηθεί για την 

κατηγοριοποίηση των παρθένων ελαιολάδων [νομοθετικές, καταναλωτικές, 

διαγωνιστικές (διεθνές βραβείο Mario Solinas) ανάγκες] όσο και στην πρακτική 

ανάγκη της βιομηχανίας τυποποίησης i) για την άμεση αναγνώριση παρθένων 

ελαιολάδων που παρουσιάζουν έντονα χαρακτηριστικά, και ii) για την δημιουργία 
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μιγμάτων (blends), αποδεκτών από τους καταναλωτές για τα οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά τους. 

H βιβλιογραφική αναζήτηση έδειξε ότι οι ερευνητικές προσπάθειες που 

αποσκοπούν στην αντικειμενική εκτίμηση της πικρής γεύσης του παρθένου 

ελαιολάδου ξεκίνησαν από την επιστημονική ομάδα της Gutierrez το 1989. Οι 

μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν από το 1989 έως σήμερα για την αντικειμενική 

αξιολόγηση των παρθένων ελαιολάδων ως προς την πικρή τους γεύση δίνονται στον 

Πίνακα 1.6. 

Πίνακας 1.6. Μέθοδοι αντικειμενικής εκτίμησης της πικρής γεύσης του παρθένου 

ελαιολάδου στη βιβλιογραφία. 

Βιβλιογραφική αναφορά-Σχόλια 

Gutierrez et al. (1989)-SPE-RP_HPLC-UV225nm 

 Απομόνωση του «πικρού» κλάσματος του ελαιολάδου με SPE (μικροστήλη C18, 1 g 
παρθένου ελαιολάδου σε εξάνιο, έκλουση φαινολικών συστατικών με διαλύτη 
MeOH-H2O). 

 Xρωματογραφικές συνθήκες:  

Στήλη: Ultrasphere ODS (C18), 5 μm, 250*2 mm 

Ροή, διαλύτες, ενέσιμος όγκος, θερμοκρασία έκλουση: 0.2 mL min-1, H2O-MeOH 
(60:40), 5 μL, 40±1 oC 

Διάρκεια ανάλυσης: --, Ανίχνευση: UV σε 225 nm, Ποσοτική αποτίμηση: Εμβαδόν 
κορυφής 

 Ανάλυση 10 δειγμάτων παρθένου ελαιολάδου με ένταση πικρής γεύσης από 0.1 έως 
3.5 (5βάθμια κλίμακα). 

 Αξιολόγηση του «πικρού» κλάσματος αλλά και του ίδιου του ελαιολάδου ως προς την 
ένταση της πικράδας από panel. 

 Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων και συσχέτιση της έντασης της πικράδας, 
όπως εκτιμήθηκε από το panel, με συγκεκριμένες αλλά αταυτοποίητες κορυφές του 
χρωματογραφήματος (r=0,96). 
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Βιβλιογραφική αναφορά-Σχόλια 

Gutierrez-Rosales et al. (1992) -SPE-UV225nm 

 Απομόνωση του «πικρού» κλάσματος του ελαιολάδου με SPE 
(μικροστήλη C18, 1 g παρθένου ελαιολάδου σε εξάνιο, έκλουση 
φαινολικών συστατικών με διαλύτη MeOH-H2O). 

 Ανάλυση 75 δειγμάτων παρθένων ελαιολάδου. 

 Μέτρηση της απορρόφησης στα 225 nm ως προς λευκό δείγμα. 

 Έκφραση αποτελέσματος: Κ225, που είναι η απορρόφηση στα 225 nm, 
1 g ελαιολάδου σε 100 mL. 

 Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων και συσχέτιση της Κ225 με την 
εκτίμηση του οργανοληπτικού panel (r=0,91). Μαθηματική σχέση για 
Intensity of Bitterness: Ι.Β=13.33*Κ225-0.837. 

Garcia-Mesa et al. (1992) - FlowInjectionAnalysis-SPE-UV/DAD225nm 

 Προσαρμογή της μεθοδολογίας των Gutierrez-Rosales et al. (1992), σε 
συνθήκες FIA. 

 Ανάλυση 10 δειγμάτων παρθένου ελαιολάδου. 

 Κατασκευή καμπύλης αναφοράς με χρήση παρθένων ελαιολάδων που 
αναλύθηκαν με τη μέθοδο αναφοράς (Κ225). 

 Η νέα μέθοδος ήταν ικανοποιητική ως προς την επαναληψιμότητα 
(CV%=1,61 για K225=0,09, CV%=1,26 για K225=0,55). Βελτίωση ως 
προς τον χρόνο ανάλυσης, κατανάλωση διαλυτών και δείγματος. 
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Βιβλιογραφική αναφορά-Σχόλια 

Beltran et al. (2000) - SPE-UV225nm, LLE-RP_HPLC-UV280nm 

 Υιοθέτηση της μεθοδολογίας Κ225 (Gutierrez et al, 1992). 

 Απομόνωση του φαινολικού κλάσματος του ελαιολάδου με LLE (1.5 g 
παρθένου ελαιολάδου σε εξάνιο, έκλουση φαινολικών συστατικών με 
διαλύτη MeOH-H2O). 

 Xρωματογραφικές συνθήκες: 

Στήλη: Pecosphere RP18 (C18), 3 μm, 83*4.6 mm 

Ροή, διαλύτες, ενέσιμος όγκος, θερμοκρασία, έκλουση: 0,45 mL min-1, 
H2O-οξικό οξύ 2% (Α), MeOH: οξικό οξύ 2% (B), 20 μL, 25 oC, 
βαθμωτή. 

Διάρκεια ανάλυσης: 70 min, Ανίχνευση: DAD σε 280 nm, Ποσοτική 
αποτίμηση: Εμβαδόν κορυφής 

 Ανάλυση παρθένων ελαιολάδων που προήλθαν από 36 δείγματα 
ελαιοκάρπου. Τα δείγματα διαφοροποιήθηκαν ως προς τον δείκτη 
ωρίμανσης (1,14 έως 4,94) και ανήκαν στις ελαιοκομικές περιόδους 
1997/1998 και 1998/1999. 

 Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων και συσχέτιση του Κ225 με: 1) 
Ολικές πολικές φαινόλες (χρωματομετρική μέθοδος Folin-Ciocalteau)-
λογαριθμική σχέση, r2=0,93, 2) μια συγκεκριμένη αλλά αταυτοποίητη 
κορυφή (tR=34,49min) του χρωματογραφήματος- r2=0,95). 
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Βιβλιογραφική αναφορά-Σχόλια 

Gutierrez-Rosales et al. (2003)-SPE-RP_HPLC-DAD280nm 

 Απομόνωση του πολικού φαινολικού κλάσματος με SPE (μικροστήλη διόλης, 
2.5 g παρθένο ελαιόλαδο σε εξάνιο, έκλουση φαινολικών συστατικών με 
διαλύτη MeOH-H2O). 

 Xρωματογραφικές συνθήκες: 

Στήλη: Lichrospere 100RP18 (C18), 5 μm, 250*4.0 mm 

Ροή, διαλύτες, ενέσιμος όγκος,, θερμοκρασία, έκλουση: 1 mL min-1, H2O-
φωσφορικό οξύ 0.5% (Α), MeOH-ACN (50:50, v/v) (B), 20 μL, 30 oC, 
βαθμωτή 

Διάρκεια ανάλυσης: 55 min, Ανίχνευση: DAD σε 280 nm, Ποσοτική 
αποτίμηση: π-υδροξυφαινυλοξικό οξύ ως εσωτερικό πρότυπο, mmol kg-1 

 Ανάλυση 20 δειγμάτων παρθένου ελαιολάδου ελαιοκομικής περιόδου 
2000/2001. Τα μισά προήλθαν από ελαιοκάρπους των ποικιλιών Picual, 
Hojiblanca, Cornicabra ενώ τα υπόλοιπα αγοράστηκαν από κατάστημα 
λιανικής. Τα δείγματα ήταν πικρά (ελαφρώς πικρά ως εξαιρετικά πικρά). 

 Αξιολόγηση του φαινολικού κλάσματος, του ίδιου του ελαιολάδου αλλά και 
των κλασμάτων των κορυφών (παραλαβή με παρασκευαστική HPLC) ως προς 
την ένταση της πικράδας από panel. 

 Χρωματογραφικός διαχωρισμός (HPLC-DAD) και ταυτοποίηση των κορυφών 
του πολικού φαινολικού κλάσματος με HPLC-ESI-CID-MS. 

 Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων και συσχέτιση της πικρής γεύσης 
του παρθένου ελαιολάδου (panel score) με τις ενώσεις Ι: 3,4-DHPEA-EDA 
(r=0,9819, p<0,001), ΙΙ: 3,4-DHPEA-EA (r=0,79, p<0,01) και ΙΙΙ: p-HPEA-
EDA (r=0,98, p<0,001) 
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Βιβλιογραφική αναφορά-Σχόλια 

Mateos et al. (2004) - SPE-HPLC-DAD280nm 

 Απομόνωση του πολικού φαινολικού κλάσματος με SPE (μικροστήλη διόλης, 2.5 g 

παρθένο ελαιόλαδο σε εξάνιο, έκλουση φαινολικών συστατικών με διαλύτη MeOH-

H2O). 

 Xρωματογραφικές συνθήκες: 

Στήλη: Lichrospere 100RP18 (C18), 5 μm, 250*4.0 mm 

Ροή, διαλύτες, ενέσιμος όγκος, θερμοκρασία, έκλουση: 1 mL min-1, H2O-οξικό οξύ 3% 
(Α), MeOH-ACN (50:50, v/v) (B), 20 μL, 30 oC, βαθμωτή 

Διάρκεια ανάλυσης: 60 min, Ανίχνευση: DAD σε 280 nm, 

Ποσοτική αποτίμηση: π-υδροξυφαινυλοξικό οξύ ως εσωτερικό πρότυπο (IS), mmol kg-1 

 Ανάλυση 46 δειγμάτων: Arbequina: 6, Cobrancosa: 2, Hojiblanca: 5, Manzanilla: 11, 

Picual: 7, Verdial: 15. Η ένταση της πικράδας των δειγμάτων κυμάνθηκε από 0,5 έως 

5,0 (6βάθμια κλίμακα). 

 Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων-συσχέτιση της έντασης της πικράδας (panel 

score) με συγκεκριμένες, ταυτοποιημένες κορυφές. 

Ένωση r2 Ένωση r2 Ένωση r2 

I* 0,58 I+III 0,55 I+III+II 0,77 

II* 0,96 I+II 0,85 I+II+IV 0,89 

III* 0,39 I+IV 0,75 I+III+IV 0,64 

ΙV* 0,68 III+II 0,78 III+II+IV 0,79 

  III+IV 0,54 I+II+III+IV 0,80 

*I: 3,4-DHPEA-EDA, II: 3,4-DHPEA-EA, III: p-HPEA-EDA, ΙV: p-HPEA-EA. 

 Καλύτερη συσχέτιση για την πικράδα με την ένωση ΙΙ. Μαθηματική σχέση για 

Bitterness: Bitterness=0,51+7,99*CII, όταν CII=0,03-0,5 mmol/kg. 
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Βιβλιογραφική αναφορά-Σχόλια 

Siliani et al. (2006)-LLE-HPLC/DAD280nm 

 Απομόνωση πολικού φαινολικού κλάσματος με LLE (2 g παρθένου 
ελαιολάδου σε εξάνιο, εκχύλιση με MeOH-H2O, φυγοκέντρηση) 

 Xρωματογραφικές συνθήκες: 

Στήλη:  Spherisorb ODS2 (C18) 

Ροή, διαλύτες, injection volume, θερμοκρασία, έκλουση: 1 mL min-1, H2O 
(Α), MeOH (B), ACN (Γ), 20 μL, βαθμωτή 

Διάρκεια ανάλυσης: 82 min, Ανίχνευση: DAD σε 280 nm 

Ποσοτική αποτίμηση: Συριγκικό οξύ ως εσωτερικό πρότυπο (IS), ppm σε 
ισοδύναμα τυροσόλης (παράγοντας απόκρισης για IS/ παράγοντας 
απόκρισης για τυροσόλη) 

 Ανάλυση 18 παρθένων ελαιολάδων (batch A) που αγοράστηκαν από 
μεσογειακές περιοχές (περίοδος 2003), με ένταση πικράδας: 0 (1 δείγμα), 1 
(3 δείγματα), 2 (3 δείγματα), 3 (2 δείγματα), 3.5 (2 δείγματα), 4 (7 
δείγματα). Επιπλέον, αναλύθηκαν 23 παρθένα ελαιόλαδα (batch B) που 
αγοράστηκαν από μεσογειακές και άλλες περιοχές (π.χ Αυστραλία) και 
ανήκαν σε διαφορετικές ελαιοκομικές περιόδους. 

 Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων και συσχέτιση της πικρής γεύσης 
του ελαιολάδου (panel score) με: 1) τις ολικές πολικές φαινόλες (HPLC 
προσδιορισμός)-γραμμική σχέση (r=0,98, p<10-6) και 2) την ένωση 3,4-
DHPEA-EA (ΙΙ) -εκθετική σχέση (r=0,95, p<10-6). 
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Βιβλιογραφική αναφορά-Σχόλια 

Busch et al. (2006)-Bιοασθητήρας τυροσινάσης και υπεροξειδάσης 

 Αναλύθηκαν 48 παρθένα ελαιόλαδα από διάφορες περιοχές της 
Μεσογείου. 

 Χρήση βιοαισθητήρων τυροσινάσης, υπεροξειδάσης για την προσέγγιση 
της πικρής και πικάντικης γεύσης του VOO. 

 Μηχανισμός: ενζυμική οξείδωση φαινολικών ενώσεων εκχυλίσματος 
παρθένου ελαιολάδου, δημιουργία καθοδικού ρεύματος, ηλεκτροχημική 
ανίχνευση. Ποσοτική αποτίμηση πολικών φαινολικών ενώσεων με τη 
χρήση προτύπου κατεχόλης. 

 
 Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων και γραμμική συσχέτιση μεταξύ 
της απόκρισης του βιοαισθητήρα τυροσινάσης (cv%=6, n=10) και ι) του 
panel score (r=0,56, p<0,05), ιι) των ολικών πολικών φαινολών του 
υδατομεθανολικού εκχυλίσματος (HPLC προσδιορισμός) (r=0,82, p<0,05). 

 Ανάλογα αποτελέσματα προέκυψαν και για τον βιοαισθητήρα 
υπεροξειδάσης. Η απόκριση του τελευταίου συσχετίστηκε σημαντικά με 
την πικάντικη γεύση των παρθένων ελαιολάδων (r=0,66, p<0,05, n=16). 
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Πρώτα, οι Gutierrez-Rosales et al. (1989), αντιστοίχισαν την πικρή γεύση του 

παρθένου ελαιολάδου σε συγκεκριμένες αταυτοποίητες χρωματογραφικές κορυφές 

που ανίχνευσαν στα 225 nm. Οι ερευνητές συσχέτισαν τις συγκεκριμένες κορυφές 

που ανίχνευσαν με την οργανοληπτική εκτίμηση του panel κα πρότειναν μια 

μαθηματική σχέση, που αποτιμά ένα παρθένο ελαιόλαδο ως προς την πικρή γεύση 

του. Οι ερευνητές έχοντας μόνο 10 δείγματα στην κατοχή τους επισήμαναν την 

ανάγκη περαιτέρω μελέτης και βελτίωσης της μεθόδου τους. 

Πράγματι, στη συνέχεια της ερευνητικής εργασίας τους (Gutierrez-Rosales et al., 

1992), παρουσίασαν μια γρήγορη και άμεση τεχνική εκτίμησης της πικρής γεύσης 

του παρθένου ελαιολάδου χρησιμοποιώντας μεγάλο αριθμό δειγμάτων παρθένου 

ελαιολάδου. Συγκεκριμένα, πρότειναν την απομόνωση του πολικού φαινολικού 

κλάσματος του παρθένου ελαιολάδου με SPE και απευθείας μέτρηση της 

απορρόφησης του εκχυλίσματος στα 225 nm, με λευκό δείγμα μεθανόλη/νερό (1:1 

v/v). Το αποτέλεσμα που εκφράζεται ως Κ225, είναι η απορρόφηση στα 225 nm, 1 g 

ελαιολάδου σε 100 mL διαλύτη εκχύλισης. Τα υδατομεθανολικά εκχυλίσματα των 

παρθένων ελαιολάδων δίνουν 2 χαρακτηριστικά μέγιστα, στα 225 και 278 nm, με το 

πρώτο να διαφοροποιεί καλύτερα τα εκχυλίσματα άρα και τη δυνατότητα διάκρισης 

μεταξύ «πικρού» και «μη πικρού» παρθένου ελαιολάδου (Σχήμα 1.3). 

 

 

Σχήμα 1.3 Φάσματα από 2 υδατομεθανολικά εκχυλίσματα «πικρού» και «μη πικρού» 

παρθένου ελαιολάδου (Garcia-Mesa et al., 1992). 
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Οι ερευνητές συσχετίζοντας τα αποτελέσματα του K225 με αυτά ενός panel για 75 

δείγματα παρθένου ελαιολάδου κατέληξαν σε μια μαθηματική εξίσωση με καλό 

συντελεστή συσχέτισης, σύμφωνα με την οποία μπορεί να προβλεφθεί η εκτίμηση 

του οργανοληπτικού panel για την πικρή γεύση ενός παρθένου ελαιολάδου. 

Η διαδικασία προσδιορισμού της πικράδας του παρθένου ελαιολάδου, όπως 

προτάθηκε από τους Gutierrez-Rosales et al. (1992), χωρίς να αποτελεί επίσημη 

μέθοδο, έχει τον χαρακτήρα μεθόδου αναφοράς, αφού χρησιμοποιείται από όλους 

τους ερευνητές που προσπαθούν να προσεγγίσουν την έννοια της πικράδας του 

παρθένου ελαιολάδου με αντικειμενικό τρόπο. Οι ερευνητές είτε ακολουθούν πιστά 

την διαδικασία, μετρώντας τον δείκτη Κ225, είτε τον χρησιμοποιούν για να αναδείξουν 

την μέθοδό τους (καλή συσχέτιση με Κ225). Οι Mateos et al. (2004), αμφισβήτησαν 

μερικώς τον δείκτη Κ225, επισημαίνοντας ότι στα 225 nm απορροφούν και φαινολικές 

ενώσεις (απλές φαινόλες, ελενολικό οξύ κλπ.) που όμως δεν είναι πικρές Σύμφωνα με 

του τελευταίους ο υπολογισμός του δείκτη Κ225 αποτελεί μια προσπάθεια ποσοτικής 

αξιολόγησης του φαινολικού εκχυλίσματος ως προς την πικρή γεύση, η οποία όμως 

είναι αυθαίρετη και δυσνόητη. 

Άλλες πειραματικές μέθοδοι αξιολόγησης της πικρής γεύσης του παρθένου 

ελαιολάδου είναι: 

1. Η στατιστική επιβεβαίωση της συσχέτισης μεταξύ της οργανοληπτικής 

εκτίμησης της πικράδας του παρθένου ελαιολάδου και i) την 

περιεκτικότητα σε ολικές πολικές φαινόλες (που έχει προσδιοριστεί 

χρωματομετρικά ή υγροχρωματογραφικά) και ii) της περιεκτικότητας σε 

ενώσεις που αντιστοιχούν σε ορισμένες κορυφές του HPLC 

χρωματογραφήματος (ταυτοποιημένων ή μη) ή στα αθροισμάτά τους. 

Επικρατέστερες ενώσεις σε τέτοιες συσχετίσεις είναι τα παράγωγα της 

ελαιοευρωπαϊνης (Πίνακας 1.3) (Gutierrez-Rosales et al., 2003, Μateos et 

al., 2004, Siliani et al., 2006). Συγκεκριμένα, οι Μateos et al. (2004), 

κατέληξαν στο ότι η κύρια πικρή ένωση στα δείγματά τους ήταν η 

αλδεϋδική μορφή του άγλυκου συστατικού της ελαιοευρωπαΐνης (Πίνακας 

1.6). Η εξίσωση που πρότειναν ερμηνεύει καλύτερα την πικράδα του 

παρθένου ελαιολάδου από ότι ο δείκτης K225, ανεξάρτητα από την ποικιλία 

των δειγμάτων. Δέχθηκαν, όμως, ότι ο δείκτης Κ225 μπορεί να ερμηνεύσει 

ικανοποιητικά την πικράδα δειγμάτων της ίδιας ποικιλίας. 
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2. Η διαβάθμιση της τιμής του pH και μεταβολές στο UV φάσμα (στα 274 

nm) του ελαιολάδου προκειμένου να εκτιμηθεί άμεσα η πικράδα του 

παρθένου ελαιολάδου (Μateos et al., 2005). Οι φαινολικές ενώσεις του 

παρθένου ελαιολάδου, άρα και οι «πικρές» ενώσεις, έχουν οξεοβασική 

συμπεριφορά που προκαλεί μεταβολές στο φάσμα υπεριώδους με 

διαφοροποίηση της τιμής pH. Η μέθοδος κρίνεται ικανοποιητική ως προς 

την επαναληψιμότητα αλλά και τη συσχέτιση που παρουσιάζει με τη 

μέθοδο μέτρησης του Κ225. 

3. Η χρήση βιοαισθητήρα τυροσινάσης και η προσπάθεια συσχέτισης της 

απόκρισής του με την εκτίμηση του panel (Busch et al., 2006). Η μέθοδος 

βασίζεται στην μετατροπή των φαινολικών ενώσεων σε ο-κινόνες με τη 

δράση του ενζύμου τυροσινάση (φαινολοξειδάση). Οι τελευταίες είναι 

ηλεκτροχημικά ενεργές και μπορούν να δώσουν ένα καθοδικό ρεύμα, που 

μπορεί να συσχετιστεί με την περιεκτικότητα του εκχυλίσματος σε 

φαινολικές ενώσεις. Η εκχύλιση των φαινολικών ενώσεων του παρθένου 

ελαιολάδου γίνεται με τη χρήση ρυθμιστικού διαλύματος PBS σε δοχείο 

Eppendorf. Η μέθοδος κρίνεται ικανοποιητική ως προς την 

επαναληψιμότητά της. Αν και παρουσίασε χαμηλή συσχέτιση με την 

οργανοληπτικά αξιολογούμενη πικρή γεύση του παρθένου ελαιολάδου 

θεωρήθηκε ως αρκετά υποσχόμενη και προτάθηκε η περαιτέρω βελτίωσή 

της. 

Ο αριθμός των δειγμάτων που εξετάσθηκαν κατά την εφαρμογή των διαφόρων 

μεθόδων για την αξιολόγηση της πικρής γεύσης του παρθένου ελαιολάδου, είναι 

μεγάλος (~20-40 δείγματα) στην περίπτωση των περισσότερων ερευνητών. Εξαίρεση 

αποτελούν οι Gutierrez-Rosales et al. (1989), Garcia-Mesa et al. (1992) που 

εξέτασαν από 10 δείγματα παρθένου ελαιολάδου. Η ποικιλία του καρπού, η 

ελαιοκομική περίοδος και η χώρα προέλευσης των δειγμάτων δεν ήταν από τις 

παραμέτρους που αξιολογήθηκαν ως σημαντικές κατά την επιλογή των δειγμάτων. Οι 

Mateos et al. (2004), αμφισβητώντας την εκλεκτικότητα του Κ225 στην αξιολόγηση 

της πικρής γεύσης, επισημαίνουν μεταξύ άλλων ότι ο δείκτης Κ225 δεν μπορεί να 

ερμηνεύσει ικανοποιητικά την πικράδα δειγμάτων από καρπούς διαφορετικής 

ποικιλίας. Σημαντική παράμετρος στην επιλογή των δειγμάτων παρθένου ελαιολάδου 

φάνηκε να είναι η διαβάθμισή τους ως προς την οργανοληπτικά αξιολογούμενη 
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πικράδα (0:απουσία χαρακτηριστικού, 5: εξαιρετικά πικρό). Οι Beltran et al. (2000), 

εξέτασαν δείγματα από ελαιόκαρπο με διαφορετικό δείκτη ωρίμανσης. 

Αναφορικά με την παραλαβή των πολικών φαινολικών συστατικών του παρθένου 

ελαιολάδου, φάνηκε να επικρατεί η εκχύλιση στερεής/υγρής φάσης με μικροστήλες 

C18 ή διόλης. Ο χρωματογραφικός διαχωρισμός-όποτε επιλέχθηκε-πραγματοποιήθηκε 

σε παρόμοιες συνθήκες από τους περισσότερους ερευνητές ως προς την 

χρωματογραφική στήλη (αντίστροφης φάσης), το εκλουστικό σύστημα (H2O, MeOH, 

ACN), τον ανιχνευτή (DAD280nm) και την ποσοτική αποτίμηση των κορυφών (χρήση 

εσωτερικού προτύπου). 

Η αποτελεσματικότητα των μεθόδων με τις οποίες επιδιώκεται η αντικειμενική 

αξιολόγηση της πικρής γεύσης του παρθένου ελαιολάδου κρίνεται από τη συσχέτιση 

(ικανοποιητικός συντελεστής συσχέτισης) που εμφανίζουν με την οργανοληπτική 

μέθοδο εκτίμησης της πικρής γεύσης στο παρθένο ελαιόλαδο. 

Οι ερευνητές που ασχολήθηκαν με την αντικειμενική εκτίμηση της πικρής γεύσης 

του παρθένου ελαιολάδου χωρίζονται σε δυο ομάδες. Στην πρώτη ομάδα ανήκουν 

αυτοί που επιδιώκουν μια γρήγορη, εύκολη, οικονομική (κατανάλωση σε διαλύτη και 

δείγμα) ακριβή, επαναλήψιμη (Gutierrez-Rosales et al., 1989, Garcia-Mesa et al., 

1992) και άμεση ανάλυση (Mateos et al., 2005, Busch et al., 2006) που να μπορεί να 

προβλέψει την πικρή γεύση του παρθένου ελαιολάδου χωρίς να είναι απαραίτητη η 

οργανοληπτική αξιολόγησή του από panel. Στην δεύτερη, βρίσκονται αυτοί που 

εστιάζουν σε συγκεκριμένα, ταυτοποιημένα ή μη, συστατικά του φαινολικού 

κλάσματος του παρθένου ελαιολάδου, που έχουν εκτιμηθεί ως πικρά μετά από 

κλασμάτωση (παρασκευαστική χρωματογραφία) και οργανοληπτική αξιολόγηση. Η 

συγκεκριμένη προσέγγιση δεν εστιάζει στην ανάλυση ρουτίνας αλλά στον ακριβή, 

εκλεκτικό προσδιορισμό των «πικρών» συστατικών του παρθένου ελαιολάδου, με τη 

χρήση της υγρής χρωματογραφίας αντίστροφης φάσης ως αναλυτικό εργαλείο 

(χρονοβόρα ανάλυση). Και για τις δυο σχολές σκέψης, κοινή επιδίωξη είναι η 

αντικειμενική, αναλυτική εκτίμηση της πικρής γεύσης του παρθένου ελαιολάδου που 

θα μπορεί να αντικαταστήσει την οργανοληπτική εκτίμηση από panel. 
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2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
H αντικειμενική εκτίμηση της πικρής γεύσης του παρθένου ελαιολάδου με 

τρόπο απλό και γρήγορο που θα συσχετίζεται όμως με τα αποτελέσματα 
οργανοληπτικού panel μπορεί να προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες στις εταιρείες 
παραλαβής και τυποποίησης του ελαιολάδου αλλά και στις υπηρεσίες που ασκούν 
τον επίσημο έλεγχο τροφίμων. 

Στην παρούσα εργασία, στο πλαίσιο μιας αντικειμενικής αξιολόγησης της 
πικρής γεύσης του παρθένου ελαιολάδου, έγινε προσπάθεια για τη βελτίωση ή 
αντικατάσταση του άτυπου κριτηρίου Κ225 με τον οποίο εκτιμάται η πικρή γεύση του 
παρθένου ελαιολάδου. 

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές όπως η φασματομετρία 
υπεριώδους και η φθορισμομετρία. Εξετάστηκαν τα αντίστοιχα φάσματα των 
υδατομεθανολικών εκχυλισμάτων ενός μεγάλου αριθμού δειγμάτων παρθένου 
ελαιολάδου, για τη χημική σύσταση των οποίων υπήρχαν στοιχεία από προηγούμενη 
έρευνα στο εργαστήριο. Επίσης, έγιναν ποσοτικοί υπολογισμοί απορροφήσεων σε 
συγκεκριμένα μήκη κύματος με τη βοήθεια εξωτερικού προτύπου. 

Η υγρή χρωματογραφία αντίστροφης φάσης σε σύνδεση με ανιχνευτές 
συστοιχίας διόδων λυχνιών (DAD) και φθορισμού, χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια 
για την διερεύνηση της σύστασης του φαινολικού κλάσματος των παραπάνω ελαίων 
σε ενώσεις που θεωρούνται υπεύθυνες για την πικράδα του παρθένου ελαιολάδου. 

Με τον τρόπο αυτό επιδιώχθηκε η καλύτερη αξιολόγηση των 
φασματομετρικών δεδομένων και η σύνδεση των πληροφοριών που αποκτήθηκαν με 
τις διάφορες μεθόδους, συμπεριλαμβανομένης και της χρωματομετρικής εκτίμησης 
του περιεχομένου σε ολικές πολικές φαινόλες. 
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3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

3.1. Υλικά και όργανα 

3.1.1 Δείγματα 

Χρησιμοποιήθηκαν 40 δείγματα παρθένου ελαιολάδου που δειγματίστηκαν με 

ευθύνη της FIELD RESOURCES, από νοικοκυριά των περιοχών: Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη. Όλοι οι καταναλωτές που 

ερωτήθηκαν και παρέδωσαν δείγμα χύμα ελαιολάδου προς εξέταση, ήταν γυναίκες. 

Τα δείγματα που αναλύθηκαν είχαν κατηγοριοποιηθεί από την ΕΤΑΤ ΑΕ., στα 

πλαίσια του προγράμματος του ΣΕΒΙΤΕΛ με τίτλο: "ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ: 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΗΣΣΟΝΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΣΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ". 

Τα δείγματα ανήκαν στις κατηγορίες εξαιρετικό παρθένο και παρθένο ελαιόλαδο. Ως 

δείγμα αναφοράς (δείγμα 14) χρησιμοποιήθηκε ένα δείγμα τυποποιημένου παρθένου 

ελαιολάδου γνωστής εταιρείας, που αγοράστηκε από τοπικό κατάστημα λιανικού 

εμπορίου («Χωριό, ποικιλία Κορωνέικη», ΜΙΝΕΡΒΑ). Τα δείγματα από την 

δειγματοληψία (Ιούλιος-Σεπτέμβριος, 2003) μέχρι την εξέτασή τους παρέμειναν 

στους -22 oC. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν δείγματα Ισπανικών (ποικιλίες 

Arbequina, Picual, Cornicabra, σύστημα παραλαβής: πιλοτικό εργοστάσιο 

βιομηχανικής κλίμακας, παραγωγής 2006), Τυνησιακών (ποικιλίες Chemlali 

Standard, Chemlali Tataouine, Fakhari Douirat, Zarrazi Douirat, 2 δείκτες ωρίμανσης 

ελαιόκαρπου, διαφορετικές αγρονομικές συνθήκες, σύστημα παραλαβής: Abencor,) 

και Ελληνικών δειγμάτων (ΕΛΑÏΣ Α.Ε.) παρθένου ελαιολάδου από τις παραγωγικές 

περιόδους 2006-2007. Τα παραπάνω δείγματα αναλύθηκαν χρωματομετρικά, 

φασματομετρικά και υγροχρωματογραφικά κάτω από τις ίδιες συνθήκες με τα αρχικά 

δείγματα. 

 

3.1.2. Πρότυπες ενώσεις 

Για να κατασκευαστούν οι καμπύλες αναφοράς χρησιμοποιήθηκαν: καφεϊκό οξύ 

(3,4-διυδροξυκινναμωμικό οξύ) της εταιρίας Riedel- de Haën AG (Germany), 

ελαιοευρωπαΐνη της εταιρίας Εxtrasynthèse (France), τυροσόλη (4-

υδροξυφαιναιθυλαλκοόλη) καθαρότητας 98%, της εταιρείας Aldrich (Germany), 
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λουτεολίνη καθαρότητας >99%, , trans-κινναμωμικό οξύ καθαρότητας >99%, από 

την Sigma-Aldrich, π-κουμαρικό οξύ (4-υδρόξυκιναμμωμικό οξύ), βανιλλίνη (4-

υδροξυ-3μεθοξυβενζαλδεϋδη), ο-κουμαρικό οξύ και φερουλικό οξύ (4-υδροξυ-3-

μεθοξυκινναμωμικό οξύ) καθαρότητας 99% της εταιρείας Sigma-Aldrich (Germany). 

 

3.1.3. Διαλύτες και χρωματογραφικά υλικά 

Οι διαλύτες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: μεθανόλη (Lichrosolv, for liquid 

chromatography) και ακετονιτρίλιο (Lichrosolv, gradient grade for HPLC) της 

εταιρείας Merck KGaA (Germany), κ-εξάνιο 95% (UV, IR, HPLC) [PANREAC 

QUIMICA SA (Barcelona- Spain)], πυκνό οξικό οξύ (100% άνυδρο, GR for analysis, 

Merck KGaA, Germany ), νερό υγροχρωματογραφικής καθαρότητας. 

Επίσης χρησιμοποιήθηκε ήλιο υψηλής καθαρότητας για την απαέρωση των 

διαλυτών έκλουσης. 

Τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα παρακάτω: Folin- Ciocalteu 2N 

(with respect to acid) της εταιρείας PANREAC QUIMICA SA (Barcelona- Spain) και 

ανθρακικό νάτριο (άνυδρο, καθαρό) της εταιρείας Riedel-de Haën, Seelze (Germany), 

θειϊκό οξύ (pro analysi) 95-97% καθαρότητας της εταιρείας Merck KGaA (Germany), 

και θειϊκό νάτριο (άνυδρο, para uso alimentario industrial) της ετιαρείας PANREAC 

QUIMICA SA (Barcelona- Spain). 

Τέλος, χρησιμοποιήθηκαν αναλυτική στήλη αντίστροφης φάσης πληρωμένη 
Nucleosil C18 5 μm, 4,0 mm i.d. x 125 mm (Macherey–Nagel, Düren, Germany) 
καθώς και αναλυτική στήλη αντίστροφης φάσης πληρωμένη με Spherisorb ODS-2 5 
μm, 4,6 mm i.d. x 250 mm (Altech, Rigas Labs, Θες/νίκη, Ελλάδα). 
 

Πίνακας 3.1. Κωδικοί και προέλευση παρθένων ελαιολάδων που χρησιμοποιήθηκαν 

στην παρούσα εργασία (Grigoriadou et al., 2005, Grigoriadou & Tsimidou, 2006). 

α/α Κωδικός 
Δείγματος Προέλευση α/α Κωδικός 

Δείγματος Προέλευση 

1 1 ΑΛ 22 23 » 
2 2 ΑΘ 23 24 » 
3 3 » 24 25 ΑΛ 
4 4 » 25 26 ΑΘ 
5 5 » 26 27 » 
6 6 » 27 28 ΘΕ 
7 7 » 28 29 » 
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α/α Κωδικός 
Δείγματος Προέλευση α/α Κωδικός 

Δείγματος Προέλευση 

8 8 ΘΕ 29 30 » 
9 9 » 30 31 ΑΘ 

10 10 » 31 32 » 
11 11 » 32 33 » 
12 12 ΛΑ 33 34 ΘΕ 
13 13 ΑΘ 34 35 ΛΑ 
14 15 ΚΟ 35 36 ΑΘ 
15 16 ΑΘ 36 37 ΛΑ 
16 17 » 37 38 ΑΛ 
17 18 ΑΛ 38 39 ΚΟ 
18 19 ΚΟ 39 40 ΑΘ 
19 20 ΑΘ 40 41 » 
20 21 ΚΟ 22 23 » 
21 22 ΑΘ    

 

3.1.4. Συσκευές – Όργανα 

Χρησιμοποιήθηκε φασματοφωτόμετρο υπεριώδους-ορατού (UV-1601, 
Shimadzu Co., Kyoto, Japan) και φασματοφθορισμόμετρο (RF-1501, Shimadzu Co., 
Kyoto, Japan). Τα φάσματα αξιολογήθηκαν με τη χρήση λογισμικού UVPC 3.9 και 
PC1501 1.2 (Shimadzu Scientific Instruments, Inc). 

Χρησιμοποιήθηκε επίσης υγρός χρωματογράφος αποτελούμενος από αντλία 
(Spectra SYSTEM® P4000, Thermo Separation Products, Inc., Riviera Beach, FL, 
USA), αυτόματο δειγματολήπτη (MIDAS, type 830, SparkHolland BV, The 
Netherlands), ανιχνευτές συστοιχίας διόδων λυχνιών (SpectraSYSTEM® UV6000LP 
Diode Array Detector, Thermo Separation Products, Inc., Riviera Beach, FL, USA) 
και φθορισμού (SSI, model 502, Scientific Systems Inc., State College, PA, USA). Η 
αποθήκευση και επεξεργασία των χρωματογραφικών δεδομένων έγινε με τη βοήθεια 
του λογισμικού Chromquest 3.0 (Thermo Separation Products, Inc., Riviera Beach, 
FL, USA). 

Για τις ανάγκες της πειραματικής εργασίας χρησιμοποιήθηκαν επίσης : 

Λουτρό υπερήχων (Transsonic 420, Elma), περιστρεφόμενος εξατμιστής κενού 

(Rotavapor, Büchi, Switzerland), αντλίες κενού (Rotary vane, type RE-2, Vacuubrand 

GMBH&Co, Germany, type 707, ASAL s.r.l, Italy), αναλυτικός ζυγός τριών 

δεκαδικών ψηφίων (Model bc, Orma, Italy), ζυγός ακριβείας τεσσάρων δεκαδικών 

ψηφίων (ΑΒ204-S, Mettler-Toledo, Switzerland), μαγνητικός αναδευτήρας, συσκευή 

Vortex, φυγόκεντρος (S11 Firlabo, France), σιφώνιο ακριβείας: Microliter Syringes 
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(HAMILTOΝ, Bonaduz, Switzerland), φίλτρα διήθησης PTFE 0,45μm (Waters, 

Milford, MA, USA) για την διήθηση του νερού, του οξικού οξέος (χρήση HPLC) 

αλλά και του δείγματος πριν από την εισαγωγή του στη στήλη. 

 

3.2. Μέθοδοι 

3.2.1. Παραλαβή πολικού φαινολικού κλάσματος 

Το πολικό κλάσμα των δειγμάτων ελαιολάδου, που χρησιμοποιήθηκε για τον 

χρωματομετρικό και για τον φασματο-και φθορισμομετρικό προσδιορισμό, 

παραλήφθηκε μετά από εκχύλιση με μίγμα ΜeOH-H2O (60:40 ν/ν), ως εξής: 

Το δείγμα (2,5 ή 1 ±0,001g) διαλύεται σε 5 mL εξανίου σε σωλήνα φυγοκέντρου 

των 50 mL. Στη συνέχεια προστίθενται 5 mL μίγματος ΜeOH-H2O 60:40 ν/ν, το 

σύνολο αναμιγνύεται σε vortex για 2 min και φυγοκεντρείται για 10 min στις 3500 

στροφές ανά λεπτό (RPM). Μετά την απομάκρυνση της στιβάδας του εξανίου η 

στιβάδα της υδατικής μεθανόλης που περιέχει το πολικό κλάσμα του ελαιολάδου 

χρησιμοποιείται για την μέτρηση των πολικών φαινολών. 

 

3.2.2. Φασματομετρική εκτίμηση ολικών φαινολών στο πολικό κλάσμα. 

Μετά την εκχύλιση των πολικών φαινολικών συστατικών του παρθένου 

ελαιολάδου, από 1±0,001 g δείγματος με διαλύτη ΜeOH-H2O (60:40, v/v), 

απομακρύνεται η εξανική στιβάδα. 

Η στιβάδα της υδατικής μεθανόλης μεταφέρεται με μικροσιφώνιο σε ογκομετρική 

φιάλη των 10 mL οπότε και συμπληρώνεται ο όγκος μέχρι την χαραγή (C0). Από το 

διάλυμα C0 λαμβάνονται 1,25 mL, μεταφέρονται σε φιάλη των 5 mL που 

συμπληρώνεται με διαλύτη (διάλυμα C1). H καταγραφή της απορρόφησης του 

διαλύματος C1 γίνεται στα 225nm. 

 

3.2.2.1. Κατασκευή καμπύλης αναφοράς 

Χρησιμοποιήθηκαν διαλύματα ελαιοευρωπαΐνης (5-100 mg L-1), με κατάλληλες 

αραιώσεις πυκνού διαλύματός της (200 mg L-1). Ως διαλύτης χρησιμοποιήθηκε μίγμα 

ΜeOH-H2O (60:40, v/v). 
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Πίνακας 3.2. Καμπύλη αναφοράς με ελαιοευρωπαΐνη (φασματομετρία). 

 

Η καμπύλη έγινε με ένα διάλυμα ανά συγκέντρωση και ελέγχθηκε η 

επαναληψιμότητα της αραίωσης και της μέτρησης για τα 80 mg L-1. 

 

Πίνακας 3.3. Επαναληψιμότητα της αραίωσης για διάλυμα ελαιοευρωπαΐνης 80 mg L-1 

(φασματομετρία υπεριώδους) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Σχήμα 3.1. Μορφή φασμάτων προτύπων διαλυμάτων ελαιοευρωπαΐνης (φασματομετρία) 

 

 

C 
mg L-1 Abs225 

5 0,0459 
10 0,2484 
20 0,4625 
30 0,7664 
50 1,1952 
80 1,9875 

100 2,4434  
95% στάθμη εμπιστοσύνης, κλίση: 0,024-0,026, τεταγμένη επι την αρχή: -0,075-0,017 

Αριθμός επαναλήψεων 
για 80 mg L-1 Abs225 

1 1,9875 
2 1,9960 
3 1,9907 
4 1,9333 
5 1,9875 
Μ.Ο.: 1,979 

Sd: 0,026 
cv%: 1,303 
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3.2.2.2. Ποσοτική εκτίμηση ολικών φαινολών στο πολικό κλάσμα 

Από την ένδειξη του φασματομέτρου στα 225 nm και με βάση την καμπύλη 

αναφοράς γίνεται αναγωγή του αποτελέσματος ανά kg δείγματος ελαιολάδου. 

A225=mg ελαιοευρωπαΐνης eq/kg VOO=40*α/κ, όπου α: ένδειξη σε mg L-1 από 

καμπύλη αναφοράς και κ: το βάρος του ελαιολάδου που ζυγίστηκε σε g. 

 

3.2.2.3. Υπολογισμός δείκτη Κ225 

Ακολουθώντας τη διαδικασία 3.2.2 και από την ένδειξη του φασματοφωτομέτρου 

στα 225 nm υπολογίζεται ο δείκτης Κ225, ο οποίος αντιστοιχεί στην απορρόφηση 1 g 

παρθένου ελαιολάδου σε 100 mL διαλύτη παραλαβής των ολικών πολικών φαινολών. 

Κ225= (1/κ) *Αbs225 *0,4, όπου κ: το βάρος του ελαιολάδου που ζυγίστηκε σε g και 

Αbs225: η απορρόφηση του διαλύματος C1 στα 225 nm. 

 

3.2.3. Φθορισμομετρική εκτίμηση ολικών φαινολών στο πολικό κλάσμα. 

Από το διάλυμα που προέκυψε από τη διαδικασία 3.2.2. με αραίωση λαμβάνεται 

διάλυμα C2 ως εξής: Ποσότητα 0,5 mL διαλύματος C1 αραιώνεται σε 5 mL μίγματος 

MeOH-H2O (60:40, v/v). Καταγράφεται το φάσμα εκπομπής του διαλύματος C2 

(λexc=280 nm και λemiss=320 nm) μετά από θερμοστάτηση στους 29±1 οC. Το φάσμα 

διορθώνεται ως προς το διαλύτη με τη βοήθεια του λογισμικού του φθορισμομέτρου. 

 

3.2.3.1. Κατασκευή καμπύλης αναφοράς 

Η κατασκευή της καμπύλης αναφοράς γίνεται με τη βοήθεια διαλυμάτων 

πρότυπης ελαιοευρωπαΐνης σε μίγμα MeOH-H2O (60:40, v/v). Από ένα πυκνό 

διάλυμα (200 mg L-1) παρασκευάζονται με κατάλληλες αραιώσεις διαλύματα με 

περιεκτικότητα σε ελαιοευρωπαΐνη 10 και 50 mg L-1. Με περαιτέρω αραιώσεις των 

τελευταίων λαμβάνονται διαλύματα ελαιοευρωπαΐνης συγκέντρωσης 0,05-2,5 mg L-1. 

Στη συνέχεια καταγράφονται φάσματα εκπομπής των διαλυμάτων (λexc=280 nm και 

λemiss=320 nm), μετά από θερμοστάτηση στους 29±1 οC. Τα φάσματα διορθώνονται 

ως προς τον διαλύτη με τη βοήθεια του λογισμικού του φθορισμομέτρου. 
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Πίνακας 3.4. Καμπύλη αναφοράς με ελαιοευρωπαΐνη (φθορισμομετρία). 

C 
mg L-1 

Ένταση 
280/320 

C 
mg L-1 

Ένταση
280/320 

0,05 13,2 1 357,5 
0,05 26,6 1 356,8 
0,05 34,5 1 368,4 
0,1 40,3 1,5 626,6 
0,1 27,1 1,5 596,1 
0,1 12,9 1,5 627,1 
0,3 91,0 2 741,2 
0,3 94,3 2 754,4 
0,3 91,3 2 758,4 
0,5 166,1 2,5 888,7 
0,5 160,8 2,5 888,0 
0,5 155,2 2,5 887,8 
0,8 337,0 
0,8 327,4 
0,8 315,9 

 

 
95% στάθμη εμπιστοσύνης 

κλίση: 346,1-397,0 
τεταγμένη επί την αρχή: -20,4-19,7 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.2. Μορφή φασμάτων φθορισμού προτύπων διαλυμάτων ελαιοευρωπαΐνης. I) 

Μη διορθωμένα φάσματα. Το κατώτερο φάσμα αντιστοιχεί στον διαλύτη, II) Διορθωμένα 

φάσματα, ως προς τον διαλύτη. 
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3.2.3.2. Ποσοτική εκτίμηση ολικών φαινολών στο πολικό κλάσμα 

Από την ένδειξη του φθορισμομέτρου στα 320nm (λemiss) και με βάση την 

καμπύλη αναφοράς γίνεται αναγωγή του αποτελέσματος ανα kg δείγματος 

ελαιολάδου. 

Η αναγωγή του αποτελέσματος από την καμπύλη αναφοράς, δίνει: F280/320=mg 

ελαιοευρωπαΐνης eq/kg VOO=400*β/μ, όπου β: ένδειξη σε mg L-1 από καμπύλη 

αναφοράς και μ: το βάρος του δείγματος ελαιολάδου που ζυγίστηκε σε g. 

 

3.2.3.3. Υπολογισμός δείκτη K280/320. 

Ακολουθώντας τη διαδικασία 3.2.3. και από την ένδειξη του φθορισμομέτρου στα 

320 nm υπολογίζεται ο δείκτης Κ280/320, ο οποίος αντιστοιχεί στην απορρόφηση 1 g 

παρθένου ελαιολάδου σε 100 mL διαλύτη παραλαβής των ολικών πολικών φαινολών. 

Κ280/320= (1/κ) *Έ280/320*4, όπου κ: το βάρος του ελαιολάδου που ζυγίστηκε σε g 

και Ε280/320: η ένταση του φθορισμού του διαλύματος C2 στα 320 nm. 

 

3.2.4. Άλλες μέθοδοι 

3.2.4.1. Χρωματομετρικός προσδιορισμός ολικών φαινολών στο πολικό κλάσμα 

(Ψωμιάδου, 2000) 

Μετά την εκχύλιση των πολικών φαινολών του παρθένου ελαιολάδου με μίγμα 

MeOH-H2O (60:40, v/v), είτε από 1 g είτε από 2,5 g δείγματος ελαιολάδου, και την 

απομάκρυνση της εξανικής στιβάδας ακολουθεί ο χρωματομετρικός προσδιορισμός 

των πολικών φαινολών. 

Συγκεκριμένα 0,4 mL από την υδατομεθανολική στιβάδα μεταφέρονται σε 

ογκομετρική φιάλη των 10 mL και προστίθενται 4,8 mL νερού και 0,5 mL 

αντιδραστηρίου Folin-Ciocalteu. Ακριβώς 3 min μετά προστίθεται 1 mL κορεσμένου 

διαλύματος Na2CO3 (35% w/v) και το μίγμα αραιώνεται στα 10 mL με νερό. Μετά 

από παρέλευση 1 h καταγράφεται η απορρόφηση στα 725 nm. 

Λευκό διάλυμα αναφοράς παρασκευάζεται όπως ακριβώς και τα δείγματα, με τη 

διαφορά ότι αντί για 0,4 mL πολικού κλάσματος περιέχει 0,4 mL μίγματος ΜeOH-

H2O 60:40 ν/ν. Η πρότυπη καμπύλη αναφοράς κατασκευάζεται με διαλύματα 

διαφορετικής περιεκτικότητας σε καφεϊκό οξύ. Με αναγωγή στην ποσότητα του 
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ελαίου που χρησιμοποιήθηκε για την παραλαβή του πολικού κλάσματος υπολογίζεται 

η περιεκτικότητά του σε ολικές φαινόλες. Tα αποτελέσματα εκφράζονται σε mg 

καφεϊκού οξέος / kg ελαίου. 

 

3.2.4.1.1. Κατασκευή καμπύλης αναφοράς 

Για την κατασκευή της καμπύλης αναφοράς παρασκευάζεται αρχικό διάλυμα 

καφεϊκού οξέος, συγκέντρωσης 1000 mg L-1 και από αυτό με διαδοχικές αραιώσεις 

πρότυπα διαλύματα καφεϊκού οξέος συγκέντρωσης 90-200 mg L-1. Ως διαλύτης 

χρησιμοποιείται μίγμα ΜeOH-H2O, 60:40 ν/ν. Ποσότητα 0,2 mL πρότυπου 

διαλύματος αναμιγνύεται με 4,8 mL νερού σε ογκομετρική φιάλη των 10 mL. Στη 

συνέχεια προστίθενται 0,5 mL αντιδραστηρίου Folin-Ciocalteu και μετά από 3 min, 1 

mL κορεσμένου διαλύματος Na2CO3. Το μίγμα αναδεύεται και συμπληρώνεται σε 

όγκο 10 mL με νερό. Μετά 1 h μετριέται η απορρόφηση στα 725 nm. Για κάθε 

συγκέντρωση πρότυπου διαλύματος η απορρόφηση καταγράφεται τρεις φορές. 

 

Πίνακας 3.5. Καμπύλη αναφοράς με καφεϊκό οξύ (χρωματομετρική μέθοδος Folin-

Ciocalteu). 

Abs725 

Αριθμός επαναλήψεων 
C 

μg/10ml 
1η  2η  3η  

18 0,234 0,202 0,201 

22 0,245 0,253 0,246 

26 0,284 0,292 0,306 

30 0,294 0,269 0,318 

34 0,347 0,334 0,358 

40 0,411 0,447 0,42 

y = 0,0092x + 0,043
R2 = 0,9262

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

25 27 29 31 33 35 37 39 41

C μg καφεϊκού οξέος/10 ml διαλύματος εργασίας Folin

A
72

5

 

95% στάθμη εμπιστοσύνης, κλίση: 0,008-0,011, τεταγμένη επί την αρχή: 0,003-0,083 

 

Ο έλεγχος για κάθε μια από τις τρεις καμπύλες αναφοράς γίνεται με 2 ή 3 

συγκεντρώσεις εις τριπλούν. Τα νέα δεδομένα εισάγονται σε αυτά της παλιάς 

καμπύλης και γίνεται επανέλεγχος, δηλ. αν η κλίση της ευθείας βρίσκεται εντός των 

ορίων εμπιστοσύνης, όπως αυτά προέκυψαν από τη στατιστική επεξεργασία των 
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δεδομένων των αρχικών καμπυλών για στάθμη εμπιστοσύνης 95% (Miller & Miller, 

2005). 

 

3.2.4.1.2. Ποσοτική εκτίμηση ολικών φαινολών στο πολικό κλάσμα 

Από την ένδειξη του φασματομέτρου στα 725 nm και με βάση την καμπύλη 

αναφοράς γίνεται αναγωγή του αποτελέσματος ανά kg δείγματος ελαιολάδου:  

mg καφεϊκού οξέος / kg ελαίου = (5 *CC / κκ * ww ), όπου: CC τα μg καφεϊκού οξέος / 

10 mL διαλύματος εργασίας που προήλθαν από κκ mL πολικού κλάσματος, w το 

βάρος του δείγματος ελαιολάδου που ζυγίστηκε σε g. 

 

3.2.4.2. Υγροχρωματογραφικός προσδιορισμός φαινολικών συστατικών στο πολικό 

κλάσμα. 

Ο διαχωρισμός έγινε σε χρωματογραφική στήλη αντίστροφης φάσης Nucleosil 

C18, 5 μm (125x4mm). Η κινητή φάση ήταν μίγμα: νερού-οξικού οξέος (97:3, v/v, 

pH=2.60) (A), μεθανόλης (B) και ακετονιτριλίου (Γ). Η έκλουση ήταν βαθμωτή ενώ 

καθόλη τη διάρκεια της ανάλυσης στους διαλύτες διοχετεύονταν ήλιο με μέτρια ροή. 

 

Πίνακας 3.6. Σύστημα έκλουσης A φαινολικών συστατικών υδατομεθανολικού 

εκχυλίσματος παρθένου ελαιολάδου. 

Χρόνος 

(min) 
%A %B %Γ 

Χρόνος 

(min) 
%A %B %Γ 

0 95 2,5 2,5 65 5 - 95 

50 34 33 33 70 95 2,5 2,5 

52 5 - 95 82 95 2,5 2,5 

 

Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε και δεύτερο σύστημα έκλουσης με χρησιμοποίηση 

χρωματογραφικής στήλης αντίστροφης φάσης Spherisorb ODS-2, 5 μm (250*4.6 

mm) και ως κινητή φάση μίγμα: νερού-οξικού οξέος (97:3, v/v, pH=2.60) (A), και 

ακετονιτριλίο (B). Η έκλουση ήταν βαθμωτή, ενώ καθόλη τη διάρκεια της ανάλυσης 

στους διαλύτες διοχετεύονταν ήλιο με μέτρια ροή. 
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Πίνακας 3.7. Σύστημα έκλουσης B φαινολικών συστατικών υδατομεθανολικού 

εκχυλίσματος παρθένου ελαιολάδου. 

Χρόνος 

(min) 
%A %B 

Χρόνος 

(min) 
%A %B 

0 75 25 50 5 95 

4 75 25 60 75 25 

40 50 50 70 75 25 

45 5 95    

 

Η ροή της κινητής φάσης και στις δυο περιπτώσεις ήταν 1 mL min-1και ο ενέσιμος 

όγκος 20 μL. Τα χρωματογραφήματα καταγράφηκαν στα 225, 280, 335 nm με τον 

ανιχνευτή συστοιχίας διόδων λυχνίων, και σε λexc= 280 nm, λemiss=320 nm με τον 

ανιχνευτή φθορισμού. 

To υδατομεθανολικό εκχύλισμα μετά από την απομάκρυνση του διαλύτη σε 

περιστρεφόμενο εξατμιστή κενού, επαναδιαλύθηκε σε μεθανόλη ώστε η τελική 

περιεκτικότητα του διαλύματος σε ολικές φαινόλες να είναι 100 mg L-1 (2 μg/20 μL), 

όπως προσδιορίστηκε χρωματομετρικά. Σε κάποια δείγματα (σύστημα έκλουσης Β) η 

τελική περιεκτικότητα σε ολικές πολικές φαινόλες ήταν 300 mg L-1 (6 μg/20 μL). 

Πριν από την ένεση, το διάλυμα διηθήθηκε με χρήση ηθμού PTFE 0,45 μm. 

 

3.2.4.3. Υδρόλυση ελαιοευρωπαΐνης (Pirisi et al., 1997) 

Η μέθοδος της υδρόλυσης της ελαιοευρωπαΐνης, όπως προτάθηκε από τους Pirisi 

et al. (1997), τροποποιήθηκε ως προς τις ποσότητες των αντιδραστηρίων που 

χρησιμοποιήθηκαν. Συγκεκριμένα, 20 mg πρότυπης ελαιοευρωπαΐνης διαλύθηκαν σε 

5 mL νερού, και προστέθηκαν 5 mL H2SO4 0,5 M. Το διάλυμα θερμάνθηκε στους 40ο 

C για 30 min και παρέμεινε σε θερμοκρασία δωματίου υπό ανάδευση για 12 h. 

Ακολούθησε εκχύλιση με οξικό αιθυλεστέρα (2x5 mL) και ξήρανση της οργανικής 

στοιβάδας με άνυδρο θειϊκό νάτριο. Μετά από τη διήθηση και εξάτμιση του 

οργανικού διαλύτη, το ελαιώδες υπόλειμμα επαναδιαλύθηκε σε μεθανόλη 

προκειμένου να αναλυθεί υγροχρωματογραφικά με εφαρμογή του συστήματος 

έκλουσης Β. 
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3.2.5. Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων 

Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με το πακέτο ηλεκτρονικού 

υπολογιστή Microsoft Excell, 2000 (Microsoft Corporation). Έγινε ανάλυση 

γραμμικής παλινδρόμησης των αποτελεσμάτων και σύγκριση των διαδικασιών με τη 

βοήθεια του συντελεστή συσχέτισης (r), των ορίων εμπιστοσύνης των συντελεστών 

της εξίσωσης παλινδρόμησης, αλλά και του στατιστικού όρου F (p<0,05, βαθμοί 

ελευθερίας 1, n-2). Επιπλέον, έγινε έλεγχος αποκλίσεων. Περισσότερα στοιχεία για 

την στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων δίνονται στο Παράρτημα ΙΙ. 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

4.1. Προκαταρκτικές δοκιμές 

Προκειμένου να επιλεγούν οι συνθήκες για την φασματομετρική και 

φθορισμομετρική εξέταση του υδατομεθανολικού εκχυλίσματος, απαιτήθηκαν 

αρκετές δοκιμές. Αρχικά, διερευνήθηκε η επίδραση των παραμέτρων λειτουργίας του 

φθορισμόμετρου, δηλαδή του εργαλείου της νέας τεχνικής που αξιοποιήθηκε στην 

παρούσα εργασία για τον προσδιορισμό των πολικών φαινολών. Έτσι, ελέγχθηκε η 

επίδραση: i) του πλάτους σχισμής των μονοχρωματόρων, ii) της θερμοκρασίας, iii) 

του μήκους κύματος της διέγερσης στο φάσμα εκπομπής. Τέλος, ελέγχθηκε η 

δυνατότητα εύρεσης του βέλτιστου ζεύγους μηκών κύματος στα οποία έχουμε 

διέγερση και εκπομπή. Η τελευταία επιλογή ρυθμίζεται αυτόματα μόνο στην 

περίπτωση καθαρών ενώσεων, ενώ στην περίπτωση μιγμάτων (π.χ εκχυλίσματα 

ελαιολάδων) ορίζεται από τον αναλυτή. Η διερεύνηση των παραπάνω βέλτιστων 

συνθηκών έγινε με τη βοήθεια διαλυμάτων προτύπων ενώσεων, που από τη 

βιβλιογραφία είναι γνωστό ότι φθορίζουν (καφεϊκό οξύ, τυροσόλη, ελαιοευρωπαΐνη). 

Συγκεκριμένα, επιλέχθηκε το μικρότερο πλάτος σχισμής και για τους δυο 

μονοχρωμάτορες, αφού όσο αυξάνεται το μέγεθος αυξάνεται η ευαισθησία του 

οργάνου αλλά μειώνεται η διακριτική ικανότητά του. Η θερμοκρασία στην οποία 

γίνεται η μέτρηση πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στη θερμοκρασία 

περιβάλλοντος. Η θερμοστάτηση του θαλάμου της κυψελίδας στους 29 ±1 οC, 

ενίσχυσε την επαναληψιμότητα της διαδικασίας. 

Κατά τη λήψη των φασμάτων τηρήθηκαν όλες οι αρχές που αναφέρει ο Guilbault 

(1973). 

Προκειμένου, να μετρηθεί η ένταση του φθορισμού του κάθε διαλύματος, 

λαμβάνονταν το φάσμα του διαλύτη (μεθανόλη:νερό, 60:40, v/v). Στη συνέχεια με τη 

χρήση του προγράμματος του φθορισμομέτρου, το φάσμα του διαλύτη αφαιρούνταν 

από αυτό του δείγματος, ώστε να εκτιμηθεί η ικανότητα φθορισμού των συστατικών 

του χωρίς την επίδραση φαινομένων σκεδασμού λόγω διαλύτη (Raman, Rayleigh). 

Από τη μελέτη της επίδρασης του διαλύτη στο φάσμα εκπομπής της τυροσόλης, 

παρατηρήθηκε ότι η αύξηση της πολικότητας αλλά και της ικανότητας σχηματισμού 

διαμοριακού δεσμού υδρογόνου ενίσχυσε την ένταση του φθορισμού (ACN (μαύρη 

γραμμή) <H2O (πράσινη γραμμή) <MeOH (μπλέ γραμμή)). Ο διαλύτης που 
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χρησιμοποιήθηκε στο συγκεκριμένο προσδιορισμό (MeOH-H2O, 60:40, v/v) 

(κόκκινη γραμμή) προκάλεσε φθορισμό της ίδιας τάξης μεγέθους με εκείνον στο νερό 

και τη μεθανόλη. Κατά συνέπεια η επιλογή του μίγματος αυτού για την εκχύλιση των 

πολικών φαινολών φάνηκε να συνάδει με τους περιορισμούς της αναλυτικής 

τεχνικής. 

 
Σχήμα 4.1. Διορθωμένα φάσματα τυροσόλης σε διάφορους διαλύτες στο φθορισμό. 

 

Η παραλαβή των ολικών πολικών φαινολών με τη χρήση μίγματος διαλύτη 

MeOH-H2O, 60:40, v/v, χωρίς τη χρήση μικροστηλών έγινε μετά από βιβλιογραφική 

τεκμηρίωση και στοιχειώδη οικονομοτεχνική μελέτη. 

Η υγρή/υγρή εκχύλιση (LLE) θεωρήθηκε περισσότερο κατάλληλη από την 

στερεή/υγρή εκχύλιση (SPE) καθώς είναι πιο αποτελεσματική στην παραλαβή των 

ολικών αλλά και των σύνθετων πολικών φαινολικών συστατικών του παρθένου 

ελαιολάδου (Hrnciric & Fritsche, 2004) και φθηνότερη ως προς το κόστος των 

μικροστηλών.  

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε ποσότητα 1 g παρθένου ελαιολάδου 

και όχι 2,5 g που χρησιμοποιούνται συνήθως στον χρωματομετρικό προσδιορισμό 

των ολικών φαινολών προκειμένου η μεθοδολογία να είναι σε συμφωνία με εκείνη 

των Gutierrez et al. (1992). Η τροποποίηση αυτή απαίτησε επανέλεγχο της 

επαναληψιμότητας της εκχύλισης των πολικών φαινολών. O έλεγχος της 

επαναληψιμότητας έγινε με τη βοήθεια της χρωματομετρικής μεθόδου Folin-

Ciocalteu. Τα αποτελέσματα δίνονται συνοπτικά στον Πίνακα 4.1. 
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Πίνακας 4.1. Έλεγχος επαναληψιμότητας παραλαβής υδατομεθανολικού εκχυλίσματος και 

μέτρησης ΟΠΦ στο παρθένο ελαιόλαδο (μέθοδος Folin-Ciocalteu). 

Παραλαβή εκχυλίσματος 

1 g voo 
2,5 g voo 

(Grigoriadou et al, 2005) 

n=16, cv%=10,3 n=8, cv%=6,2 

Μέτρηση ΟΠΦ 

1 g voo 2,5 g voo 

n=5, cv%=7,5 n=5, cv%=6,1 
 

Η επαναληψιμότητα της υπό εξέταση διαδικασίας εκχύλισης, βρέθηκε σε επίπεδα 

ανάλογα με αυτά που προκύπτουν κατά την εκχύλιση των 2,5 g δείγματος παρθένου 

ελαιολάδου. Επομένως, η εκχύλιση ποσότητας 1 g δείγματος κρίθηκε ικανοποιητική 

για την παραλαβή του πολικού κλάσματος. Η αυξημένη τιμή του συντελεστή 

διακύμανσης της μεθόδου ενδεχομένως να οφείλεται στον τρόπο απομάκρυνσης της 

εξανικής στιβάδας από την υδατομεθανολική. 

Μετά από τον παραπάνω έλεγχο έγιναν δοκιμές για την εύρεση της κατάλληλης 

αραίωσης έτσι ώστε το σήμα τόσο στο φασματόμετρο όσο και στο φθορισμόμετρο, 

να είναι εντός του επιτρεπόμενου εύρους. Οι αραιώσεις που τελικά επιλέχθηκαν για 

τις δυο προτεινόμενες μεθόδους είναι αυτές που αναφέρονται στο διάγραμμα ροής 

του Σχήματος 4.2. 

 

Σχήμα 4.2. Διάγραμμα ροής προτεινόμενων πειραματικών διαδικασιών. 

 
Ζ ύγ ισ η  1 g δ ε ίγμ α τος  

(δ ιή θησ η  α ν  δ ια π ισ τω θε ί 
ίζη μ α ) 

Ε κχύ λ ισ η  L L E . Π αρασ κευή  
δ ια λύμ α τος  C 0. 

Π αρασκευή  δ ια λύμ α τος  C 1 (1 ,2 5 m L
από  το  C 0 σ ε  5  m L  M eO H -H 2O  (6 0 :4 0 , 

v /v ).Λ ήψ η  φ άσμα τος  ω ς  προς  b la nk . 
Μ έτρησ η  απορρόφ ησ η ς  σ τα  2 2 5  nm . 
Π οσοτική  αποτίμ ησ η  τω ν  ολ ικώ ν  

φ α ινολώ ν  του  πολ ικού  κλάσ μα τος  του  
παρθ ένου  ελα ιολά δου .  

Π αρασ κευή  δ ιαλύμ α τος  C 2 (0 ,5 0 m L από  
το  C 1 σ ε  5  m L  M eO H -H 2O  (6 0 :4 0 , 

v /v ).Λ ήψ η  φ άσμ α τος  εκπομ πή ς  μ ετά  από  
δ ιέγερσ η  σ τα  3 2 0  nm  (2 9 ± 1  oC ). 

Δ ιόρθω ση  ω ς  προς  τον  δ ιαλύ τη .  Μ έτρησ η
έν τασ η ς  εκπομ πή ς  σ τα  3 2 0  nm . Π οσοτική  

αποτίμ ησ η  τω ν  ολ ικώ ν  φ α ινολώ ν  του  
πολ ικού  κλάσ μ α τος  του  παρθ ένου  
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Η ποσοτική εκτίμηση της περιεκτικότητας του πολικού κλάσματος σε φαινολικά 

συστατικά τόσο με φασματομετρία όσο και με φθορισμομετρία έγινε με τη χρήση 

εξωτερικού προτύπου. Επιπλέον, υπολογίστηκε ο δείκτης Κ225, όπως αυτός ορίστηκε 

από τους Gutierrrez et al. (1992). Κατά αναλογία, προτείνεται για πρώτη φορά 

δείκτης Κ280/320 για την φθορισμομετρία, ως μέτρο ποσοτικής εκτίμησης των 

συστατικών του πολικού κλάσματος του παρθένου ελαιολάδου που φθορίζουν. 

Επισημαίνεται ότι, η ποσοτική αποτίμηση των φαινολικών συστατικών με τη χρήση 

καμπύλης αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία, πλεονεκτεί και 

για τις δυο προτεινόμενες μεθόδους αφού μπορεί να αναπαραχθεί και να συγκριθεί 

διεργαστηριακά. Αντιθέτως, η ποσοτική έκφραση των αποτελεσμάτων με την χρήση 

δεικτών, π.χ Κ225, που προκύπτουν με την απλή καταγραφή της έντασης 

απορρόφησης, είναι λιγότερο αντικειμενική αφού επηρεάζεται από διάφορες 

παραμέτρους. 

Ως πρότυπη ένωση για την έκφραση των αποτελεσμάτων επιλέχθηκε η 

ελαιοευρωπαΐνη. Η συγκεκριμένη ένωση θεωρήθηκε ικανοποιητικό πρότυπο για την 

έκφραση των αποτελεσμάτων τόσο για τις ολικές φαινόλες όσο και για αυτές που 

«πικρίζουν». Η ελαιοευρωπαΐνη έχει τα δομικά χαρακτηριστικά: Ι) των κύριων 

φαινολικών ενώσεων του υδατομεθανολικού εκχυλίσματος (ο-διφαινολική ομάδα, 

λ=280 nm, λexc=280 nm-λemiss=320 nm), αλλά και ΙΙ) των ενώσεων του παρθένου 

ελαιολάδου που «πικρίζουν» (α,β-ακόρεστη βινυλεστερική ομάδα, λ=225 nm). 

Επιπλέον, η ελαιοευρωπαΐνη αλλά και το άγλυκο συστατικό της (3,4-DHPEA-EA) 

έχουν παρόμοιο όριο ανίχνευσης πικράδας, όπως αυτό είχε εκτιμηθεί στο παρελθόν 

από έμπειρο panel (~50 μg) (Walters et al., 1973). Στη φθορισμομετρία, το εύρος των 

συγκεντρώσεων της καμπύλης αναφοράς επιλέχθηκε, έτσι ώστε να υπάρχει 

γραμμικότητα εντός της κλίμακας του οργάνου καθώς σε υψηλές συγκεντρώσεις 

αναμένονται αποκλίσεις λόγω σκεδασμού. 

 

4.2. Επιλογή δειγμάτων παρθένου ελαιολάδου. 

Για το σκοπό της εργασίας θα ήταν επιθυμητό να υπάρχουν δεδομένα για την 

οργανοληπτική αξιολόγηση της πικρής γεύσης ενός μεγάλου αριθμού δειγμάτων 

παρθένου ελαιολάδου. Καθώς αυτό δεν κατέστη δυνατό και με δεδομένο ότι στη 

βιβλιογραφία αναφέρονται ικανοποιητικές συσχετίσεις μεταξύ ολικών πολικών 

φαινολών και δείκτη πικράδας, για τις παρούσες ανάγκες επιλέχθηκε ένα σύνολο από 
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40 δείγματα παρθένου ελαιολάδου για τα οποία ήταν γνωστά στοιχεία τόσο για τις 

ολικές πολικές φαινόλες αλλά και για διάφορα ποιοτικά χαρακτηριστικά (ΑΥ, Κ232, 

Κ270 κλπ.) (Πίνακας 4.2.) στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος. 

Η συχνότητα κατανομής των δειγμάτων ως προς την περιεκτικότητα σε ολικές 

πολικές φαινόλες (Folin-Ciocalteu) δίνεται στο Σχήμα 4.3. 

 

Πίνακας 4.2. Ποιοτικά χαρακτηριστικά 40 δειγμάτων παρθένου ελαιολάδου (Grigoriadou 

et al., 2005 and 2006). 

α/α Κωδικός 
Δείγματος 

ΟΠΦ 
(mgCA/kg VOO) ΑΥ Κ232 α/α Κωδικός 

Δείγματος
ΟΠΦ 

(mgCA/kg VOO) ΑΥ Κ232

1 1 57,4 20 2,64 21 22 57,7 16 2,31
2 2 135,1 20 1,72 22 23 67,9 20 2,60
3 3 111,2 14 1,61 23 24 102,5 24 1,95
4 4 85,9 19 2,31 24 25 137,2 19 2,09
5 5 80,1 13 1,64 25 26 46,4 20 2,81
6 6 92,9 20 2,43 26 27 47,2 22 2,76
7 7 128,3 10 1,53 27 28 53,6 15 2,22
8 8 64,5 16 1,94 28 29 55,3 17 1,99
9 9 217,5 16 2,16 29 30 61,6 20 2,50

10 10 134,3 9 1,89 30 31 63,4 17 2,30
11 11 106,7 19 2,09 31 32 69,6 17 2,41
12 12 127,7 9 2,16 32 33 70,5 29 2,72
13 13 69,8 23 2,73 33 34 71,6 20 2,60
14 15 138,8 17 2,52 34 35 85,1 14 2,26
15 16 98,8 20 2,51 35 36 94,1 18 2,58
16 17 58 20 2,46 36 37 98,8 9 1,88
17 18 95,4 15 2,53 37 38 140,5 11 2,11
18 19 107,6 11 1,72 38 39 187,3 20 2,63
19 20 29,8 16 2,36 39 40 154 20 2,28
20 21 22,3 15 2,62 40 41 46,6 20 2,30

 

 

 

 

 

 



Αποτελέσματα-Συζήτηση                                                              58 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.3. Συχνότητα κατανομής δειγμάτων ως προς την περιεκτικότητα σε ολικές 

φαινόλες. 

 

Η περιεκτικότητα των δειγμάτων παρθένου ελαιολάδου που εξετάστηκαν σε 

ολικές πολικές φαινόλες (ΟΠΦ) κυμαίνονταν από 22 έως 217 mg καφεϊκού οξέος/ kg 

παρθένου ελαιολάδου (VOO). Η μέση περιεκτικότητα ήταν 93 mg καφεϊκού οξέος/ 

kg παρθένου ελαιολάδου. Το 64% των δειγμάτων που εξετάσθηκαν κυμαίνονταν 

είχαν περιεκτικότητα σε ολικές πολικές φαινόλες χαμηλότερη από 100 mg καφεϊκού 

οξέος/ kg παρθένου ελαιολάδου, ενώ το 70% των δειγμάτων περιείχε ολικές φαινόλες 

σε επίπεδα 40 έως 120 mg καφεϊκού οξέος/kg παρθένου ελαιολάδου. Αντίθετα, μόλις 

το 11% των δειγμάτων περιείχε ολικές πολικές φαινόλες σε επίπεδα υψηλότερα από 

140 mg καφεϊκού οξέος/kg παρθένου ελαιολάδου. 

Τα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν δεν ήταν από αυτά με την υψηλότερη 

περιεκτικότητα σε ολικές πολικές φαινόλες, για όλους εκείνους τους λόγους που 

μπορεί ένα παρθένο ελαιόλαδο να έχει μειωμένο δυναμικό σε πολικά φαινολικά 

συστατικά από το στάδιο της παραγωγής μέχρι την κατανάλωση (συνθήκες 

αγρονομικές, παραλαβής, συσκευασίας, μεταφοράς, αποθήκευσης). Παρόλα αυτά, τα 

συγκεκριμένα δείγματα παρθένου ελαιολάδου αξιοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία 

γιατί: Ι) υπήρχαν αρκετές πληροφορίες για την κατάστασή τους, και ΙΙ) προέκυψε από 

την βιβλιογραφία, ότι παρθένα ελαιόλαδα με χαμηλή περιεκτικότητα σε ΟΠΦ 

χρησιμοποιούνται σε έρευνες για την εκτίμηση της πικρής γεύσης του παρθένου 

ελαιολάδου (Gutierrez et al., 1992, Mateos et al., 2004). 
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4.3. Μεθοδολογία εκτίμησης πικρής γεύσης παρθένου ελαιολάδου με τη 

βοήθεια φασματομετρικού προσδιορισμού των φαινολικών συστατικών 

χωρίς διαχωρισμό (λ= 225 nm). 

 

4.3.1. Έλεγχος αξιοπιστίας φασματομετρικής μεθόδου 

Η επαναληψιμότητα της διαδικασίας για την παραλαβή των φαινολικών 

συστατικών με LLE από 1 g παρθένου ελαιολάδου (VOO) ελέγχθηκε για 16 

εκχυλίσματα του δείγματος αναφοράς (δείγμα 14). Η ποσοτική αποτίμηση της 

περιεκτικότητας σε φαινολικά συστατικά έγινε τόσο με τη βοήθεια καμπύλης 

αναφοράς (mg ελαιοευρωπαΐνης/kg VOO, A225) όσο και με υπολογισμό του δείκτη 

Κ225. 

Η επαναληψιμότητα της διαδικασίας παραλαβής με εκχύλιση, όπως αυτή 

εκτιμήθηκε με την προτεινόμενη μεθοδολογία της φασματομετρίας υπεριώδους, 

κρίθηκε ικανοποιητική και αποφασίστηκε να παρασκευάζεται ένα εκχύλισμα για 

κάθε δείγμα (Πίνακας 4.3). Η διακύμανση των τιμών οφείλεται τόσο στη διαδικασία 

εκχύλισης όσο και στο γεγονός ότι η καταγραφή στα 225 nm βρίσκεται κοντά στα 

όρια λειτουργίας του αναλυτικού οργάνου αλλά και στα «cut off» των διαλυτών 

(H2O: 200 nm, MeOH: 205nm). Στον Πίνακα 4.3. δίνεται και η επαναληψιμότητα της 

μέτρησης. Καθώς η επαναληψιμότητα της μέτρησης κρίθηκε ικανοποιητική, 

αποφασίστηκε να γίνεται μια μέτρηση στο εκχύλισμα κάθε δείγματος. 

Το γεγονός ότι η καμπύλη αναφοράς έδωσε μικρό εύρος τιμών για τα όρια 

εμπιστοσύνης, ίσως να οφείλεται στο ότι για κάθε συγκέντρωση έγινε μια μέτρηση 

θεωρώντας ότι υπήρχε επαναληψιμότητα στην μέτρηση για μια τυχαία συγκέντρωση 

προτύπου. 
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Πίνακας 4.3. Έλεγχος επαναληψιμότητας παραλαβής υδατομεθανολικού εκχυλίσματος και 

μέτρησης ΟΠΦ στο παρθένο ελαιόλαδο (φασματομετρία). 

 

4.3.2. Εφαρμογή μεθόδου σε δείγματα παρθένου ελαιολάδου. 

Για κάθε δείγμα από τα επιλεγέντα παρασκευάστηκε ένα εκχύλισμα και από 

κάθε εκχύλισμα παρασκευάστηκε ένα διάλυμα εργασίας. 

Τα φάσματα απορρόφησης των υδατομεθανολικών εκχυλισμάτων του παρθένου 

ελαιολάδου στα 225 nm, φαίνονται, ενδεικτικά για τρία δείγματα, στο παρακάτω 

Σχήμα 4.4. Η κόκκινη γραμμή αντιστοιχεί στο δείγμα 24 (ολικές πολικές φαινόλες 

~102 mg καφεϊκού οξέος /kg VOO), η μπλε γραμμή στο δείγμα 25 (ολικές πολικές 

φαινόλες ~137 mg καφεϊκού οξέος /kg VOO) και η μαύρη γραμμή στο δείγμα 39 

(ολικές πολικές φαινόλες ~187 mg καφεϊκού οξέος /kg VOO). Φαίνεται ότι, όσο 

αυξάνεται η περιεκτικότητα των δειγμάτων σε ολικές πολικές φαινόλες αυξάνεται και 

η απόκριση του φασματομέτρου στα ~225 nm. Επιπλέον, παρατηρείται ότι, η 

διαφοροποίηση του φάσματος απορρόφησης στα 280 nm δεν είναι τόσο έντονη για 

δείγματα διαφορετικής περιεκτικότητας σε ολικές πολικές φαινόλες. 

 
Σχήμα 4.4. Φάσματα απορρόφησης υδατομεθανολικών εκχυλισμάτων τριών δειγμάτων 

παρθένου ελαιολάδου. 

Παραλαβή εκχυλίσματος [n=16, mean±sd (cv%)] 

Α225 510,3±39,8 (7,8%) Κ225* 0,115±0,010 (8,6%) 

Μέτρηση ΟΠΦ [n=5, mean±sd (cv%)] 

Α225 587,0±22,5 (3,8%) Κ225
* 0,1345±0,0056(4,2%) 

* σύμφωνα μα τους Gutierrrez et al., 1992 
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4.4. Μεθοδολογία εκτίμησης πικρής γεύσης παρθένου ελαιολάδου με τη 

βοήθεια φθορισμομετρικού προσδιορισμού των φαινολικών συστατικών 

χωρίς διαχωρισμό (λexc=280 nm, λemiss=320 nm). 

 

4.4.1. Έλεγχος αξιοπιστίας φθορισμομετρικής μεθόδου. 

H επαναληψιμότητα της εκτίμησης των επιπέδων των πολικών φαινολών 

φθορισμομετρικώς έγινε με τρόπο παρόμοιο με τον προαναφερθέντα. Η ποσοτική 

αποτίμηση της περιεκτικότητας σε φαινολικά συστατικά έγινε τόσο με τη βοήθεια 

καμπύλης αναφοράς (mg ελαιοευρωπαΐνης/kg VOO, F280/320) όσο και με τον 

υπολογισμό του δείκτη Κ280/320. Η επαναληψιμότητα της διαδικασίας παραλαβής με 

εκχύλιση όπως αυτή εκτιμήθηκε με την προτεινόμενη μεθοδολογία της 

φθορισμομετρίας, κρίθηκε ικανοποιητική και αποφασίστηκε να παρασκευάζεται ένα 

εκχύλισμα για κάθε δείγμα (Πίνακας 4.4). Το μέγεθος του συντελεστή διακύμανσης 

οφείλεται τόσο στη διαδικασία εκχύλισης όσο και στην ευαισθησία του αναλυτικού 

οργάνου. Στον Πίνακα 4.4 δίνεται και η επαναληψιμότητα της μέτρησης. Καθώς η 

επαναληψιμότητα της μέτρησης κρίθηκε ικανοποιητική αποφασίστηκε να γίνεται μια 

μέτρηση στο εκχύλισμα κάθε δείγματος. 

 

Πίνακας 4.4. Έλεγχος επαναληψιμότητας παραλαβής υδατομεθανολικού εκχυλίσματος και 

μέτρησης ΟΠΦ στο παρθένο ελαιόλαδο (φθορισμομετρία). 

Παραλαβή εκχυλίσματος [n=16, mean±sd (cv%)] 

F280/320 533,0±50,0 (9,4%) K280/320* 1979±186 (9,4%) 

Μέτρηση ΟΠΦ [n=5, mean±sd (cv%)] 

F280/320 642,7±27,4 (4,3%) K280/320* 2387±102 (4,3%) 

* Δείκτης που υπολογίστηκε κατά αναλογία με τον Κ225 (Gutierrez et al., 1992) 

 

Η ανάλυση των δειγμάτων ολοκληρώθηκε σε τέσσερις ημέρες. Σε κάθε μέρα 

ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε ένα δείγμα αναφοράς (δείγμα 14) εις τριπλούν, για τον 

έλεγχο της inter- και intraday επαναληψιμότητας της εκχύλισης και της μέτρησης στα 
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κατάλληλα μήκη κύματος για κάθε προτεινόμενη διαδικασία. Για κάθε δείγμα ελαίου 

παρασκευάσθηκε ένα εκχύλισμα, ένα διάλυμα C1 (φασματομετρία) και ένα διάλυμα 

C2 (φθορισμομετρία).  

Τα αποτελέσματα της επαναληψιμότητας μέσα στην ημέρα ανάλυσης (intraday) 

αλλά και από μέρα σε μέρα (interday), δίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 4.5. Έλεγχος intra- και interday επαναληψιμότητας παραλαβής  υδατομεθανολικού 

εκχυλίσματος και μέτρησης ΟΠΦ στο παρθένο ελαιόλαδο. 

Ημέρα 

ανάλυσης 

Επαναληψιμότητα

Ι) παραλαβής 

ΙΙ) μέτρησης 

*n=3, **n=12 

Φασματομετρία

(A225) 

cv% 

Φθορισμομετρία 

(F280/320) 

cv% 

Ι* 7,8 11,1 
1η  

ΙΙ* 6,4 3,0 

Ι* 4,8 2,8 
2η 

ΙΙ* 1,0 3,6 

Ι* 13,1 14,0 
3η 

ΙΙ* 2,2 3,0 

Ι* 5,1 11,5 
4η 

ΙΙ* 2,7 1,5 

Ι** 11,7 12,3 

Για τις 4 ημέρες ανάλυσης ΙΙ** 13,3 13,0 

 

Η τιμή της intra- επαναληψιμότητας κρίθηκε ικανοποιητική για την παραλαβή και 

μέτρηση του πολικού κλάσματος, και συγκρίσιμη με τα αποτελέσματα που 

αναφέρονται στους Πίνακες 4.3 και 4.4. Η αντίστοιχη τιμή της interday 

επαναληψιμότητας για την παραλαβή του πολικού κλάσματος κινήθηκε στα ίδια 

επίπεδα με αυτά που αναφέρονται στους παραπάνω πίνακες, για τις 4 ημέρες που 

κράτησε η ανάλυση των 41 δειγμάτων. Αντίθετα, η επαναληψιμότητα της μέτρησης 

από μέρα σε μέρα ήταν περίπου η διπλάσια εκείνης που παρατηρήθηκε στην ίδια 

μέρα. 
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4.4.2. Εφαρμογή μεθόδου σε δείγματα παρθένου ελαιολάδου. 

Τα παραπάνω ενθαρρυντικά αποτελέσματα οδήγησαν στην υιοθέτηση της 

πειραματικής διαδικασίας (3.2.3) που περιγράφηκε στο πειραματικό μέρος και στην 

εφαρμογή της σε ένα σύνολο 41 δειγμάτων παρθένου ελαιολάδου.  

Τα διορθωμένα φάσματα εκπομπής των υδατομεθανολικών εκχυλισμάτων του 

παρθένου ελαιολάδου στα 320 nm, μετά από διέγερση στα 280 nm, φαίνονται 

ενδεικτικά για τρία δείγματα στο παρακάτω Σχήμα 4.5. Η μπλε γραμμή αντιστοιχεί 

στο δείγμα 24 (ολικές πολικές φαινόλες ~102 mg καφεϊκού οξέος /kg VOO), η μαύρη 

γραμμή στο δείγμα 25 (ολικές πολικές φαινόλες ~137 mg καφεϊκού οξέος /kg VOO) 

και η κόκκινη γραμμή στο δείγμα 39 (ολικές πολικές φαινόλες ~187 mg καφεϊκού 

οξέος /kg VOO). 

 
Σχήμα 4.5. Διορθωμένα φάσματα εκπομπής υδατομεθανολικών εκχυλισμάτων τριών 

δειγμάτων παρθένου ελαιολάδου. 

 

Παρατηρείται ότι, όσο αυξάνεται η περιεκτικότητα του δείγματος σε ολικές 

πολικές φαινόλες αυξάνεται η ένταση φθορισμού του αντίστοιχου εκχυλίσματος. 

 

4.4.3. Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων 

Οι τιμές του δείκτη A225 που προέκυψαν με τη βοήθεια καμπύλης αναφοράς 

αλλά και με τη μέθοδο της Gutierrez et al, οι τιμές του φθορισμομετρικού 

προσδιορισμού (F280/320) και οι τιμές για το περιεχόμενο σε ολικές φαινόλες 

(χρωματομετρικός προσδιορισμός) των δειγμάτων συσχετίσθηκαν μεταξύ τους με 

όλους τους δυνατούς τρόπους. Τα αποτελέσματα δίνονται στον Πίνακα 4.6 και το 

Σχήμα 4.6. 
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Πίνακας 4.6. Στοιχεία παλινδρόμησης για τη συσχέτιση των πειραματικών δεδομένων για 

τις ολικές φαινόλες (χρωματομετρικός προσδιορισμός) με τους δείκτες Α225 -Κ225 

(φασματομετρία), F280/320 -K280/320 (φθορισμομετρία). 

Διάστημα εμπιστοσύνης για στάθμη 

95%: 

y = b*x+a 
 

Εξίσωση 

παλινδρόμησης  

n=41 
b a 

Α225-ΟΠΦ 
y=2,1129x+277,16 

r2=0,52, r=0,72 1,4 2,8 209,4 344,9 

Κ225-ΟΠΦ 
y=0,0005x+0,0573 

r2=0,52, r=0,72 0,0004 0,0007 0,0403 0,0742 

F280/320- OΠΦ  
y=2,2169x+133,19 

r2=0,50, r=0,70 1,4 2,8 85,4 229,5 

K280/320- OΠΦ  
y=7,9804x+582,24 

r2=0,49, r=0,70 5,367 10,594 313,887 850,599 

F280/320-Α225 
y=0,7316x+10,425 

r2=0,50, r=0,70 
0,5 1,0 -106,6 127,5 
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Σχήμα 4.6. Διαγράμματα συσχέτισης των ολικών φαινολών (χρωματομετρικός 

προσδιορισμός) με τους δείκτες Α225, Κ225, F280/320, K280/320. 

 

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων έγινε με έλεγχο των τιμών των παραμέτρων 

r, F, των ορίων εμπιστοσύνης και των πιθανών αποκλίσεων. Από την εφαρμογή της 

ανάλυσης παλινδρόμησης στα πειραματικά δεδομένα προέκυψε ότι: 

Ι) Οι τιμές των συντελεστών συσχέτισης σε όλες τις περιπτώσεις ήταν 0,70-

0,72, τιμές κοντά στην ελάχιστη απαιτούμενη θεωρητική τιμή (r=0,75) 

(Βουλγαρόπουλος, Ζαχαριάδης, Στράτης, 1999). Έτσι, η συσχέτιση  των 

αποτελεσμάτων όλων των μεθόδων θεωρήθηκε καταρχήν υποσχόμενη. 
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II) Τα όρια εμπιστοσύνης τόσο για την κλίση όσο και για την τεταγμένη επί την 

αρχή για όλες τις εξισώσεις παλινδρόμησης, δεν περιείχαν τις θεωρητικά 

προβλεπόμενες τιμές 1 και 0, αντίστοιχα. Το κριτήριο αυτό, ικανοποιήθηκε μόνο για 

την συσχέτιση των διαδικασιών F280/320 και Α225 (Miller & Miller, 2005). 

III) Τη γραμμική συσχέτιση των δεδομένων ως στατιστικώς σημαντική, 

επιβεβαίωσε και η δοκιμή F, που έδειξε ότι η διασπορά στον άξονα των τεταγμένων 

δεν προήλθε από πειραματικό λάθος, αλλά από τη διακύμανση των τιμών (ANOVA, 

p<0,05, F1, 39) (Miller & Miller, 2005). Οι υπολογισμοί για τη δοκιμή F, δίνονται 

αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ. 

ΙV) Ο έλεγχος αποκλίσεων με τη βοήθεια των δεδομένων της ανάλυσης της 

παλινδρόμησης, για όλες τις συσχετίσεις αποτελεσμάτων που επιχειρήθηκαν, έδειξε 

ότι κανένα σημείο δε μπορούσε να εξαιρεθεί ακόμα και αν διαφοροποιούνταν από τη 

γενική τάση των τιμών (δείγματα 11, 28, 39, 40, 41, p<0,05, n=41) (Burke, Statistics 

and data analysis-LCGC Europe, Online supplement). Η πιθανότητα πειραματικού 

σφάλματος εξετάστηκε για τα δείγματα 40 και 41, σε δυο διαφορετικές ημέρες. Οι 

τιμές για τις παραμέτρους A225 και F280/320 ήταν ανάλογες και για τα δυο δείγματα.  

Η στατιστική επεξεργασία έδειξε ότι οι απορροφήσεις στα 225 nm (ως Κ225 ή 

Α225) και οι τιμές φθορισμού (K280/320 ή F280/320) συσχετίζονται τόσο με τις τιμές των 

ΟΠΦ (μέθοδος Folin-Ciocalteu) όσο και μεταξύ τους. Η συσχέτιση αυτή δεν 

διαφοροποιήθηκε όταν επιλέχθηκε ως μήκος κύματος μέτρησης της απορρόφησης 

των εκχυλισμάτων τα 240nm. Η συσχέτιση αυτή διατηρήθηκε ή βελτιώθηκε και όταν 

συμπεριλήφθηκαν δείγματα από άλλες δειγματοληψίες (n=66, Α225-ΟΠΦ: r= 0,93, 

F280/320-Α225: r= 0,75, F280/320-ΟΠΦ: r= 0,69) (βλέπε Πειραματικό μέρος 3.1.1) 

Οι παρατηρήσεις αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αντικατάσταση της 

μεθόδου εκτίμησης των ΟΠΦ με τη χρήση φθορισμομετρίας που απαιτεί λιγότερο 

χρόνο και καθόλου αντιδραστήρια. Ακόμα, έχει ενδιαφέρον να διερευνηθεί κατά 

πόσο οι ενώσεις που απορροφούν στα 225 nm φθορίζουν στα 320 nm, δηλαδή ποια 

είναι η φυσικοχημική σημασία των παρατηρηθείσων στατιστικών συσχετίσεων. Για 

το λόγο αυτό, θεωρήθηκε απαραίτητη η συνεισφορά της υγρής χρωματογραφίας και η 

καταγραφή των πολικών ενώσεων σε χαρακτηριστικά μήκη κύματος, δηλαδή 225, 

240, 280, 335 nm, αλλά και η λήψη του προφίλ φθορισμού τους. 
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4.5. Κατάταξη δειγμάτων ως προς την πικρή γεύση 

Τα μέχρι το σημείο αυτό αποτελέσματα για τον προσδιορισμό των φαινολικών 

ενώσεων παρουσιάζονται στον πίνακα 4.7 με αύξουσα σειρά ως προς την 

περιεκτικότητα σε ολικές φαινόλες (μέθοδος Folin-Ciocalteu), την τιμή του δείκτη 

Α225 για την φασματομετρία υπεριώδους και την τιμή του δείκτη φθορισμού (F280/320). 

Τα αποτελέσματα του πίνακα απεικονίζονται και στο σχήμα 4.7 προκειμένου ο 

αναγνώστης να έχει μια καλύτερη εικόνα των παρατηρούμενων τάσεων. Ο 

εξωτερικός κύκλος αφορά στη φθορισμομετρική προσέγγιση, ο μεσαίος κύκλος στη 

φασματομετρική ενώ ο εσωτερικός στη χρωματομετρική διαδικασία (θέσεις 

κατάταξης 1-41). 

Πίνακας 4.7. Κατάταξη 41 δειγμάτων παρθένου ελαιολάδου σύμφωνα με τις τρεις 

πειραματικές διαδικασίες (μέθοδος Folin-Ciocalteu, φασματομετρία, φθορισμομετρία). 

A/α Δείγμα 
*Folin
ΟΠΦ Δείγμα Α225 ΔείγμαF280/320 A/αΔείγμα

*Folin
ΟΠΦ Δείγμα Α225 

Δείγμα F280/320

1 21 22,3 20 290,1 21 133,4 21 4 85,9 25 477,2 38 338,2
2 20 29,8 21 292,9 34 189,2 22 6 92,9 26 478,6 13 350,8
3 26 46,4 23 311,7 27 202,7 23 36 94,1 16 488,8 2 352,3
4 41 46,6 32 327,7 32 225,7 24 18 95,4 8 492,1 18 352,6
5 27 47,2 1 342,3 22 231,2 25 16 98,8 38 493,0 36 353,9
6 28 53,6 27 342,9 28 247,6 26 37 98,8 13 500,5 25 355,0
7 29 55,3 22 348,2 29 251,6 27 24 102,5 6 503,6 33 357,4
8 1 57,4 17 349,0 8 254,1 28 11 106,7 7 509,7 37 363,9
9 22 57,7 34 368,0 20 265,7 29 19 107,6 19 513,1 39 368,3

10 17 58,0 31 381,0 26 266,8 30 3 111,2 2 528,6 30 369,4
11 30 61,6 24 383,5 31 273,8 31 12 127,7 39 543,0 10 374,4
12 31 63,4 30 385,1 23 276,7 32 7 128,3 28 557,5 3 375,2
13 8 64,5 36 398,3 17 288,7 33 10 134,3 40 570,4 7 377,0
14 23 67,9 18 398,5 5 300,3 34 2 135,1 5 574,2 16 390,0
15 32 69,6 29 404,2 35 321,6 35 25 137,2 35 587,1 12 449,7
16 13 69,8 33 412,8 19 322,8 36 15 138,8 12 662,2 11 558,0
17 33 70,5 37 412,9 1 325,1 37 38 140,5 15 664,1 41 559,4
18 34 71,6 41 416,4 4 329,2 38 40 154,0 14 670,9 15 583,5
19 5 80,1 3 418,0 6 335,8 39 14 161,5 10 692,4 14 663,2
20 35 85,1 4 434,9 24 337,3 40 39 187,3 11 747,2 40 679,0

       41 9 217,5 9 792,9 9 718,4
*Grigoriadou et al., 2005 and 2006 

 

Όπως αναμένονταν και από τις συσχετίσεις η ιεράρχηση των δειγμάτων ως προς 

κάθε παράμετρο δεν ήταν ακριβώς η ίδια. Η σειρά κατάταξης των δειγμάτων δεν 

διαφοροποιείται όταν χρησιμοποιούνται οι δείκτες Κ225 και Κ280/320 αντί των δεικτών 
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A225 και F280/320, για την φασματομετρία και φθορισμομετρία αντίστοιχα (ο σχετικός 

πίνακας δίνεται στο Παράρτημα ΙΙ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.7. Κατάταξη 41 δειγμάτων για τις τρεις πειραματικές διαδικασίες (Εσωτερικός 

κύκλος; μέθοδος Folin-Ciocalteu, ενδιάμεσος κύκλος: φασματομετρία, εξωτερικός κύκλος: 

φθορισμομετρία) (Δείγματα: Ι- 1-10, ΙΙ- 11-20, III- 21-30, ΙV- 31-41). 
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Λόγω έλλειψης στοιχείων για την πικράδα των ελαίων, έγινε προσπάθεια 

ιεράρχησής της με τη βοήθεια της γραμμικής σχέσης των Gutierrez et al. (1992). Για 

το λόγο αυτό, υπολογίστηκε η αναμενόμενη ένταση πικράδας των 41 δειγμάτων από 

την παρακάτω σχέση.  

Ιntensity of Βitterness= 13,33*Κ225-0,837 

n=75, r=0,914, στατιστικά σημαντική συσχέτιση r(0,001, 73)=0,380 

 

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα δίνονται στον Πίνακα 4.8. 

 

Πίνακας 4.8. Κατάταξη 41 δειγμάτων παρθένου ελαιολάδου με τη βοήθεια της εξίσωσης 

των Gutierrez et al., για την εκτίμηση της πικρής γεύσης. 

Α/α Δείγμα *ΟΠΦ K225 **ΙΒ Α/α Δείγμα *ΟΠΦ K225 **ΙΒ 

1 20 29,8 0,061 0,0 21 25 137,2 0,107 0,6 
2 21 22,3 0,061 0,0 22 26 46,4 0,108 0,6 
3 23 67,9 0,066 0,0 23 16 98,8 0,110 0,6 
4 32 69,6 0,070 0,1 24 8 64,5 0,111 0,6 
5 1 57,4 0,074 0,1 25 38 140,5 0,111 0,6 
6 27 47,2 0,074 0,1 26 13 69,8 0,113 0,7 
7 22 57,7 0,075 0,2 27 6 92,9 0,114 0,7 
8 17 58,0 0,075 0,2 28 7 128,3 0,115 0,7 
9 34 71,6 0,080 0,2 29 19 107,6 0,116 0,7 

10 31 63,4 0,083 0,3 30 2 135,1 0,120 0,8 
11 24 102,5 0,084 0,3 31 39 187,3 0,124 0,8 
12 30 61,6 0,084 0,3 32 28 53,6 0,127 0,9 
13 18 95,4 0,088 0,3 33 40 154,0 0,130 0,9 
14 36 94,1 0,088 0,3 34 5 80,1 0,131 0,9 
15 29 55,3 0,089 0,4 35 35 85,1 0,135 1,0 
16 37 98,8 0,091 0,4 36 12 127,7 0,153 1,2 
17 33 70,5 0,091 0,4 37 15 138,8 0,154 1,2 
18 41 46,6 0,092 0,4 38 14 161,5 0,159 1,3 
19 3 111,2 0,092 0,4 39 10 134,3 0,161 1,3 
20 4 85,9 0,097 0,5 40 11 106,7 0,174 1,5 

     41 9 217,5 0,186 1,6 
OΠΦ: Min: 22,3, Max: 217,5, Average: 93,5 mg καφεϊκού οξέος/kg voo 
K225: Min: 0,061, Max: 0,186, Average: 0,107 
ΙΒ: Min: 0, Max: 1,6, Average: 0,6 
*Grigoriadou et al., 2005 and 2006, **Gutierrez et al., 1992 
 

Τέλος, επιχειρήθηκε η κατηγοριοποίηση των δειγμάτων, όπως προτείνεται από 

τους Ισπανούς εισηγητές της μαθηματικής σχέσης στον Πίνακα 4.9. 
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Πίνακας 4.9. Αντιστοίχιση δείκτη Κ225 με οργανοληπτική αξιολόγηση πικρής γεύσης 

παρθένου ελαιολάδου, σύμφωνα με τους Gutierrez et al. 

Κ225 

Οργανοληπτική 

αξιολόγηση 

 πικρής γεύσης 

(5βάθμια κλίμακα) 

Σχόλια 

≤ 0,140 ≤ 1 Μη πικρά παρθένα ελαιόλαδα 

≈ 0,250 ≥ 2,5 

Εμπειρικά, θεωρείται το όριο πάνω από το οποίο το 

παρθένο ελαιόλαδο δε γίνεται αποδεκτό για άμεση 

κατανάλωση λόγω έντονης πικρής γεύσης. 

Προτείνεται ως σημείο αναφοράς. 

≥ 0,360 4 ή 5 
Εξαιρετικά πικρά παρθένα ελαιόλαδα. 

Απορρίπτονται από τους καταναλωτές. 

*0: απουσία, 1: μη αντιληπτή, 2: ελαφριά, 3: μέτρια, 4:ισχυρή, 5: ακραία πικρή γεύση 

 

Ο δείκτης Κ225 αλλά και η ένταση της πικράδας (IB) για τo 85% των δειγμάτων 

ήταν κάτω από 0,140 και 1 αντίστοιχα. Για τις τιμές αυτές, τα δείγματα θα 

αξιολογούνταν ως μη πικρά. Μόλις το 15% των δειγμάτων ξεπερνούσε εκείνη την 

τιμή για τις παραμέτρους K225 και ΙΒ, ώστε να κρινόταν ότι έχει ελαφρώς πικρή 

γεύση (1: μη αντιληπτή, 2: ελαφρώς πικρή γεύση).  

Στο σχήμα 4.8 δίνεται α) το διάγραμμα συσχέτισης της ΙΒ με τις ΟΠΦ και β) η 

εικόνα των δειγμάτων για τις παραμέτρους των ΟΠΦ (μέθοδος Folin Ciocalteu), του 

δείκτη Κ225 αλλά και της ΙΒ. Οι πραγματικές τιμές των ΟΠΦ και Κ225 έχουν 

πολλαπλασιαστεί με συντελεστή (10-2 και 10 αντίστοιχα), ώστε να μπορούν να 

απεικονιστούν στην ίδια κλίμακα του διαγράμματος. Η συσχέτιση των ΟΠΦ με την 

ένταση της πικράδας (ΙΒ) ήταν της ίδιας τάξης (r=0,72) με αυτήν του Κ225 με τις 

OΠΦ (Πίνακας 4.6). Ανεξάρτητα από την παρατηρούμενη γραμμική σχέση μεταξύ 

των ΟΠΦ και ΙΒ υπήρχαν δείγματα: I) με ανάλογα επίπεδα ΟΠΦ που όμως 

διαφοροποιούνταν ως προς την ΙΒ (π.χ δείγματα 7 και 10) και ΙΙ) με διαφορετικά 

επίπεδα ΟΠΦ αλλά ίδια ΙΒ (π.χ. δείγματα 25 και 26). 

Οι παρατηρήσεις αυτές ενίσχυσαν την άποψη της διερεύνησης της ταυτότητας των 

συστατικών που απορροφούν στα 225 nm για τα εξεταζόμενα έλαια. 
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Σχήμα 4.8. α) Διάγραμμα συσχέτισης ΙΒ με ΟΠΦ, β) Σύγκριση δειγμάτων για τις παραμέτρους 
των Κ225, ΙΒ και ΟΠΦ (μέθοδος Folin-Ciocalteu) (Δείγματα: Ι- 1-10, ΙΙ- 11-20, III- 21-30, ΙV- 31-
41). 
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4.6. Διερεύνηση της αξιοπιστίας των δεικτών πικρής γεύσης με τη βοήθεια 

της υγρής χρωματογραφίας. 

Η υγρή χρωματογραφία αντίστροφης φάσης με τη βοήθεια ανιχνευτών DAD και 

φθορισμού, χρησιμοποιήθηκε για τη διερεύνηση της σύστασης του φαινολικού 

κλάσματος ως προς τις επιμέρους ενώσεις που απορροφούν στο υπεριώδες (λ=225, 

280, 335 nm), δίνουν σήμα στον φθορισμό (λexc=280 nm, λemiss=320 nm) και 

βιβλιογραφικά αξιολογούνται ως οι «πικρές» ενώσεις του παρθένου ελαιολάδου. Αν 

το υδατομεθανολικό εκχύλισμα καθενός από τα 41 δείγματα παρθένου ελαιολάδου, 

περιείχε πράγματι «πικρές» φαινόλες, αυτό θα διαπιστωνόταν με την ταυτοποίηση 

των επιμέρους κορυφών με βάση το χρόνο συγκράτησης, το φάσμα απορρόφησης και 

τα βιβλιογραφικά δεδομένα καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα τα αντίστοιχα πρότυπα. 

 

4.6.1. Έλεγχος αξιοπιστίας υγροχρωματογραφικής μεθόδου 

Η επαναληψιμότητα της διαδικασίας παραλαβής των πολικών φαινολών με 

εκχύλιση και της μέτρησής τους στο εκχύλισμα ελέγχθηκε αντιστοίχως για πέντε (5) 

εκχυλίσματα δείγματος αναφοράς (δείγμα 14) και τρεις (3) επαναλήψεις για ένα από 

αυτά με το σύστημα έκλουσης Α. Η ποσοτική αποτίμηση της επαναληψιμότητας 

έγινε με βάση το εμβαδόν της κορυφής της τυροσόλης στα 280 nm και στα 320 nm 

μετά από διέγερση στα 280 nm. Η συγκεκριμένη ένωση ταυτοποιήθηκε τόσο με 

spiking στο εκχύλισμα του παρθένου ελαιολάδου όσο και με τη λήψη του φάσματός 

της και τη σύγκρισή του με αυτά της βιβλιοθήκης φασμάτων προτύπων ενώσεων. 

 

Πίνακας 4.10. Έλεγχος επαναληψιμότητας παραλαβής υδατομεθανολικού εκχυλίσματος 

και μέτρησης ΟΠΦ στο παρθένο ελαιόλαδο με το σύστημα έκλουσης Α. 

Παραλαβή εκχυλίσματος [n=5, mean±sd (cv%)] 

DAD 280 Φθορισμός 280/320 

375601±32147 (8,6%) 42080±4465 (10,6%) 

Μέτρηση ΟΠΦ [n=3, mean±sd (cv%)] 

DAD 280 Φθορισμός 280/320 

396225±19664 (5,0%) 46061±1555 (3,4%) 
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Η επαναληψιμότητα της εκχύλισης και της μέτρησης κρίθηκαν ως ικανοποιητικές 

και αποφασίστηκε να παρασκευάζεται ένα εκχύλισμα για κάθε δείγμα και να γίνεται 

μια μέτρηση για κάθε εκχύλισμα (Πίνακας 4.10). Σε αυτή την απόφαση συνέτεινε και 

το γεγονός ότι ο υγροχρωματογραφικός διαχωρισμός των φαινολικών  συστατικών 

του πολικού κλάσματος του παρθένου ελαιολάδου αποτελεί μια χρονοβόρα 

διαδικασία (~80 min) με σημαντική επιβάρυνση της χρωματογραφικής στήλης λόγω 

της παρουσίας ιχνών μη πολικών ενώσεων. 

 

4.6.2. Υγροχρωματογραφικός διαχωρισμός φαινολικών συστατικών παρθένου 

ελαιολάδου. 

Από το σύνολο των 41 δειγμάτων επιλέχθηκαν 10 δείγματα με βάση την 

περιεκτικότητά τους σε ΟΠΦ (μέθοδος Folin-Ciocalteu) προκειμένου να μελετηθεί η 

σύστασή τους σε επιμέρους φαινόλες. Τα δείγματα αυτά κατατάσσονταν σε χαμηλές, 

μεσαίες και υψηλές θέσεις ως προς την ένταση της πικράδας ΙΒ (Πίνακας 4.11). 

 

Πίνακας 4.11. Κατάταξη των 10 δειγμάτων παρθένου ελαιολάδου ως προς την 

περιεκτικότητα σε ολικές πολικές φαινόλες. 

α/α Δείγμα 
ΟΠΦ* 

(mg CA/kg VOO) 
ΙΒ** 

Α225 

mg OL/kg voo 

F280/320 

mg OL/kg voo 

1 41 46,6 0,4 416,4 559,4 

2 30 61,6 0,3 385,1 369,4 

3 24 102,5 0,3 383,5 355,0 

4 11 106,7 1,5 747,2 558,0 

5 2 135,1 0,8 528,6 352,3 

6 25 137,2 0,6 477,2 355,0 

7 40 154 0,9 570,4 679,0 

8 14*** 161,5 1,3 670,9 663,2 

9 39 187,3 0,8 543,0 368,3 

10 9 217,5 1,6 792,9 718,4 

*Grigoriadou et al., 2005 and 2006, **Gutierrez et al., 1992, ***Δείγμα αναφοράς 

 

Η αξιολόγηση του υγροχρωματογραφικού προφίλ των επιλεγέντων δειγμάτων 

παρθένου ελαιολάδου στα 225 nm δεν ήταν εύκολη υπόθεση λόγω του έντονου 
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θορύβου του χρωματογραφήματος (όρια λειτουργίας οργάνου, cut off διαλυτών). 

Έτσι, δεν ήταν δυνατός ο ποσοτικός προσδιορισμός των συστατικών που φαίνεται να 

απορροφούν στο συγκεκριμένο μήκος κύματος αλλά μόνο η ποιοτική αποτίμηση των 

φαινολικών ενώσεων του παρθένου ελαιολάδου που συνεισφέρουν στην απορρόφηση 

στα 225 nm. 

Στο Σχήμα 4.9. δίνονται τα χρωματογραφήματα για τα δείγματα στα 225 nm. Σε 

αλληλεπικάλυψη φαίνεται η επίδραση του διαλύτη κατά τη διάρκεια του 

διαχωρισμού. 
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Σχήμα 4.9. Χρωματογραφικός διαχωρισμός φαινολικών συστατικών δειγμάτων παρθένου 

ελαιολάδου (Σύστημα έκλουσης Α, ανίχνευση με DAD στα 225 nm, πράσινη γραμμή: 

διαλύτης). 
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Οι κύριες κορυφές που παρατηρήθηκαν στα χρωματογραφήματα στα 225 nm 

είναι αυτές που δίνονται στον παρακάτω πίνακα χαρακτηριστικά για το δείγμα 14, και 

εκφράστηκαν με όρους σχετικού χρόνου συγκράτησης (RRT) ως προς την τυροσόλη. 

 

Πίνακας 4.12. RRT και φάσματα απορρόφησης για χαρακτηριστικές κορυφές φαινολικών 
συστατικών υδατομεθανολικού εκχυλίσματος παρθένου ελαιολάδου (DAD: 225 nm, δείγμα 
14) καθώς και για την πρότυπη ελαιοευρωπαΐνη. 
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Οι κορυφές που δίνονται στον παραπάνω πίνακα, παρατηρήθηκαν σχεδόν σε όλα 

τα δείγματα, αν και το μέγεθός τους ήταν μάλλον μικρό. 

Η παρακολούθηση του χρωματογραφήματος στα 240 nm διαφοροποίησε την 

εικόνα των κορυφών μόνο ως προς την ένταση της απορρόφησης, αφού για όλες 

αυτές τις ενώσεις ένα από τα μέγιστα τους ήταν τα 240 nm. Η κορυφή της τυροσόλης 
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(5,60 min) αυξήθηκε σημαντικά. Ο θόρυβος και σε αυτό το μήκος κύματος ήταν 

έντονος. 

Minutes

5 10 15 20 25 30 35

m
A

U

-100

-50

0

50

UV6000-Scan-240 nm
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Σχήμα 4.10. Χρωματογραφικός διαχωρισμός φαινολικών συστατικών παρθένου 

ελαιολάδου (Σύστημα έκλουσης Α, ανίχνευση με DAD στα 240 nm, δείγμα 14, μπλέ γραμμή: 
διαλύτης). 

 
Με τις δεδομένες χρωματογραφικές συνθήκες εκλούσθηκαν διάφορες πρότυπες 

ενώσεις. Από τη σειρά έκλουσης αυτών προέκυψε ότι το φερουλικό οξύ είναι η 

τελευταία από τις απλές φαινολικές ενώσεις (RRT=2,68). Επομένως, σύμφωνα και με 

τα βιβλιογραφικά δεδομένα τα σύνθετα σεκοϊριδοειδή (πικρές ενώσεις) καθώς και 

οι λιγνάνες αναμένονται μετά από τα 15,00 min (Gomez-Alonso et al., 2002). 

Συγκεκριμένα, για τις ενώσεις ελενολικό οξύ, 3,4-DHPEA-EDA, pHPEA-EDA, 

πινορεσινόλη, ακετοξυπινορεσινόλη και 3,4-DHPEA-EA οι αναμενόμενοι 

αντίστοιχοι σχετικοί χρόνοι συγκράτησης ως προς την τυροσόλη είναι ~2,85-3,57-

4,46-4,64-4,82-5,54.  

Συνδυάζοντας τα βιβλιογραφικά δεδομένα (χρόνοι συγκράτησης, φάσματα 

απορρόφησης, απόκριση στον φθορισμό) για τις κύριες κορυφές των 

χρωματογραφημάτων, οι παρατηρήσεις συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Σχήμα 4.11. Χρωματογραφικός διαχωρισμός φαινολικών συστατικών παρθένου ελαιολάδου 
(Σύστημα έκλουσης Α, ανίχνευση με DAD στα 225 nm, δείγμα 14, πράσινη γραμμή: 
διαλύτης). 
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Πίνακας 4.13. Κύριες κορυφές φαινολικών συστατικών υδατομεθανολικού εκχυλίσματος 
παρθένου ελαιολάδου και παρατηρήσεις (DAD:225 nm και 280 nm, ανιχνευτής φθορισμού, 
σύστημα έκλουσης Α, δείγμα 14). 
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3,4-DHPEA-EA 

 

Καθώς καμιά από τις φαινολικές ενώσεις που έχουν αναφερθεί ότι είναι πικρές, 

δεν ανήκει στις απλές φαινόλες, αυτές δηλαδή που εκλούονται πριν από τα 15,00 min 

(σε RRT<2,68) όταν εφαρμόζεται το σύστημα έκλουσης Α και προκειμένου να 

συντομεύσει ο χρόνος της ανάλυσης διαφοροποιήθηκε το σύστημα έκλουσης (βλέπε 

Πειραματικό μέρος). Έτσι, η αρχική ποσότητα οργανικού διαλύτη αυξήθηκε 

(σύστημα έκλουσης Β) με αποτέλεσμα όχι μόνο να συντομεύσει ο συνολικός χρόνος 

έκλουσης αλλά και να επιτευχθούν διαχωρισμοί συστατικών με διαφορετικό τρόπο 
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από εκείνο που αναφέρθηκε στο Σχήμα 4.9. Με τον τρόπο αυτό λήφθηκαν επιπλέον 

πληροφορίες για τα συστατικά που απορροφούν στα 225 nm. 

Στο Σχήμα 4.12 δίνονται τα χρωματογραφήματα για τα δείγματα στα 225 nm. 

Σε αλληλεπικάλυψη φαίνεται η επίδραση του διαλύτη κατά τη διάρκεια του 

διαχωρισμού. 
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Σχήμα 4.12. Χρωματογραφικός διαχωρισμός φαινολικών συστατικών παρθένου ελαιολάδου 
(Σύστημα έκλουσης Β, ανίχνευση με DAD στα 225 nm, πράσινη γραμμή: διαλύτης). 
 

Οι κύριες κορυφές στα χρωματογραφήματα στα 225 nm (Σχήμα 4.14), όλων των 

δειγμάτων παρατηρήθηκαν σε σχετικούς χρόνους συγκράτησης (RRT) ως προς την 

0
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τυροσόλη (RT=3,6 min) ίσους με 1,81-2,2-2,5-3,05-3,58-4,05. Επίσης, 

παρατηρήθηκαν κορυφές σε RRT ~5,00-6,38-7,2. 

Οι κορυφές που αναφέρονται παραπάνω φαίνεται να είναι οι ίδιες σε όλα τα 

δείγματα συγκρίνοντας τους σχετικούς χρόνους συγκράτησης και τα φάσματα 

απορρόφησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.13. Χρωματογραφικός διαχωρισμός φαινολικών συστατικών παρθένου 
ελαιολάδου (Σύστημα έκλουσης Β, ανίχνευση με DAD στα 225 nm, δείγμα 2, μπλέ 
γραμμή: διαλύτης). 

 

Με τις συγκεκριμένες χρωματογραφικές συνθήκες εκλούσθηκαν διάφορες 

πρότυπες ενώσεις με την εξής σειρά (RRT): τυροσόλη (1) >π-κουμαρικό οξύ (1,36) 

>φερουλικό οξύ (1,47) >βανιλλίνη (1,5) >ελαιοευρωπαΐνη (1,77) >λουτεολίνη (3,58) 

>trans-κιναμμωμικό οξύ (3,74). 

Με τον τρόπο αυτό, οι σύνθετες φαινόλες αναμένεται να εκλούονται αμέσως μετά 

τα 5,40 min (RRT>1,5). Επιβεβαίωση της παρουσίας της ακετοξυπινορεσινόλης έγινε 

με τη βοήθεια του trans-κινναμωμικού οξέος που σύμφωνα με τη βιβλιογραφία 

αναμένεται να εκλούεται αμέσως μετά από αυτήν. Έτσι με spiking trans-

κινναμωμικού οξέος σε ένα δείγμα επιβεβαιώθηκε η θέση της λιγνάνης. Επομένως, οι 

ενώσεις που εκλούονται σε σχετικούς χρόνους συγκράτησης 3,41 και 3,59, ως προς 

την τυροσόλη, είναι αντίστοιχα η πινορεσινόλη και η ακετοξυπινορεσινόλη, γεγονός 

που επιβεβαιώθηκε και με τη βοήθεια ανιχνευτή φθορισμού (Σχήμα 4.14). Η σημασία 

της παρουσίας των λιγνανών έχει μερικά αποτιμηθεί μέχρι τώρα στη βιβλιογραφία. Η 

παρουσία τους σχετίζεται με την ποικιλία ενώ αναφέρεται ότι είναι σταθερές κατά 

την αποθήκευση. 
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Σύγκριση αυτών των αποτελεσμάτων με εκείνα που προέκυψαν κατά την 

εφαρμογή του πρωτοκόλλου έκλουσης Α, οδήγησαν στην αντιστοίχιση των πιο 

χαρακτηριστικών κορυφών.  

 

 

Σχήμα 4.14. Χρωματογραφικός διαχωρισμός φαινολικών συστατικών παρθένου 

ελαιολάδου.(Σύστημα έκλουσης Β, ανίχνευση με: DAD στα στα 280 nm και 225 nm, με 

φθορισμό: στα 280/320 nm, χρωματογραφήματα σε αλληλεπικάλυψη μπλέ γραμμή: δείγμα 

14, μαύρη γραμμή: δείγμα 14 spiked με trans-κιναμμωμικό οξύ, κόκκινη γραμμή: trans-

κιναμμωμικό οξύ). 
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Σχήμα 4.15. Αντιστοίχιση κύριων φαινολικών ενώσεων του πολικού κλάσματος του 

παρθένου ελαιολάδου μετά από εφαρμογή των 2 συστημάτων έκλουσης (HPLC), με βάση τα 

φάσματα απορρόφησης (δείγμα 14). 

 

Επιπλέον, το προϊόν της υδρόλυσης της ελαιοευρωπαΐνης αναλύθηκε με τις 

δεδομένες χρωματογραφικές συνθήκες ως έχει αλλά και μετά από προσθήκη σε 

δείγμα (Σχήμα 4.16 και 4.17). Συγκρίνοντας τα χρωματογραφήματα, προέκυψε ότι 

στο εμπλουτισμένο δείγμα η ένωση με σχετικό χρόνο έκλουσης (RRT=1,81 ως προς 

τυροσόλη) έχει αυξηθεί σε σχέση με την ίδια ένωση στο δείγμα, και έχει το ίδιο 

φάσμα απορρόφησης με αυτήν που εκλούεται σε αντίστοιχο χρόνο τόσο στο προϊόν 

της υδρόλυσης όσο και στο δείγμα. Εικάζεται ότι πρόκειται για το ελενολικό οξύ. 

Ανάλογη προσέγγιση έγινε και για την κορυφή με απόλυτο χρόνο έκλουσης 7,5 min. 

Με βάση το χρόνο έκλουσης, το φάσμα απορρόφησης, και την απόκριση στα 225, 

280 nm αλλά και στον φθορισμό, εικάζεται ότι είναι η 3,4-DHPEA-EDA. 
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Σχήμα 4.16. Yγροχρωματογραφικό προφίλ προϊόντος υδρόλυσης της ελαιοευρωπαΐνης. 

Χρωματογραφήματα σε αλληλεπικάλυψη (Σύστημα έκλουσης Β, ανίχνευση με DAD: στα 

225 nm (κόκκινη γραμμή), στα 280 nm (μαύρη γραμμή), με φθορισμό: στα 280/320 nm 

(πράσινη γραμμή). 
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Σχήμα 4.17. Χρωματογραφικός διαχωρισμός φαινολικών συστατικών παρθένου 

ελαιολάδου. Χρωματογραφήματα σε αλληλεπικάλυψη (Σύστημα έκλουσης Β, ανίχνευση με 

DAD: στα 225 nm, στα 280 nm, με φθορισμό: στα 280/320 nm, μαύρη γραμμή: δείγμα 24 

spiked με προϊόν υδρόλυσης ελαιοευρωπαΐνης, 1:1, v/v, κόκκινη γραμμή: δείγμα 24, πράσινη 

γραμμή: προϊόν υδρόλυση ελαιοευρωπαΐνης). 
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Συνοψίζοντας τα δεδομένα για το δείγμα 2 προέκυψε ο ακόλουθος πίνακας. Οι 

σχετικοί χρόνοι συγκράτησης υπολογίστηκαν έχοντας ως ένωση αναφοράς την 

τυροσόλη (3,60 min): 

 

Πίνακας 4.14. Κύριες κορυφές φαινολικών συστατικών υδατομεθανολικού εκχυλίσματος 

παρθένου ελαιολάδου και παρατηρήσεις (DAD:225 nm και 280 nm, ανιχνευτής φθορισμού, 

σύστημα έκλουσης Β, δείγμα 2). 
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Σχόλια για 
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Σχόλια για 

λmax (nm) 

DAD: 280 nm 
RRT Κορυφή 

Φάσμα 
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Παρακάτω, δίνονται για το συγκεκριμένο δείγμα το χρωματογράφημα του 

φθορισμού σε αλληλοεπικάλυψη με τα αντίστοιχα στα 225 nm και 280 nm (Σχήμα 

4.18). Στο χρωματογράφημα με τον ανιχνευτή φθορισμού είναι δυνατή η αξιολόγηση 

των απλών φαινολών, υδροξυτυροσόλη και τυροσόλη (RRT=0,89 και 1 αντίστοιχα), 

καθώς δίνουν ξεκάθαρη απόκριση χωρίς την παρεμβολή θορύβου (225 και 240 nm) 

παρόλο που το συγκεκριμένο σύστημα έκλουσης B, δεν είχε βελτιστοποιηθεί για το 

διαχωρισμό απλών φαινολών. 
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Σχήμα 4.18. Χρωματογραφικός διαχωρισμός φαινολικών συστατικών παρθένου 
ελαιολάδου. Χρωματογραφήματα σε αλληλεπικάλυψη (Σύστημα έκλουσης Β, δείγμα 2, 
ανίχνευση με DAD: στα 225 nm (κόκκινη γραμμή), στα 280 nm (μπλέ γραμμή), με 
φθορισμό: στα 280/320 nm. 
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Με δεδομένο ότι όλα τα εξετασθέντα δείγματα ήταν πολύ λίγο πικρά, 

ενδεικτικά από το σύνολο των νέων δειγμάτων αναλύθηκαν υγροχρωματογραφικά 

και Ισπανικά παρθένα ελαιόλαδα παραγωγής 2006-2007, για τα οποία υπήρχαν 

διαθέσιμα και οργανοληπτικά δεδομένα από ομάδα δοκιμαστών ως προς την πικρή 

γεύση (Πίνακας 4.15). Τα συγκεκριμένα δείγματα παρουσίαζαν πιο έντονες τις 

κορυφές των συστατικών στις οποίες αποδίδεται η πικρή γεύση (Σχήμα 4.19 και 

4.20). 

 

Πίνακας 4.15. Ποιοτικά χαρακτηριστικά Ισπανικών δειγμάτων παρθένου ελαιολάδου. 

A225±SD* F280/320±SD* 
Δείγμα 

(Ποικιλία) 

ΟΠΦ±SD* 

mg καφ. οξέος/kg voo 

Οργανοληπτική 

αξιολόγηση 

Πικρή γεύση mg ελαιοευρωπαΐνης/kg voo 

Α (Arbequina) 101,6±13,2 1,4 375,6±29,3 238,8±22,4 

Β (Picual) 153,8±20,0 5,8 658,8±51,4 452,6±42,5 

Γ (Cornicabra) 113,3±14,7 5,1 1055,6±82,3 358,1±33,7 

Δ (Cornicabra) 477,8±62,1 6,3 1705,9±133,1 619,0±58,2 
*Για τις ΟΠΦ: cv%=13 (n=5), για Α225: cv%=7,8 (n=16), για F280/320: cv%=9,4 (n=16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 4.19. Χρωματογραφικός διαχωρισμός φαινολικών συστατικών παρθένου 
ελαιολάδου. (Σύστημα έκλουσης Β, Ισπανικά δείγματα, ανίχνευση με  φθορισμό: στα 
280/320 nm. Χ: αταυτοποίητο σεκοϊριδοειδές (RRTτυροσόλη= 4,05). 
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Σχήμα 4.20. Χρωματογραφικός διαχωρισμός φαινολικών συστατικών παρθένου 
ελαιολάδου. Χρωματογραφήματα σε αλληλεπικάλυψη (Σύστημα έκλουσης Β, δείγμα Β, 
ανίχνευση με DAD: στα 225 nm (μαύρη γραμμή), στα 280 nm (μπλέ γραμμή), με φθορισμό: 
στα 280/320 nm  (πράσινη γραμμή). 

 

Το γεγονός ότι το δείγμα Δ αξιολογήθηκε οργανοληπτικά ως πιο πικρό από το 

Α φάνηκε να δικαιολογείται από τα υψηλότερα επίπεδα των ΟΠΦ αλλά και των 

πικρών ενώσεων και ιδιαίτερα της 3,4-DHPEA-EA. Η παραπάνω παρατήρηση 

επιβεβαιώθηκε και στην περίπτωση του δείγματος Γ που ήταν λιγότερο πικρό από το 

δείγμα Δ. Πράγματι τόσο οι ΟΠΦ του αλλά και τα πικρά συστατικά του ήταν σε 

χαμηλότερα επίπεδα από ότι στο δείγμα Δ. Καθώς όμως σε όλα τα δείγματα (έλαια με 

γνωστή ιστορία) σημαντική ήταν η παρουσία λιγνανών, τυροσόλης (ανιχνευτής 

φθορισμού) αλλά και ελενολικού οξέος (225 nm), η απορρόφηση στο υπεριώδες ή 

στο φθορισμό δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στις πικρές ενώσεις. 

Οι δείκτες Α225 και F280/320 ακολούθησαν την τάση των ΟΠΦ αλλά και της 

οργανοληπτικής αξιολόγησης ως προς την πικρή γεύση (δείγματα Α-Δ, Γ-Δ). Το 

δείγμα Δ παρότι παρουσίασε τον υψηλότερο ολικό φθορισμό σε σχέση με το δείγμα 

Α, είχε χαμηλά επίπεδα σε ενώσεις όπως η τυροσόλη και οι λιγνάνες καθώς και στην 

ένωση με RRT=4,05 (αταυτοποίητο σεκοϊριδοειδές). Η κάθε φαινολική ένωση 

φάνηκε να συμμετέχει σε διαφορετικό βαθμό στον ολικό φθορισμό, γεγονός που 

αποδίδεται στη δομή της. Η τελευταία καθορίζει την τιμή της ικανότητας φθορισμού 

(f), του μοριακού συντελεστή απόσβεσης (ε) άρα και την ένταση φθορισμού της 

(βλέπε Θεωρητικό μέρος 1.5.4.2). Για ίδιες γραμμομοριακές ποσότητες δυο ενώσεων, 
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η ένταση φθορισμού της κάθε μιας μπορεί να διαφοροποιηθεί σημαντικά λόγω των 

παραμέτρων «f» και «ε» (βλέπε Παράρτημα ΙΙ). 

Επιπλέον, παρότι το δείγμα Γ είχε παρόμοια επίπεδα ΟΠΦ με το δείγμα Α οι 

τιμές τόσο των προτεινομένων δεικτών αλλά και η οργανοληπτικά αξιολογούμενη 

πικρή γεύση ήταν πολλαπλάσιες από τις αντίστοιχες του δείγματος Α. Η τελευταία 

παρατήρηση ενισχύθηκε από τα ευρήματα της HPLC που έδειξαν υψηλότερα επίπεδα 

της πικρής ένωσης 3,4-DHPEA-EA στο δείγμα Γ. Συγκρίνοντας τέλος, το δείγμα Γ με 

το δείγμα Β προέκυψαν ανάλογα ευρήματα για την περιεκτικότητα σε ΟΠΦ, την 

πικρή γεύση, το δείκτη F280/320 όχι όμως και για το δείκτη Α225. Οι διαφορές στις τιμές 

των παραπάνω παραμέτρων, εξαιρουμένου του δείκτη Α225, ήταν στα όρια του 

σφάλματος των μεθόδων. Το δείγμα Β φάνηκε να περιέχει περισσότερες πικρές 

ενώσεις (3,4-DHPEA-EDA και 3,4-DHPEA-EA) από ότι το δείγμα Γ στο οποίο η 

παρουσία λιγνανών και τυροσόλης ήταν πιο έντονη. Αδιευκρίνιστος είναι ο ρόλος της 

ένωσης Χ, που δεν ταυτοποίθηκε, και τα επίπεδα της στα δείγματα ήταν 

διαφοροποιημένα. 

Γενικά, από την χρωματογραφική ανάλυση των δειγμάτων παρθένου 

ελαιολάδου παρατηρήθηκαν τα εξής: 

 Εντοπίστηκαν ενδιαφέρουσες κορυφές που με βάση τα βιβλιογραφικά 
δεδομένα και την εμφάνισή τους σε άλλα μήκη κύματος (240, 280 nm και 
φθορισμός) εικάζεται ότι είναι οι πικρές ενώσεις του φαινολικού κλάσματος 3,4-
DHPEA-EDA και 3,4-DHPEA-EA με RRT 2,22 και 5,00, αντίστοιχα. Οι ενώσεις 
αυτές χαρακτηρίζονται από το τυπικό φάσμα απορρόφησης της ελαιοευρωπαΐνης. Η 
ένωση με RRT=3,05 εικάζεται ότι είναι η ελαιοκανθάλη (pHPEA-EDA) και έχει 
συσχετιστεί με την πικάντικη γεύση του παρθένου ελαιολάδου. 

 Η αταυτοποίητη ένωση (παράγωγο σεκοϊριδοειδούς με RRT=4,05) 
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού εμφανίζει σημαντική απόκριση στο 
φθορισμό σε σχέση με το υπεριώδες. 

 Στα περισσότερα δείγματα, οι πικρές ενώσεις είτε βρίσκονται σε πολύ μικρές 
συγκεντρώσεις είτε απουσιάζουν, γεγονός που μας εμπόδισε να τα αξιολογήσουμε 
και κατατάξουμε ως προς την πικράδα τους. Εξαίρεση αποτέλεσαν τα ισπανικά 
παρθένα ελαιόλαδα που παρουσίασαν μεγαλύτερη περιεκτικότητα για τις κορυφές 
των ενώσεων στις οποίες αποδίδεται η πικρή γεύση. Παρόλα αυτά, τα επίπεδα των 
πικρών συστατικών δεν παρουσίασαν κάποια τυπικότητα. 

 Οι ενώσεις που φαίνεται να είναι κύριες σε όλα τα δείγματα είναι το 
ελενολικό οξύ (225 και 240 nm, RRT =1,81), οι λιγνάνες (225, 240 nm και 
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φθορισμός), καθώς και οι απλές φαινόλες, υδροξυτυροσόλη και τυροσόλη 
(φθορισμός, RRT =0,89 και 1 αντίστοιχα) που όμως δεν συμβάλλουν στην πικρή 
γεύση. Τα Ισπανικά δείγματα αν και ήταν φρέσκα, εμφάνισαν σε σημαντικά ποσά 
τόσο ελενολικό οξύ όσο και τυροσόλη. 

Η υγροχρωματογραφική διερεύνηση των φαινολικών συστατικών των 

δειγμάτων παρθένου ελαιολάδου έδειξε τελικά ότι η μέτρηση της απορρόφησης του 

πολικού εκχυλίσματος στα 225 nm (δείκτης Α225) δεν είναι ένας εξειδικευμένος 

τρόπος για να εκτιμηθεί η πικρή γεύση, αφού στο συγκεκριμένο μήκος κύματος 

απορροφούν σημαντικά και άλλες μη πικρές ενώσεις (ελενολικό οξύ και λιγνάνες). Η 

μέτρηση του φθορισμού του πολικού εκχυλίσματος συμβάλλει στην εκτίμηση της 

«πικρής γεύσης» με ανάλογα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε σχέση με την 

εκτίμηση που εξασφαλίζει ο υπολογισμός του δείκτη Α225, αφού στο σήμα του 

φθορισμού συμβάλλουν σημαντικά και άλλες μη πικρές ενώσεις (τυροσόλη, 

λιγνάνες). Η παρουσία τυροσόλης (ανιχνευτής φθορισμού), όπως και η παρουσία 

ελενολικού οξέος(225 nm), αναμένεται να συσχετίζεται αρνητικά με την πικράδα. 

Η φανερή συσχέτιση τόσο της απορρόφησης στα 225 nm (δείκτης Α225) όσο και 

του φθορισμού (δείκτες F280/320 ή Κ280/320) με την περιεκτικότητα σε ολικές πολικές 

φαινόλες (Folin-Ciocalteu), φαίνεται ότι μπορεί να αξιοποιηθεί για την εκτίμηση της 

συγκέντρωσης των ολικών πολικών φαινολών με τρόπο απλό, σύντομο αλλά και 

αντιπροσωπευτικό για κύριες ομάδες φαινολικών και συγγενών συστατικών ανάλογα 

με το όργανο μέτρησης (απλές φαινόλες, ελενολικό οξύ, λιγνάνες, παράγωγα 

σεκοϊριδοειδών). 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Η παρούσα εργασία είχε ως στόχο την εξακρίβωση της παρουσίας φαινολικών 
συστατικών του παρθένου ελαιολάδου που θεωρούνται ως υπεύθυνα για την πικρή 
γεύση του προΐόντος. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν φασματομετρικές 
τεχνικές για τον προσδιορισμό τους μετά από ή χωρίς χρωματογραφικό διαχωρισμό. 

Οι παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων είναι τα εξής: 

Η απορρόφηση του υδατομεθανολικού εκχυλίσματος του παρθένου ελαιολάδου 
στα 225nm φαίνεται να συσχετίζεται με την περιεκτικότητα σε ολικές πολικές 
φαινόλες (Folin-Ciocalteu). Ο τρόπος έκφρασης των αποτελεσμάτων με τη χρήση 
ελαιοευρωπαΐνης ως εξωτερικό πρότυπο (δείκτης Α225) που προτείνεται, πλεονεκτεί 
έναντι του δείκτη Κ225 καθώς μπορεί να αναπαραχθεί διεργαστηριακά. Η 
προβλεπόμενη ένταση της πικράδας, όπως υπολογίστηκε με βάση την απορρόφηση 
στα 225 nm και τη βιβλιογραφική πρόταση των Gutierrez et al., ήταν χαμηλή και στα 
όρια του μη αντιληπτού για το 85% των 41 δειγμάτων που εξετάσθηκαν. 

Από την υγροχρωματογραφική εξέταση 10 δειγμάτων από τα παραπάνω φάνηκε 
ότι η τιμή του δείκτη Κ225 επηρεάζεται από την παρουσία συστατικών διαφορετικών 
από εκείνα στα οποία αποδίδεται η πικρή γεύση. Έτσι, στην απορρόφηση στα 225 nm 
έχουν σημαντική συνεισφορά ενώσεις όπως το ελενολικό οξύ (προϊόν αποικοδόμησης 
του άγλυκου συστατικου της ελαιοευρωπαΐνης) και οι λιγνάνες, που όμως δεν έχουν 
αξιολογηθεί ως πικρές. Τα επίπεδα των πικρών συστατικών δεν παρουσίασαν κάποια 
τυπικότητα. Το σύστημα έκλουσης Β μείωσε τον χρόνο της ανάλυσης κατά 20% 
(~12min) και βρέθηκε κατάλληλο και για το διαχωρισμό των απλών φαινολών 
(ανιχνευτής φθορισμού). 

Η φθορισμομετρική εξέταση του πολικού κλάσματος του παρθένου ελαιολάδου 
και η έκφραση των αποτελεσμάτων ως δείκτης φθορισμού F280/320 αποτελεί μια νέα 
πρόταση για την ποσοτική αποτίμηση των φαινολικών συστατικών. Τα πειραματικά 
αποτελέσματα έδειξαν μια σαφή και  αρκετά υποσχόμενη συσχέτιση μεταξύ των 
φαινολικών συστατικών που φθορίζουν και των ολικών πολικών φαινολών 
(χρωματομετρικός προσδιορισμός). Η έκφραση των αποτελεσμάτων έγινε και στην 
περίπτωση αυτή ως προς ελαιοευρωπαΐνη. Επιπλέον, βρέθηκε ότι τα αποτελέσματα 
των δυο προτεινόμενων φασματομετρικών μεθόδων συσχετίζονται ικανοποιητικά και 
μεταξύ τους γεγονός που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τη δυνατότητα αντικατάστασης 
του δείκτη Κ225 από το δείκτη φθορισμού F280/320. Η συσχέτιση αυτή διατηρήθηκε και 
όταν συμπεριλήφθηκαν φρέσκα δείγματα από άλλες δειγματοληψίες (από 
διαφορετικές ποικιλίες, αγρονομικές, τεχνολογικές συνθήκες παραλαβής, 
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών)(n=66). 
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Η χρωματογραφική διερεύνηση των φαινολών που φθορίζουν έδειξε ότι πρόκειται 

για αντιπροσωπευτικές ομάδες φαινολικών συστατικών: απλές φαινόλες (τυροσόλη, 
υδροξυτυροσόλη), λιγνάνες (πινορεσινόλη, ακετοξυπινορεσινόλη), παράγωγα 
σεκοϊριδοειδών (διαλδεϋδική μορφή της αποκαρβοξυλιωμένης ελαιοευρωπαΐνης και 
λιγκστροζίτη, αλδεϋδική μορφή της ελαιοευρωπαΐνης και του λιγκστροζίτη). Δηλαδή, 
στη διαμόρφωση της τιμής του δείκτη φθορισμού συμβάλλουν σημαντικά ενώσεις 
όπως η τυροσόλη και οι λιγνάνες. Η κάθε φαινολική ένωση φάνηκε να συμμετέχει σε 
διαφορετικό βαθμό στον ολικό φθορισμό. Αυτό αποδίδεται στις δομικές 
ιδιαιτερότητες των ενώσεων, που καθορίζουν παραμέτρους όπως την ικανότητα 
φθορισμού (f), τον μοριακό συντελεστή απόσβεσης (ε) και τελικά την ένταση 
φθορισμού της ένωσης. Η παρουσία τυροσόλης, όπως και η παρουσία ελενολικού 
οξέος που καταγράφεται στα 225 nm, αναμένεται να συσχετίζονται αρνητικά με την 
πικράδα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ένωση (παράγωγο σεκοϊριδοειδούς) που 
εκλούστηκε αμέσως μετά τις λιγνάνες και είχε σημαντική απόκριση στο φθορισμό 
συγκριτικά με το υπεριώδες. Η ταυτοποίηση αυτής της ένωσης αποτελεί πρόταση για 
μελλοντική εργασία. 

Η ποσοτική εκτίμηση των ολικών πολικών φαινολών με τη χρήση 
φθορισμομετρίας, παρόλο που χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, είναι υποσχόμενη 
και πλεονεκτεί έναντι του κλασσικού χρωματομετρικού προσδιορισμού ως προς το 
κόστος και τον χρόνο της ανάλυσης. Επίσης, συμβάλλει στην εκτίμηση της «πικρής 
γεύσης» με ανάλογα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα με εκείνον που προσφέρει ο 
υπολογισμός του δείκτη Κ225. 

Η σχέση μεταξύ της απορρόφησης στα 225 nm και των πικρών ενώσεων ίσως να 
είναι πιο σαφής για φρέσκα παρθένα ελαιόλαδα, που αναμένεται να περιέχουν 
υψηλότερα επίπεδα πικρών ενώσεων. Μια τέτοια διερεύνηση αποτελεί πρόταση για 
μελλοντική εργασία. 
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Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1991 

σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων 

και των πυρηνελαίων καθώς και με τις μεθόδους προσδιορισμού. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ 
ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ  
1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Η παρούσα μέθοδος έχει στόχο τη θέσπιση των κριτηρίων εκείνων που είναι απαραίτητα για 

την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της γεύσης του παρθένου ελαιόλαδου και την ανάπτυξη της 
αναγκαίας μεθοδολογίας. 

2.ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Η περιγραφόμενη μέθοδος δεν ισχύει παρά για την οργανοληπτική αξιολόγηση και την 

κατάταξη του παρθένου ελαιόλαδου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άμεση κατανάλωση. 
Περιορίζεται στην κατάταξη του παρθένου ελαίου σε αριθμητική κλίμακα που καταρτίζεται σε σχέση 
με την αντίληψη των γευστικών ερεθισμάτων, σύμφωνα με την κρίση ομάδας επιλεγμένων 
δοκιμαστών που συγκροτούν εξεταστική επιτροπή. 

3.ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
Βλέπε προδιαγραφή που προβλέπεται στο κεφάλαιο "Οργανοληπτική ανάλυση: Γενικό βασικό 

λεξιλόγιο". 
4.ΕΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
Αγγούρι: Γεύση ελαίου που δημιουργείται μετά από εξαιρετικά παρατεταμένης διάρκειας 

συσκευασία σε ερμητικά κλειστούς χώρους, ιδίως σε δοχεία από λευκοσίδηρο, και που αποδίδεται στο 
σχηματισμό της 2-6 εννεαδιενάλης. 

Άλμη: Γεύση του ελαίου που λαμβάνεται από ελιές διατηρημένες σε αλατούχα διαλύματα. 
Αμύγδαλο: Η γεύση αυτή μπορεί να έχει δύο διαφορετικούς τύπους- ένας είναι η τυπική γεύση 

του νωπού αμύγδαλου, ο άλλος είναι εκείνη του ξηρού και υγιούς αμύγδαλου που μπορεί να εκληφθεί 
και ως αρχή "ταγγίσματος". Στο τέλος αφήνει μία εντελώς μοναδική γεύση που γίνεται αντιληπτή όταν 
το έλαιο παραμένει σε επαφή με τη γλώσσα και τον ουρανίσκο. Συνδέεται με τα γλυκά έλαια και το 
άτονο άρωμα. 

Γλυκιά: Ευχάριστη γεύση του ελαίου, όχι σαφώς σακχαρώδης, στην οποία δεν κυριαρχούν τα 
χαρακτηριστικά του πικρού, του στυφού ή της δριμύτητας στη γεύση. 

Επίπεδη ή εξαλειμμένη: Γεύση ελαιόλαδου του οποίου τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά είναι 
πολύ ελαφρά λόγω της απώλειας των αρωματικών συστατικών τους. 

Λάσπες: Χαρακτηριστική γεύση του ελαίου που λαμβάνεται από λάσπες που μεταγγίζονται σε 
ληκύθους ελαίου και σε υπόγειες αποθήκες. 

Λιπαντικά: Άρωμα του ελαίου που έχει ληφθεί σε ελαιουργία της οποίας ο εξοπλισμός 
εκθλίψεως δεν έχει αποτελέσει το αντικείμενο της κατάλληλης εξάλειψης των υπολειμμάτων 
πετρελαίου, λίπους ή ορυκτέλαιου. 

Μεταλλική: Γεύση που θυμίζει μέταλλα. Είναι χαρακτηριστική του ελαίου που έχει μείνει για 
μεγάλο χρονικό διάστημα σε επαφή με τρόφιμα ή μεταλλικές επιφάνειες, υπό ακατάλληλες συνθήκες, 
κατά τη διαδικασία της άλεσης, της μάλαξης, της πίεσης ή της αποθήκευσης. 

Μήλο: Η γεύση του ελαιόλαδου που θυμίζει αυτό το φρούτο. 
Μουχλιασμένο: Χαρακτηριστική γεύση του ελαίου που έχει ληφθεί από ελιές που έχουν 

συλλεχθεί σε προχωρημένο στάδιο ζύμωσης (Atrohado). 
Νερό βλάστησης: Χαρακτηριστική γεύση που προσδίδεται στο έλαιο μετά από κακή μετάγγιση 

και παρατεταμένη επαφή με νερά βλάστησης. 
Ξηρό χόρτο: Χαρακτηριστική γεύση ορισμένων ελαίων που θυμίζει εκείνη του λίγο ως πολύ 

ξηραμένου χόρτου. 
Οινώδες-οξώδες: Χαρακτηριστική γεύση ορισμένων ελαίων που θυμίζουν το κρασί ή το ξύδι. Η 

γεύση αυτή οφείλεται κυρίως στο σχηματισμό οξικού οξέος, οξικού αιθυλεστέρα και αιθανόλης, σε 
ποσότητες μεγαλύτερες από το κανονικό, στο άρωμα του ελαιολάδου. 
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Παλιό ή ταγγισμένο: Χαρακτηριστική γεύση του ελαίου όταν παραμένει πολύ καιρό στα δοχεία 
αποθήκευσης. Μπορεί επίσης να παρουσιαστεί και σε έλαια που έχουν συσκευασθεί για εξαιρετικά 
παρατεταμένη περίοδο. 

Πικρή: Χαρακτηριστική γεύση του ελαίου που λαμβάνεται από πράσινες ελιές ή από ελιές που 
βρίσκονται στο στάδιο που λαμβάνουν το χρώμα της ωρίμανσης. Μπορεί να είναι λίγο ως πολύ 
ευχάριστη, ανάλογα με την έντασή της. 

Πράσινα φύλλα (πικρό): Γεύση του ελαίου που λαμβάνεται από πολύ πράσινες ελαίες που 
αλέστηκαν αναμεμειγμένες με φύλλα και κλαδιά. 

Πυρήνες:Χαρακτηριστική γεύση που θυμίζει εκείνη των ελαιοπυρήνων. 
Σάκοι: Χαρακτηριστική γεύση του ελαίου που λαμβάνεται από ελιές που έχουν υποστεί 

έκθλιψη σε σάκους ακάθαρτους με υπολείμματα που έχουν υποστεί ζύμωση. 
Σαπωνώδης: Γεύση που δημιουργεί οσφρητικο-γευστική αίσθηση που θυμίζει το πράσινο 

σαπούνι. 
Σκουλήκι: Χαρακτηριστική γεύση του ελαίου που προέρχεται από ελιές που έχουν προσβληθεί 

σοβαρά από νύμφες δάκου (Dacus Deae). 
Σπάρτο: Χαρακτηριστική γεύση του ελαίου που λαμβάνεται από ελιές που έχουν υποστεί 

έκθλιψη μέσα σε καινούργιους σάκους από σπάρτο. Η γεύση αυτή μπορεί να διαφέρει 
ανάλογα αν πρόκειται για σάκους που έχουν κατασκευαστεί από πράσινο ή από ξηρό σπάρτο. 
Στυφή: Χαρακτηριστική αίσθηση σε ορισμένα έλαια των οποίων η πρόγευση προκαλεί μυική 

αντίδραση στυπτικότητας απτής στη στοματική κοιλότητα. 
Τάγγισμα: Γεύση χαρακτηριστική και κοινή σε όλα τα έλαια και λίπη που έχουν υποστεί 

διαδικασία αυτοξείδωσης, μετά από παρατεταμένη επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα. Η γεύση αυτή 
είναι δυσάρεστη και ανεξίτηλη. 

Υγρή-μουχλιασμένη: Χαρακτηριστική γεύση του ελαιόλαδου που λαμβάνεται από ελαίες που 
έχουν πληγεί από μύκητες και ζυμομύκητες μετά από παραμονή των καρπών επί πολλές μέρες και 
στην υγρασία. 

Φρουτώδης: Γεύση που θυμίζει ταυτόχρονα το άρωμα και τη γεύση του νωπού φρούτου που 
βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και το οποίο έχει συλλεγεί στην άριστη φάση της ωριμότητάς του. 

Χονδροειδής: Αίσθηση χαρακτηριστική σε ορισμένα έλαια των οποίων η πρόγευση προκαλεί 
μια αίσθηση πηχτή και ζυμώδη. 

Χόρτο: Χαρακτηριστική γεύση ορισμένων ελαίων που θυμίζει εκείνη του χόρτου που έχει κοπεί 
πρόσφατα. 

Χώμα: Χαρακτηριστική γεύση ελαίου που λαμβάνεται από ελιές συλλεγείσες με χώμα ή λάσπες 
και οι οποίες δεν έχουν πλυθεί. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η γεύση αυτή μπορεί να συνοδεύεται από 
εκείνη της μούχλας. 

Ψημένο ή καμμένο: Χαρακτηριστική γεύση ελαίου προερχομένου από υπερβολική ή/και 
παρατεταμένη θέρμανση κατά την απόληψή του και κυρίως κατά τη θερμο-μάλαξη της ελαιόπαστας, 
αν πραγματοποιηθεί σε ακατάλληλες συνθήκες. 

(Γεύση) ώριμου φρούτου: Γεύση του ελαιόλαδου που έχει ληφθεί από ώριμους καρπούς, 
συνήθως χωρίς άρωμα με σακχαρώδη γεύση 

5.ΠΟΤΗΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 
Αναφορά στο κεφάλαιο "Ποτήρι για την πρόγευση των ελαίων". 
6.ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΓΕΥΣΗΣ 
Αναφορά στο κεφάλαιο "Οδηγός για την εγκατάσταση αίθουσας πρόγευσης". 
7.ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
Κάθε θάλαμος πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα όργανα, που θα είναι προσιτά στο δοκιμαστή, 

προκειμένου να εκτελέσει όπως πρέπει τα καθήκοντά του, δηλαδή: 
- Ποτήρια (σύμφωνα με τις προδιαγραφές) που περιέχουν τα δείγματα, φέροντα διψήφιο κωδικό 

αριθμό που έχει επιλεγεί τυχαία ή φέροντα αριθμούς και γράμματα. Οι επιγραφές θα γράφονται με 
ανεξίτηλο και άοσμο μολύβι. 

- Ύαλοι ωρολογίου, που φέρουν τις ίδιες επιγραφές, για να καλύπτουν τα ποτήρια. 
- Φύλλα βαθμολογίας (βλέπε σχήμα 2), συμπληρωμένα και με οδηγίες χρήσεως. 
- Μολύβι ή στυλό διαρκείας. 



Παράρτημα                                                                                101 

- Δίσκους με κομμάτια μήλου. 
- Ένα ποτήρι νερό σε θερμοκρασία δωματίου. 
8.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Το τμήμα αυτό ορίζει τις γνώσεις που είναι αναγκαίες εκ των προτέρων και που καθίστανται 

απαραίτητες για την πραγματοποίηση της οργανοληπτικής εξέτασης των παρθένων ελαιόλαδων και 
στόχο έχει να θεσπίσει τους κανόνες συμπεριφοράς και τον τρόπο εργασίας των δοκιμαστών που 
πρέπει να συμμετάσχουν στις δοκιμές, οι οποίοι θα πρέπει να λάβουν γνώση τόσο των συστάσεων 
γενικού χαρακτήρα όσο και των ειδικών συστάσεων για την πρόγευση των ελαιολάδων. 

8.1.Ρόλος του οργανωτή ή υπεύθυνου της εξεταστικής επιτροπής (ή ομάδας δοκιμαστών)  
Ο οργανωτής της εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι πολύ καλά καταρτισμένος, όντας 

γνώστης και εμπειρογνώμονας, καλά πληροφορημένος για όλα τα είδη ελαίου με τα οποία θα πρέπει 
να ασχοληθεί στα πλαίσια της εργασίας του. Είναι το "κλειδί" της εξεταστικής επιτροπής και 
υπεύθυνος για την οργάνωση και τη λειτουργία της. Πρέπει να καλεί εγκαίρως τους δοκιμαστές και θα 
προσπαθήσει να διευκρινίσει οποιαδήποτε αμφιβολία θα μπορούσε να δημιουργηθεί όσον αφορά την 
πραγματοποίηση των δοκιμών, αποφεύγοντας πάντα να υποβάλει τη γνώμη του επί του δείγματος, 
όποια κι αν είναι αυτή. Είναι υπεύθυνος για την καταγραφή των εργαλείων, τον τέλειο καθαρισμό 
τους, την προετοιμασία και κωδικοποίηση των δειγμάτων, καθώς και για την παρουσίασή τους στους 
δοκιμαστές σύμφωνα με το πρωτόκολλο δοκιμής, για τη συλλογή των δεδομένων και τη στατιστική 
τους επεξεργασία, προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα αποτέλεσματα με τη λιγότερη 
προσπάθεια. Η εργασία του υπεύθυνου της εξεταστικής επιτροπής απαιτεί επιδεξιότητα όσον αφορά 
τις αισθήσεις, σχολαστική προετοιμασία των δοκιμών, αυστηρή τάξη για την εκτέλεσή τους, καθώς και 
επιδεξιότητα και υπομονή για τον προγραμματισμό και την πραγματοποίηση των δοκιμών. Ο 
υπεύθυνος της ομάδας έχει επιπλέον ως αποστολή να ανυψώνει το ηθικό των μελών της ομάδας, 
παρακινώντας τους το ενδιαφέρον, την περιέργεια και το ανταγωνιστικό πνεύμα. Πρέπει να αποφεύγει 
να γίνεται γνωστή η γνώμη του και να εμποδίζει να επιβάλλονται τα επικρατέστερα κριτήρια των 
πιθανών "αρχηγών" στους υπόλοιπους δοκιμαστές. Είναι επίσης στην u945 αρμοδιότητά του να 
επιβλέπει την εκπαίδευση, την επιλογή και τον έλεγχο των δοκιμαστών, ώστε να βεβαιώνεται ότι 
διατηρούνται σ' ένα τέλειο επίπεδο ικανότητας. 

8.2.Συνθήκες δοκιμής 
8.2.1.Μέγεθος του δείγματος 
Κάθε ποτήρι πρέπει να περιέχει 15 ml ελαίου. 
8.2.2.Θερμοκρασία της δοκιμής 
Τα δείγματα του προς πρόγευση ελαίου πρέπει να διατηρούνται μέσα στα ποτήρια σε μια 

θερμοκρασία των 28 oC, με ανοχή p 2 oC. Αυτή η θερμοκρασία χρησιμοποιείται λόγω του ότι 
επιτρέπει να διακρίνονται με μεγαλύτερη ευκολία οι οργανοληπτικές διαφορές, σε κανονική 
θερμοκρασία, όταν τα έλαια έχουν χρησιμοποιηθεί ως καρύκευμα. Ένας άλλος λόγος που επιβεβαιώνει 
τη σωστή επιλογή αυτής της θερμοκρασίας στηρίζεται στο γεγονός ότι θερμοκρασίες πιο χαμηλές ή 
πιο υψηλές προκαλούν ασθενή εξάτμιση των αρωματικών συστατικών ή παράγονται πτητικές ουσίες 
που αποτελούν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των θερμαινόμενων ελαίων. 

8.2.3.Ωράριο των δοκιμών 
Για τη δοκιμή των ελαίων, οι άριστες ώρες εργασίας είναι οι πρωινές: είναι αποδεδειγμένο ότι 

υπάρχουν περίοδοι κατά τη διάρκεια της ημέρας όπου η αντίληψη της γεύσης ή της οσμής είναι 
καλύτερη. Μία περίοδος αυξημένης οσφρητικο-γευστικής οξύτητας προηγείται των γευμάτων τα οποία 
ακολουθούνται από μια μείωση της οξύτητας αυτής. Εντούτοις, αυτό το κριτήριο δεν πρέπει να 
οδηγείται στα άκρα, στο σημείο που η πείνα θα μπορεί να αποτελεί παράγοντα απροσεξίας για τους 
δοκιμαστές και να αποτελεί αιτία μείωσης της διακριτικής τους ικανότητας και, κυρίως, των κριτηρίων 
τους της προτίμησης και της αποδοχής. 

9.ΔΟΚΙΜΑΣΤΕΣ 
Τα άτομα που λαμβάνουν μέρος ως δοκιμαστές στις οργανοληπτικές δοκιμές των βρώσιμων 

ελαιολάδων πρέπει να είναι εκπαιδευμένα και επιλεγμένα σύμφωνα με την επιδεξιότητά τους, να 
κάνουν το διαχωρισμό ανάμεσα σε ομοειδή δείγματα- δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ακρίβεια 
βελτιώνεται με την εκπαίδευση (βλέπε σχετικό κεφάλαιο). 

Για κάθε δοκιμή πρέπει να διαθέτουμε 8 έως 12 δοκιμαστές. Εντούτοις, πρέπει να προβλέπουμε 
μερικούς επιπλέον δοκιμαστές, τους οποίους θα μπορούμε να καλέσουμε σε περίπτωση πιθανών 
απουσιών. 

9.1.Γενικοί κανόνες συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούν οι υποψήφιοι και οι δοκιμαστές 
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 Οι παρούσες συστάσεις αποβλέπουν στη συμπεριφορά η οποία πρέπει να ακολουθείται από 
τους υποψήφιους και τους δοκιμαστές κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Αμέσως μετά τη λήψη της 
ανακοίνωσης του υπεύθυνου της ομάδας, που τον καλεί να λάβει  μέρος σε οργανοληπτική δοκιμή, ο 
δοκιμαστής πρέπει να είναι ικανός να την πραγματοποιήσει στις ενδεδειγμένες ώρες και να τηρεί τους 
ακόλουθους κανόνες: 

9.1.1.Να αποφεύγει να καπνίσει το λιγότερο 30 λεπτά πριν από την καθορισμένη ώρα της 
δοκιμής. 

9.1.2.Να μην χρησιμοποιήσει άρωμα, καλλυντικό ή σαπούνι, των οποίων η οσμή θα μπορούσε 
ναδιαρκεί κατά τη στιγμή της δοκιμής. Τα χέρια πρέπει να είναι πλυμένα με ένα μηαρωματισμένο ή 
λίγο αρωματισμένοσαπούνι, έπειτα ξεβγαλμένα και καλά στεγνωμένα όσες φορές αυτό είναι αναγκαίο 
για ναεξαλειφθεί κάθε ίχνος μυρωδιάς. 

9.1.3.Να μη φάει τίποτα το λιγότερο μια ώρα πριν από την πρόγευση. 
9.1.4.Σε περίπτωση που οι φυσικές του κανότητες θα ήταν προσποιητές, κυρίως η αίσθηση του 

τηςόσφρησης και της γεύσης, ή αν βρίσκεται υπό την επήρεια οποιουδήποτε ψυχολογικούγεγονότος, 
το οποίο θα τον εμπόδιζε να συγκεντρωθεί, πρέπει να προειδοποιήσει τονυπεύθυνο της ομάδας, έτσι 
ώστε αυτός να τον αποσύρει της δοκιμής ή να πάρει κατάλληλεςαποφάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη 
δυνατότητα που υπάρχει αυτός ο δοκιμαστής να αποκλίνειαπό τις μέσες τιμές των υπόλοιπων μελών 
της ομάδας. 

9.1.5.Εφόσον πληροί τους προηγούμενους κανόνες, ο δοκιμαστής πρέπει να εγκατασταθεί 
στονκαθορισμένο θάλαμο, με τρόπο όσο το δυνατόν πιο τακτικό και ήσυχο. 

9.1.6.Αφού καθήσει, πρέπει να εξακριβώσει αν το υλικό, το οποίο έχει ανάγκη, είναι 
καλάτοποθετημένο και με τάξη και αν η κωδικοποιημένη εγγραφή κάθε ποτηριού αντιστοιχεί σεαυτήν 
που είναι τοποθετημένη πάνω στην ύαλο ωρολογίου που το καλύπτει. 

9.1.7.Πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες που βρίσκονται στο φύλλο βαθμολογίας και 
να μηναρχίσει την εξέταση του δείγματος, παρά μόνο όταν θα είναι απολύτως ταυτισμένος 
καιεξοικειωμένος με το έργο το οποίο πρέπει να εκπληρώσει. Σε περίπτωση αμφιβολίας, πρέπει 
νααπευθυνθεί στον υπεύθυνο της επιτροπής, για να συζητήσει μαζί του ιδιαιτέρως τις δυσκολίεςτις 
οποίες συναντά. 

9.1.8.Ο δοκιμαστής πρέπει να πάρει το ποτήρι, κρατώντας το σκεπασμένο με τήν ύαλο 
ωρολογίου, έπειτα να το γείρει ελαφρά και σε αυτή τη θέση θα το κάνει να περιστραφεί εξ ολοκλήρου, 
έτσι ώστε να διαβρέξει όσο το δυνατόν περισσότερο την εσωτερική επιφάνεια. Μετά από αυτή την 
ενέργεια πρέπει να βγάλει την ύαλο ωρολογίου και να οσφρανθεί το δείγμα με αργές, βαθιές εισπνοές 
για να μπορέσει να κρίνει. Η διάρκεια της όσφρησης δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 30 δευτερόλεπτα. Εάν 
κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου ο δοκιμαστής δεν κατέληξε σε κανένα συμπέρασμα, πρέπει να 
κάνει ένα διάλειμμα, πριν κάνει μια καινούρια προσπάθεια. Εφόσον καταλήξει στην οσφρητική 
δοκιμή, προβαίνει στην κρίση της γεύσης (σύνολο των αισθήσεων όσφρησης-γεύσης-αφής). Για να το 
κάνει, παίρνει μια μικρή γουλιά ελαίου των 3 ml τερίπου. Είναι σημαντικό να μοιράσει το έλαιο σε 
όλη τη στοματική κοιλότητα, από το πρόσθιο τμήμα του στόματος και της γλώσσας, περνώντας από τα 
πλάγια και το οπίσθιο τμήμα έως τη μαλθακή υπερώα- καθώς γνωρίζουμε, οι τέσσερις βασικές γεύσεις 
(γλυκιά, αλμυρή, όξινη και πικρή) γίνονται πράγματι αντιληπτές με μιά διαφορετική ένταση, ανάλογα 
με τις διαφορετικές ζώνες της γλώσσας και του ουρανίσκου. Πρέπει να επιμείνει στην αναγκαιότητα 
να διασκορπίσει το έλαιο, σε επαρκή ποσότητα και πολύ αργά, από το οπίσθιο τμήμα της γλώσσας 
μέχρι τη μαλθακή υπερώα και το λάρυγγα, συγκεντρώνοντας την προσοχή στη σειρά εμφάνισης των 
ερεθισμών: "πικρός" και "δριμύς"- εάν δεν έχει ενεργήσει έτσι, σε ορισμένα έλαια αυτοί οι δύο 
ερεθισμοί μπορούν να περάσουν απαρατήρητοι, ή ακόμη, ο πικρός ερεθισμός μπορεί να είναι 
καλυμμένος από το δριμύ ερεθισμό. 

Αναρροφήσεις μικρές και διαδοχικές, κάνοντας να διέρχεται ο αέρας από το στόμα, επιτρέπουν 
όχι μόνο να διασκορπιστεί το δείγμα σε όλη τη στοματική κοιλότητα, αλλά και να αισθανθεί όλα τα 
πεπτικά αρωματικά συστατικά με το πίσω μέρος της ρινικής κοιλότητας. Η αίσθηση της αφής πρέπει 
επίσης να λαμβάνεται υπόψη. Έτσι, η ρευστότητα, το γλοιώδες και η φαγούρα ή το τσούξιμο, πρέπει 
να σχολιαστούν μόλις ανακαλυφθούν και, αν η δοκιμή το απαιτεί, πρέπει να μετρηθεί ποσοτικά η 
ένταση. 

9.1.9.Η οργανοληπτική αξιολόγηση ενός παρθένου ελαιολάδου πρέπει να αφορά ΕΝΑ ΜΟΝΟ 
ΔΕΙΓΜΑ ανά συνεδρίαση, φροντίζοντας να αποφεύγεται η αίσθηση της αντίθεσης, που θα μπορούσε 
να προκαλέσει η άμεση πρόγευση άλλων δειγμάτων. Δεδομένου ότι οι διαδοχικές προγεύσεις 
επηρεάζονται από την κούραση ή από την απώλεια της οξύτητας, που προκαλούν οι προηγούμενες 
δοκιμές, είναι ενδιαφέρον να χρησιμοποιηθεί ένα προϊόν ικανό να εξαλείψει από το στόμα τα 
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υπολείμματα του ελαιολάδου της πρόγευσης, που μόλις έχει πραγματοποιηθεί.Συνιστάται να 
χρησιμοποιείται Dα ένα 

q 
όχι 
q 
2.Θεωρείτε ότι αυτή η εργασία μπορεί να αποδειχτεί σημαντική για τη βελτίωση της ποιότητας 

των τροφίμων στη χώρα σας και στο διεθνές εμπόριο; 
ναι 
q 
όχι 
q 
3.Εάν ναι, αναφέρατε τους λόγους (;) . 
. . 
. 
4.Μην ξεχνάτε ότι θα κληθείτε να δοκιμάσετε διαφορετικά έλαια, ανάλογα με τις ανάγκες. 

Είστε έτοιμος να το κάνετε; 
ναι 
q 
όχι 
q 
5.Θα θέλατε να συγκρίνετε την οσφρητικο-γευστική ικανότητά σαςμε αυτήν των συνεργατών 

σας; 
ναι 
q 
όχι 
q 
6.Έχετε διαθέσιμο χρόνο; Διαθέτετε επαρκή ανεξαρτησία για να οργανώσετε την ημερήσια 

εργασία σας; 
ναι 
q 
όχι 
q 
7.Σε περίπτωση που εξαρτάσθε από κάποιο προϊστάμενο, πιστεύετε ότι αν χρειαστεί να 

απουσιάσετε από την εργασία σας για ένα διάστημα μισής ώρας, το πολύ, επανειλημμένα και σε 
συνεχείς ημέρες, ο προϊστάμενός σας θα σας επιτρέψει να συμμετάσχετε στο εν λόγω έργο; 

ναι 
q 
όχι 
q 
8.Θα είσαστε διατεθειμένος να ανκατήσετε το χρόνο που θα αφιερώνετε στην οργανοληπτική 
αξιολόγηση, έτσι ώστε να αντισταθμίσετε τις απουσίες από την εργασία σας; 
ναι 
q 
όχι 
q 
9.Θεωρείτε ότι αυτή η εργασία θα έπρεπε να είναι αμειβόμενη; 
ναι 
q 
όχι 
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q 
10.Υπό ποια μορφή; 
ναι 
q 
όχι 
q 
Στη βάση των δεδομένων, που έχουν συλλεγεί με αυτόν του τρόπο, ο υπεύθυνος της ομάδας θα 

πραγματοποιήσει την προεπιλογή. Οι υποψήφιοι που δείχνουν λίγο ενδιαφέρον γι' αυτό το είδος της 
εργασίας, που έχουν λίγο διαθέσιμο χρόνο, ή δεν είναι ικανοί να προσδιορίσουν επακριβώς τις ιδέες 
τους, θα διαγράφονται. 

9.3.Ορισμός του "μέσου επίπεδου" της ομάδας για τις "χαρακτηριστικές ιδιότητες"  
Διαλέξτε προσεκτικά τέσσερα έλαια, έτσι ώστε καθένα απ' αυτά να θεωρείται ως 

αντιπροσωπευτικό των ιδιοτήτων: μουχλιασμένο, οινώδες, ταγγισμένο και πικρό, εντάσεως όσο πιο 
σαφούς και καθαρής γίνεται. Αφαιρέστε ένα υποπολλαπλάσιο τμήμα από καθένα από τα έλαια και 
ετοιμάστε δείγματα σε διαφορετικές συγκεντρώσεις (λόγος 2), δια διαδοχικών διαλύσεων με το 
κατάλληλο υπόστρωμα μέχρις ότου, στις δύο ή τρεις τελευταίες διαλύσεις, να μην είναι δυνατό να 
ανιχνεύεται η διαφορά με το ποτήρι το οποίο περιέχει μόνο το υπόστρωμα. Ένα τελευταίο ζευγάρι 
πρέπει να συνίσταται από δύο ποτήρια που περιέχουν το υπόστρωμα. Η σειρά πρέπει να είναι 
συμπληρωμένη από ποτήρια με υψηλότερες συγκεντρώσεις, μέχρι 8 στο σύνολο. Ετοιμάστε μια 
επαρκή ποσότητα δειγμάτων με διαφορετικές συγκεντρώσεις, έτσι ώστε να μπορέσετε να παραδώσετε 
ολοκληρωμένες σειρές από κάθε ιδιότητα σε κάθε υποψήφιο. Για να μπορέσετε να καθορίσετε το 
"μέσο όρο" των υποψήφιων σε σχέση με κάθε ιδιότητα, πρέπει να τους παρουσιάσετε ένα ποτήρι το 
οποίο περιέχει 15 ml μιας οιασδήποτε των ανωτέρω συγκεντρώσεων συγχρόνως και ένα ποτήρι με 15 
ml του "υποστρώματος". Μόλις πραγματοποιηθεί η δοκιμή, ο υποψήφιος πρέπει να προσδιορίσει εάν 
το περιεχόμενο των ποτηριών είναι το ίδιο ή διαφορετικό. Η ίδια δοκιμή πρέπει να επαναληφθεί όσον 
αφορά τις υπόλοιπες συγκεντρώσεις της μελετούμενης ιδιότητας. (;) Παρακαλούμε να ορίσετε ακριβώς 
ποιο είναι, κατά τη γνώμη σας, το ενδιαφέρον που μπορεί να παρουσιάζει η αξιολόγηση κάθε 
τροφίμου, ή ακόμη του ελαιολάδου, υπό το πρίσμα των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών. 
Σημειώστε τον αριθμό των σωστών απαντήσεων που επιτεύχθηκαν σε σχέση με κάθε συγκέντρωση, 
του συνόλου των υποψηφίων, και εκφράσατε σε ποσοστό του αριθμού των δοκιμών που 
πραγματοποιήθηκαν. Παρουσιάστε, κατ' αύξουσα σειρά, στον άξονα των τετμημένων, τις 
δοκιμασθείσες συγκεντρώσεις και, στον άξονα των τεταγμένων, το ποσοστό των ορθών 
χαρακτηρισμών που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με την κάθε συγκέντρωση. Το σχήμα 1 δίνει ένα 
πρακτικό παράδειγμα των αναπτύξεων που προηγήθηκαν. Το κατώφλι ανίχνευσης ορίζεται στον άξονα 
των τετμημένων προεκτείνοντας από την καμπύλη το σημείο του άξονα των τεταγμένων που 
αντιστοιχεί στο 75 % των σωστών απαντήσεων. Αυτή η συγκέντρωση "κατώφλι", η οποία μπορεί να 
είναι διαφορετική για κάθε αρχικό έλαιο, γιατί είναι ανάλογη με την ένταση της παρούσας ιδότητας, 
πρέπει να είναι όμοια για τις διάφορες ομάδες υποψηφίων των διαφόρων εξεταστικών επιτροπών, δεν 
εξαρτάται από κανένα έθιμο, συνήθεια ή προτίμηση που έχει ορισμένη κατεύθυνση. Πρόκειται, 
συνεπώς, για ένα κοινό σημείο αναφοράς σε κάθε κανονική ανθρώπινη ομάδα και μπορεί να 
χρησιμεύσει στην ομογενοποίηση των διαφορετικών επιτροπών, μόνο λόγω της οσφρητικο-γευστικής 
τους οξύτητας. Ξεκινώντας από τη συγκέντρωση "κατώφλι" της ομάδας, που επιτυγχάνεται με αυτό 
τον τρόπο, ενεργήστε ως εξής: 

Ετοιμάστε μια σειρά αυξουσών και φθινουσών συγκεντρώσεων, με τέτοιο τρόπο ώστε η 
"συγκέντρωση κατώφλι" να βρίσκεται στη βαθμίδα 10 αυτής της κλίμακας. Προκύπτει ότι οι 
συγκεντρώσεις αριθ. 11 και 12 θα είναι περισσότερο διαλυμένες και επομένως θα είναι πολύ δύσκολο 
να ανιχνεύσουμε σε αυτές την παρουσία του έλαιου με την επιλεγμένη ιδιότητα. Από την 
συγκέντρωση C10, τα υπόλοιπα δείγματα μπορούν να παρασκευάζονται εφαρμόζοντας τον ακόλουθο 
τύπο: C10 x αν, όπου: "α" είναι μία σταθερά, η οποία αντιστοιχεί στον παράγοντα της διάλυσης, ίση με 
1,5 και "ν" ο εκθέτης, ο οποίος ποικίλλει από 9 έως -2. Παραδείγματος χάρη: υποθέτοντας ότι το 
επίπεδο που επιτυγχάνεται για το ταγγισμένο έλαιο είναι ίσο με 0,32, προκύπτει ότι C10 είναι ίσο με 
0,32 και αφού "α" είναι ίσο με 1,5, η σειρά των δειγμάτων θα έχει τις ακόλουθες συγκεντρώσεις: 

Δείγμα Συγκέντρωση 

1 
2 
3 

12,30 
8,20 
5,47 
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4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

3,65 
2,43 
1,62 
1,08 
0,72 
0,48 
0,32 
0,21 
0,14 

Εάν χρησιμοποιήσουμε τον ίδιο τρόπο για τις άλλες τρεις ιδιότητες, θα πάρουμε, ξεκινώντας 
από τα ομοίως υπολογισμένα αντίστοιχα επίπεδα, όπως υποδείχθηκε παραπάνω, κλίμακες οι οποίες θα 
παρουσιάζουν για όλα τα εργαστήρια όμοιες αρωματικές εντάσεις για κάθε ερεθισμό, αν και τα αρχικά 
έλαια θα έχουν αντιληπτά μειονεκτήματα σε διαφορετικές εντάσεις. 

9.4.Επιλογή των δοκιμαστών με τη μέθοδο της "κατάταξης της έντασης" 
Η επιλογή πρέπει να γίνεται από έναν αριθμό υποψήφιων δύο ή τρεις φορές μεγαλύτερο από 

αυτόν ο οποίος κρίνεται αναγκαίος για τη σύσταση της ομάδας των δοκιμαστών, έτσι ώστε να 
διευκολύνεται η επιλογή των πιο ευαίσθητων ή αυτών οι οποίοι παρουσιάζουν μια ικανότητα 
διάκρισης πιο αυξημένη. Συνιστάται πάντως να πραγματοποιούνται οι δοκιμές με το ίδιο προϊόν, το 
οποίο θα είναι το αντικείμενο της ανάλυσης στη συνέχεια (σε ειδική περίπτωση, πρέπει να 
χρησιμοποιείται πάντα ελαιόλαδο). Για την επιλογή της μεθόδου, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, 
ανεξάρτητα από την αποτελεσματικότητά της, ότι η διαδικασία που θα γίνει αποδεκτή πρέπει να είναι 
η όσο το δυνατόν πιο οικονομική όσον αφορά την ποσότητα του ελαίου, τον αριθμό των δειγμάτων 
που θα χρησιμοποιηθούν και το χρόνο ο οποίος αφιερώνεται στην επιλογή. Η αποτελεσματικότητα 
μιας διαδικασίας επιλογής χαρακτηρίζεται από την εκλογή των άριστων επιπέδων των τριών 
ανεξάρτητων μεταβλητών που ακολουθούν: α) "κόστος" καθορισμένο από τον αριθμό των δοκιμών, β) 
"αναλογία" υποψηφίων δυνητικώς ικανών αλλά οι οποίοι, κατά τύχη διαγράφτηκαν, δυστυχώς, κατά 
την επιλογή και γ) "αναλογία" των όχι ικανών υποψήφιων αλλά οι οποίοι, κατά ευνοϊκή τύχη, έγιναν 
αποδεκτοί ενώ δεν θα έπρεπε. Η διαδικασία επιλογής η οποία γίνεται αποδεκτή είναι αυτή η οποία 
περιγράφεται υπό τον τίτλο "The Intensity Rating Test" (δοκιμασία ταξινόμησης της έντασης) στους 
κανονισμούς ASTM (1), STP (2) αριθ. 440, σελίδα 53, τροποποιημένη σε τέσσερα σημεία: μείωση του 
αριθμού των δειγμάτων μέσα στη σειρά  

2. επέκταση των ερεθισμών, έτσι ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των οσφρητικο-
γευστικώνενδείξεων πάνω στις οποίες είναι βασισμένη η επιλογή, προσπαθώντας να προσαρμοστούν 
στα πιο κοινά αντιληπτά μειονεκτήματα του ελαιόλαδου- 

3. μεταβολή της σχέσης συγκέντρωσης μέσα στη σειρά- 
4. στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων. 
Αναγκαίο υλικό: 
- μπουκάλια ή σφαιρικές γυάλινες φιάλες των 1 500 ml, 
- σκουρόχρωμα ποτήρια πρόγευσης, 
- δοκιμαστικοί σωλήνες των 10 ml, 15 ml, 1 000 ml και 1 500 ml. 
Αναγκαία προϊόντα: 
- Παραφίνη Merck (αριθμός αναφοράς: 7.160, DAB 8, USP XX) ή ελαιώδες υπόστρωμα άοσμο 

και άγευστο (ελαιόλαδο ή άλλο παρόμοιο, προσφάτως ραφιναρισμ63 σ ένο 
να παρουσιάζει μια οσμή τόσο αδύναμη που θα είναι ίσως αδύνατο να την ανιχνεύσουμε. 

Προχωρήστε ως εξής: εξοικειωθείτε με τις οσμές που αναδύονται από τα ποτήρια της σειράς. Για να 
γίνει αυτό, ξεκινήστε από αυτό που βρίσκεται στα δεξιά (αριθ. 12) και προσπαθήστε να συγκρατήσετε 
την ένταση των οσμών, χωρίς εντούτοις να κουραστείτε. Από τη στιγμή που εκτιμάτε ότι έχετε 
συνηθίσει την κλίμακα της συγκέντρωσης των αναδινόμενων οσμών από τα ποτήρια της σειράς, βγείτε 
από το δωμάτιο. Στο μεταξύ, ο υπεύθυνος της δοκιμής θα διαλέξει ένα ποτήρι της σειράς και θα το 
τοποθετήσει στο ίδιο επίπεδο με το τελευταίο δεξιά (αριθ. 12), πλησιάζοντας ταυτόχρονα τα υπολοιπα 
ποτήρια για να καλύψει το κενό το οποίο άφησε από εκείνο που διάλεξε. Ξαναγυρίστε τότε στο 
δωμάτιο για να συνεχίσετε τη δοκιμή. 

Η ζητούμενη απόδειξη είναι η ακόλουθη: 
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Το ποτήρι το οποίο επιλέχθηκε από τον υπεύθυνο της δοκιμής πρέπει να ξανατοποθετηθεί στη 
σωστή του θέση στη σειρά. Για να γίνει αυτό, μπορείτε να το οσφρανθείτε και να το συγκρίνετε με τα 
υπόλοιπα ποτήρια όσες φορές είναι απαραίτητο, δεδομένου ότι αν θέλετε να το ξανατοποθετήσετε στη 
σωστή του εση στη σειρά, δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι η οσμή την οποία αναδίνει πρέπει να είναι πιο 
έντονη από αυτή του ποτηριού του τοποθετημένου αμέσως δεξιά και λιγότερο έντονη από αυτή του 
ποτηριού του τοποθετημένου αμέσως αριστερά. Η δοκιμή πρέπει να επαναληφθεί με άλλα τρία 
ποτήρια. Με σκοπό να διευκολυνθεί η εργασία και η συλλογή των απαντήσεων, πρέπει να δοθεί σε 
κάθε υποψήφιο, εκτός από τις προηγούμενες οδηγίες, και το ακόλουθο δελτίο: 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
Δοκιμή αριθ. . 
Ερεθισμός . 
Το ξεχωριστό ποτήρι πρέπει να ξανατοποθετηθεί στη θέση αριθ. . 
Ημερομηνία . 
Όνομα . 
9.4.3. 
Έκφραση των αποτελεσμάτων 
Για να διευκολυνθεί η κατάταξη των δεδομένων κάθε υποψήφιου, ο υπεύθυνος της επιτροπής 

πρέπει να τα σημειώσει με τον ακόλουθο τρόπο: 
Όνομα του 
υποψήφιου 
Μελετούμενος 
ερεθισμός 
Ενδεδειγμένος 
αριθμός 
τάξης (Km) 
Ακριβής 
αριθμός 
τάξης (K) 
Βαθμολογία 
(Km-K) 2 
. 
9.4.4.Στατιστική διαδικασία βαθμολογίας 
Στην ειδική περίπτωση της πραγματοποιηθείσας επιλογής τα ποτήρια, που πρέπει να 

ξανατοποθετηθούν στη σωστή τους θέση, πρέπει να είναι τα ίδια για όλους τους υποψήφιους. 
Σύμφωνα με τους στατιστικούς υπολογισμούς που έγιναν γι'αυτό το σκοπό, αυτά τα ποτήρια 
αντιστοιχούν στη τάξη της σειράς, στις ακόλουθες θέσεις για κάθε ερεθισμό: 

Μουχλιασμένος (Μ) 
Οινώδης (Ο) 
Ταγγισμένος (Τ) 
Πικρός (Π) 
Ποτήρι αριθ. 
Ποτήρι αριθ. 
Ποτήρι αριθ. 
Ποτήρι αριθ. 
(10, 5, 7, 2) 
(11, 3, 8, 6) 
(7, 4, 10, 2) 
(6, 3, 11, 9) 
Το νούμερο το οποίο αντιστοιχεί στη θέση που κατείχαν τα ποτήρια ακολουθώντας τη σειρά 

δεν μπορεί να μεταβληθεί, δεδομένου ότι οι στατιστικοί υπολογισμοί για τη δοκιμή έγιναν παίρνοντας 
υπόψη την πιθανότητα ότι τα σημειωμένα ποτήρια θα ξανατοποθετηθούν στη σωστή τους θέση κατά 
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τύχη. Εντούτοις, προκειμένου να αποφευχθεί η διαρροή πληροφοριών από τον έναν υποψήφιο στον 
άλλο, ο υπεύθυνος της επιτροπής πρέπει να φροντίζει ώστε: 

1) Να εμποδίζεται κάθε επικοινωνία μεταξύ των υποψήφιων. Να μεταβάλλεται ο κώδικας για 
κάθε υποψήφιο. 

2) Να εμποδίζεται να γνωρίζουν οι υποψήφιοι τη θέση την οποία κατείχαν τα ποτήρια τα οποία 
έχουν αποσυρθεί. 

3) Να μεταβάλλεται η σειρά της ανατοποθέτησης των ποτηριών, σε κάθε υποψήφιο, αν και 
αυτά θα είναι τα ίδια για όλους. 

Κάθε υποψήφιος θα πάρει στη συνέχεια μια βαθμολογία σύμφωνα με τα αποτελέσματα που θα 
επιτευχθούν. Για να γίνει αυτό, ενεργήστε ως εξής: 

Ορίστε με εi1, εi2, . . . εi12 τα 12 ποτήρια που περιέχουν τις 12 συγκεντρώσεις, οι οποίες 
αντιστοιχούν σ' έναν ερεθισμό "i" (i = οποιοσδήποτε από τους τέσσερις ερεθισμούς: μουχλιασμένος, 
οινώδης, ταγγισμένος και πικρός), παρατεταγμένα κατά φθίνουσα τάξη έντασης του θεωρούμενου 
ερεθισμού. Ορίστε με εiκ ένα από τα διαλεγμένα ποτήρια και με Κμτη θέση που θα έχει δώσει ο 
υποψήφιος στο ποτήρια τη στιγμή της ξανατοποθέτησής του στη σειρά. Οι τιμές των Κ και Κμείναι, 
κατά συνέπεια, ακέραιοι αριθμοί μεταξύ του 1 και του 12, και αντιστοιχούν στην πραγματική και την 
ορισμένη από τον υποψήφιο θέση, αντιστοίχως. Ορίστε με Τ (μέγιστη αποδεκτή απόκλιση) μία τιμή, 
καθορισμένη εκ των προτέρων, στην œ_F„å_†Xÿπερίπτωση 

9.5.Εκπαίδευση 
Η εκπαίδευση έχει για βασικό σκοπό: 
α) να εξοικειώσει τους δοκιμαστές με τις πολλές ποικιλίες αισθήσεων όσφρησης-γεύσης-αφής, 

που προσφέρουν τα παρθένα ελαιόλαδα- 
β) να εξοικειώσει τους δοκιμαστές με την ειδική μεθοδολογία οργανοληπτικής αξιολόγησης  
γ) να αυξήσει την ατομική ικανότητα για την αναγνώριση, τον προσδιορισμό και την ποσοτική 

μέτρηση των αισθητικών ερεθισμών και 
δ) να βελτιώσει την οξύτητα και τη μνήμη ως προς τους διαφορετικούς αναφερόμενους 

ερεθισμούς, έτσι ώστε να καταλήξουν σε ουσιαστικές κρίσεις. Η περίοδος εκπαίδευσης αποτελείται 
συνήθως από μια σειρά μαθημάτων, σύμφωνα με τις δυνατότητες της ομάδας και της μελέτης, κατά τη 
διάρκεια των οποίων, αφού αναλύσουν ατομικά τα έλαια, οι δοκιμαστές συζητούν μαζί με τον 
υπεύθυνο της επιτροπής τις δυσκολίες που συνάντησαν και σχολιάζουν τους χαρακτηρισμούς 
προκειμένου να ενοποιηθούν τα κριτήρια και οι γνώμες. 

Το επίπεδο εκπαίδευσης, το οποίο επιτυγχάνεται μετά από ένα δεδομένο αριθμό "μαθημάτων", 
αξιολογείται με την αύξηση του ποσοστού των σωστών απαντήσεων, σε περίπτωση που θα 
χρησιμοποιούσαμε τις δοκιμές διάκρισης, ή αναλύοντας τις διακυμάνσεις των μέσων ατομικών 
χαρακτηρισμών της ομάδας, όταν πρόκειται για δοκιμές με τη βοήθεια μιας κλίμακας. Η πρακτική 
χρησιμότητα αυτής της περιόδου εκπαίδευσης έχει ευρέως συζητηθεί, αλλά σήμερα θεωρείται πολύ 
αποτελεσματική και απαραίτητη, αν θέλουμε να διαθέτουμε οργανοληπτικά δεδομένα σωστά και 
ακριβή. 

9.6.Ελεγχος 
Οι ομάδες των "βετεράνων" δοκιμαστών πραγματοποιούν συνήθως τακτικές και συνεχείς 

προγεύσεις, με οργανοληπτικές αποδείξεις, που απαιτούν πολύ μεγάλες προσπάθειες από μέρους τους. 
Αποφάσεις που εμφανίζουν μεγάλη τεχνολογική και εμπορική σημασία εξαρτώνται, αρκετές φορές, 
από την κρίση τους και γι' αυτό, αφού έχουν επιλεχθεί και εκπαιδευτεί καλά, οι δοκιμαστές πρέπει να 
υποβάλλονται σε ελέγχους οι οποίοι πρέπει να εγγυώνται την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. 
Προφανώς, θα ήταν απαραίτητο, αφού συνταχθούν οι ομάδες και αφού υποβληθούν σε δοκιμές 
ρουτίνας, να ελέγχεται κανονικά η "απόδοσή" τους σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα. 

10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

Μόλις πληρωθούν οι όροι που τίθενται στους παραπάνω κανόνες, διατεθούν τα απαραίτητα 
μέσα και επιλεγεί η ομάδα των δοκιμαστών, καθένας από αυτούς πρέπει να οσφρανθεί, μετά να 
προγευθεί (5) το έλαιο το οποίο θα υποβληθεί σε εξέταση, το περιεχόμενο στο ποτήρι πρόγευσης, έτσι 
ώστε να αναλυθούν οι αντιλήψεις όσφρησης, γεύσης, αφής και κιναίσθησης, με τη βοήθεια του 
δελτίου που παρουσιάζεται στο σχήμα 2, στο οποίο πρέπει να σημειώσει την εμφάνιση τους και την 
τιμή που αποδίδει στην έντασή τους. Στη συνέχεια πρέπει να περάσει στη φάση της βαθμολογίας της 
ποιότητας του ελαίου. 
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10.1.Χρήση του φύλλου του σχήματος 2 (περιγραφή της γευστικότητας και βαθμολόγηση της 
ποιότητας) 

 
 

Στο αριστερό τμήμα αυτού του φύλλου βρίσκονται μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές 
οργανοληπτικές αντιλήψεις που βρίσκουμε πιο συχνά στα ελαιόλαδα και οι οποίες περιγράφουν τη 
γευστικότητα. Στην περίπτωση που θα αντιληφθεί άλλους ερεθισμούς, οι οποίοι δεν αντιστοιχούν στα 
αριθμημένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ο δοκιμαστής πρέπει να τους σημειώσει κάτω από τον τίτλο 
"άλλα", χρησιμοποιώντας τον ή τους ποιοτικούς χαρακτηρισμούς που τους περιγράφουν με τη 
μεγαλύτερη ακρίβεια. Οι αντιληπτοί ερεθισμοί πρέπει να αξιολογούνται ως προς την έντασή τους 
ποσοστιαία με την ένδειξη ενός συμβόλου (+) στο αντίστοιχο τετράγωνο, σύμφωνα με το ακόλουθο 
κριτήριο: 
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1 = μόλις αντιληπτός 
2 = ελαφρύς 
3 = μέσος 
4 = μεγάλος 
5 = ακραίος (έντονος) 
Στο δεξιό τμήμα αυτού του φύλλου βρίσκεται μια κλίμακα από το 1 ως το 9 (9 για την 

εξαιρετική ποιότητα και 1 για τη χειρότερη), η οποία πρέπει να χρησιμοποιηθεί από το δοκιμαστή για 
να δώσει μια βαθμολογία ενιαία, συνολική, στα χαρακτηριστικά του έλαιου. Αυτή η βαθμολογία 
πρέπει να είναι σύμφωνη με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που παρατήρησε στο έλαιο και 
έχει, ήδη, σημειώσει στο αριστερό τμήμα του φύλλου. Η πρώτη στήλη (μειονεκτήματα) του πίνακα 
βαθμολογίας περιέχει πέντε κλίμακες- άρα, η κατάταξη των ελαίων πρέπει να βασίζεται κυρίως στην 
παντελή απουσία ή στην παρουσία της ελαττωματικής γευστικότητας, καθώς και στην περισσότερο ή 
λιγότερο μεγάλη βαρύτητα ή ένταση των μειονεκτημάτων- εντούτοις, η κλίμακα αξιολόγησης έχοντας 
9 βαθμούς, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μερικές αποχρώσεις ή μερικές απόψεις, οι οποίες 
περιγράφονται στη δεύτερη στήλη "χαρακτηριστικά", τα οποία συνεισφέρουν με καθοριστικό τρόπο 
στη λήψη απόφασης πάνω στην ολική βαθμολογία της ποιότητας. 

10.2.Τελική βαθμολογία 
Ο υπεύθυνος της ομάδας πρέπει να συγκεντρώσει τις αποδοθείσες βαθμολογίες από κάθε 

δοκιμαστή, έπειτα να επαληθεύσει αν οι ιδιότητες και οι εντάσεις με τις οποίες τις αντιλήφθηκε και τις 
βαθμολόγησε, στο "φύλλο χαρακτηρισμού", συμφωνούν κατά τρόπο αποδεκτό με την αξιολόγηση που 
αποδόθηκε στο έλαιο στον "πίνακα βαθμολογίας". Στην περίπτωση μιας αισθητής διαφοράς, ο 
υπεύθυνος θα πρέπει να ζητήσει από το δοκιμαστή να ξαναμελετήσει το φύλλο της βαθμολογίας του. 
Αν είναι απαραίτητο, ο δοκιμαστής πρέπει να επαναλάβει τη δοκιμή. 

Τέλος, ο υπεύθυνος της επιτροπής πρέπει να τοποθετήσει σε πίνακα τις βαθμολογίες της ομάδας 
και να υπολογίσει το μέσο όρο (αριθμητικά) που προκύπτει. 

Μόνο στην περίπτωση μιας αναθεωρητικής ανάλυσης η ομάδα οφείλει να επαναλαμβάνει τις 
δοκιμές έως ότου λάβει τρεις αξιολογήσεις ανά δείγμα. Η τελική βαθμολογία είναι το αποτέλεσμα των 
τριών βαθμολογιών που δόθηκαν στρογγυλεμένο στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο. 

Εάν ο βαθμός της μέσης έντασης του πικρού ή/και δριμύος είναι μεγαλύτερος από 2,5, πρέπει 
να δοθεί στο έλαιο η αντίστοιχη βαθμολογία και να σημειωθεί ότι είναι πικρό ή/και δριμύ. ίΕκφραση 
των αποτελεσμάτων: Ο υπεύθυνος της εξεταστικής επιτροπής καθορίζει βάσει της μέσης βαθμολογίας 
την κατηγορία, στην οποία κατατάσσεται το δείγμα σύμφωνα με τα όρια που προβλέπονται στο 
παράρτημα Ι. Η έκθεση της ανάλυσης αναφέρει μόνον αυτή την κατηγορία. 

Σημείωση: Τα δείγματα πρέπει να διατηρούνται σε κλειστά δοχεία και στο ψυγείο μέχρι τη 
στιγμή της ανάλυσης και πρέπει να ξανατοποθετούνται εκεί μέχρι να συμπληρωθούν οι τρεις 
αξιολογήσεις. 

(6) Διαγράψτε την περιττή ένδειξη 
(7) Αντίληψη 
1 = Μόλις αντιληπτή 
2 = Ελαφριά 
3 = Μέση 
4 = Μεγάλη 
5 = Ακραία (έντονη) 
Πίνακας βαθμολογίας 
Μειονεκτήματα 
Χαρακτηριστικά 
Συνολική 
αξιολόγηση: 
βαθμοί 
Κανένα 
Φρουτώδες της ελιάς 
Φρουτώδες της ελιάς και άλλων φρέσκων φρούτων 
9 
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8 
7 
Ελαφρά ή μόλις 
αντιληπτά 
Οποιαδήποτε εξαλειμμένη φρουτώδης γεύση 
6 
Αντιληπτά 
Φρουτώδης γεύση ελάχιστα κακή, οσμές και γεύσεις μη κανονικές 
5 
Στο όριο της 
αποδοχής 
Καθαρώς ελαττωματική, δυσάρεστες οσμές και γεύσεις 
4 
Μεγάλα ή/και σοβαρά, καθαρώς αντιληπτά 
Οσμές και γεύσεις απαράδεκτες για την κατάνάλωση 
3 
2 
1 
. 
Παρατηρήσεις: . 
. 
Όνομα δοκιμαστή . 
. 
Κωδικός του δείγματος . 
Ημερομηνία: . 
ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 1. 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Το παρόν σύνολο κανόνων έχει ως στόχο τη συγκέντρωση των γενικών όρων που 

χρησιμοποιούνται στην αισθητική ανάλυση και να παρουσιάσει τους ορισμούς των όρων αυτών. 
2.ΛΕΙΞΙΛΟΓΙΟ 
2.1.Γενική ορολογία 
Οργανοληπτική ανάλυση (ουσιαστικό με επιθετικό προσδιορισμό): 
Εξέταση των οργανοληπτικών ιδιοτήτων ενός προϊόντος από τα όργανα των αισθήσεων. 
Αίσθηση (ουσιαστικό): 
Αντίληψη, δια των αισθήσεων, εξωτερικών αντικειμένων ή γεγονότων. 
Οργανοληπτικός (επίθετο) (χαρακτήρας ή ιδιότητα): 
Αποδίδεται σε οποιαδήποτε ιδιότητα ενός προϊόντος, η οποία γίνεται αντιληπτή δια των 

αισθητηρίων οργάνων. 
Εμπειρογνώμων (ουσιαστικό) (όσον αφορά την εξέταση των οργανοληπτικών χαρακτήρων): 
Δοκιμαστής, ειδικευμένος στην οργανοληπτική ανάλυση ενός ορισμένου προϊόντος, διαθέτων 

τις βασικές γνώσεις όσον αφορά την παρασκευή του εν λόγω προϊόντος και τις προτιμήσεις της 
αγοράς. 

Δοκιμαστής (ουσιαστικό): 
Άτομο οξυδερκές, ευαίσθητο, που έχει επιλεγεί και εκπαιδευτεί, το οποίο αξιολογεί τους 

οργανοληπτικούς χαρακτήρες ενός προϊόντος δια των οργάνων των αισθήσεων. 
Εξεταστική επιτροπή (ουσιαστικό με επιθετικό προσδιορισμό): 
Ομάδα δοκιμαστών που έχουν αποτελέσει το αντικείμενο ειδικής επιλογής και εκπαίδευσης, και 

συνέρχονται για να πραγματοποιήσουν, υπό ελεγχόμενους όρους, την οργανοληπτική ανάλυση του 
προϊόντος. 
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Αισθητικότητα (ουσιαστικό): 
Υποκειμενικό φαινόμενο που προκύπτει από τον ερεθισμό του συστήματος των αισθήσεων. Το 

φαινόμενο αυτό μπορεί να αποτελέσει το αντικείμενο υποκειμενικής διάκρισης ή αντικειμενικού 
ορισμού από το σχετικό όργανο των αισθήσεων, ανάλογα με τη φύση ή την ποιότητα του ερεθισμού, 
καθώς και με την έντασή του. 

Ευαισθησία (ουσιαστικό): 
Ικανότητα των οργάνων των αισθήσεων να αντιλαμβάνονται, ποιοτικώς και ποσοτικώς, 

ερεθισμό πολύ χαμηλής εντάσεως, ή ελάχιστες διαφορές μεταξύ ερεθισμών. 
Πρόγευση (ουσιαστικό): 
Ενέργεια που συνίσταται στην αντίληψη, ανάλυση και κρίση των οργανοληπτικών χαρακτήρν 

και, ιδιαίτερα, των χαρακτήρων της όσφρησης, γεύσης, αφής και κιναίσθησης ενός προϊόντος 
διατροφής. 

Αποδοχή (ουσιαστικό): 
Πράξη που συνίσταται στην ευνοϊκή υποδοχή ενός προϊόντος από ένα άτομο ή τον πληθυσμό 

μιας περιοχής. 
Αρμονία (ουσιαστικό): 
Ποιότητα προϊόντος που δημιουργεί αίσθηση ευχάριστου συνόλου. Η αίσθηση αυτή οφείλεται 

στην αντίληψη των συστατικών στοιχείων του προϊόντος ως ερεθισμών της όσφρησης, της γεύσης, της 
αφής και κιναισθησίας, και τούτο λόγω του ότι παρουσιάζονται με σωστές αναλογίες συγκέντρωσης. 

(το) Αποδεκτό (ουσιαστικοποιημένο επίθετο): 
Κατάσταση προϊόντος που γίνεται ευνοϊκά δεκτό από ένα άτομο ή πληθυσμό, ανάλογα με τις 

οργανοληπτικές του ιδιότητες. 
Διάκριση (ουσιαστικό): 
Ποιοτική ή/και ποσοτική διαφοροποίηση μεταξύ δύο ή περισσότερων ερεθισμών. 
Αντιστάθμιση (ουσιαστικό): 
Αποτέλεσμα της αλλεπάλληλης διαντίδρασης συνόλου ερεθισμών εις τρόπον ώστε κάθε 

ερεθισμός γίνεται αντιληπτός με λιγότερη ένταση από ό,τι αν ήταν απομονωμένος. 
ίΟψη (ουσιαστικό): 
Σύνολο ι 
Δέκτης (ουσιαστικό): 
Ειδική διάρθρωση οργάνου των αισθήσεων, ευερέθιστου και κανού να δεχτεί ερέθισμα και να 
το μετατρέψει σε νευρικό ερεθισμό. 
Σημείωση: Οι δέκτες κατατάσσονται ανάλογα με το είδος της ενέργειας που συνδέεται με το 
ερέθισμα (φως, ζέστη, ήχος κ.λπ.). 
ίΟσφρηση (ουσιαστικό): 
Λειτουργία του οργάνου της όσφρησης, για την αντίληψη και τη διάκριση των μορίων που 
καταλήγουν, σε αέρια φάση από το εξωτερικό, δια της ρινικής οδού αμέσως ή εμμέσως. 
ίΕνταση (ουσιαστικό): 
Βαθμός ενέργειας μιας ποιότητας που μπορεί να μετρηθεί, με τη βοήθεια ποσοτικής κλίμακας 
τιμών ανώτερων του κατωφλίου. 
Οργανοληπτική προσαρμογή (ουσιαστικό με επιθετικό προσδιορισμό): 
Προσωρινή τροποποίηση της ικανότητας των αισθήσεων για την αντίληψη των αισθητηριακών 
ερεθισμών, κατόπιν συνεχούς και επανειλημμένης εκθέσεως στον ίδιο ή σε παρόμοιο 
ερεθισμό. 
Αναστολή (ουσιαστικό): 
Απουσία ανταπόκρισης οργάνου των αισθήσεων ή μέρους του εν λόγω οργάνου, παρόλο που 
υποβάλλεται στη δράση κατάλληλου ερεθισμού, του οποίου η ένταση είναι ανώτερη του 
κατωφλίου. 
Ανταπόκριση (ουσιαστικό): 
Δράση δια της οποίας τα κύτταρα των αισθήσεων ανταποκρίνονται στη δράση ενός ή 
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περισσότερων ερεθισμών, σχετικών με κάποια ορισμένη αισθητηριακή ιδιότητα. 
Σώμα (ουσιαστικό): 
Αίσθηση της αφής που γίνεται αντιληπτή στη στοματική κοιλότητα και που παρέχει ένα βαθμό 
πυκνού, γλοιώδους, σταθερού, συμπαγούς χαρακτήρα του προϊόντος διατροφής. 
Ευωδία (ουσιαστικό): 
Δροσερή, ευχάριστη και απολαυστική μυρωδιά. 
Οσφραίνομαι (ρήμα) (ενεργητική σημασία σχετική με την όσφρηση): 
Περιγράφει την ενέργεια αντίληψης μιας οσμής. 
Αντικειμενικός (επίθετο): 
α) Προσδιορίζει την αισθητικότητα που προκαλείται από την πραγματική και επαληθεύσιμη 
παρουσίαση του ακτικειμένου, μειώνοντας στο ελάχιστο τους ανθρώπινους παράγοντες (όπως, 
παραδείγματος χάρη, την προτίμηση, τη συνήθεια, την αποτελεσματικότητα). 
β) Περιγράφει την τεχνική η οποία, δι' αισθητηριακών ή τεχνικών μεθόδων, επιτρέπει να 
μειωθούν στο ελάχιστο τα προσωπικά λάθη. 
Σημείωση: Η χρησιμοποίηση του όρου "οργανικός" δεν συνιστάται. 
Υποκειμενικός (επίθετο): 
Περιγράφει την αισθητικότητα που δημιουργείται από την αντίληψη, επηρεασμένη και από τις 
σκέψεις και τα συναισθήματα του καθενός και όχι μόνο από τον ερεθισμό. 
Κιναισθησία (ουσιαστικό): 
Σύνολο αισθήσεων που προκαλούνται από πίεση που ασκείται στο δείγμα από κίνηση εντός 
της στοματικής κοιλότητας ή με τα δάχτυλα (παραδείγματος χάρη, πίεση με τα δάχτυλα στην 
περίπτωση του τυριού). 
Κατώφλι (ουσιαστικό): 
Απόλυτο κατώφλι: 
Ελάχιστη τιμή ερεθίσματος των αισθήσεων, απαραίτητη: 
- για την αφύπνιση κάποιας αίσθησης (κατώφλι εμφάνισης ή ανίχνευσης), ή 
- για την αναγνώριση της αντιλαμβανόμενης αισθητικότητας (κατώφλι αναγνώρισης). 
Κατώφλι διαφοροποίησης: 
Ελάχιστη τιμή ερεθισμού των αισθήσεων οδηγούν σε διαφορά αντιληπτή στην ένταση της 
αισθητικότητας. 
Τελικό κατώφλι: 
Μέγιστη τιμή ερεθισμού πάνω από την οποία δεν υπάρχει αντιληπτή διαφορά στην ένταση της 
αισθητικότητας. 
Προτιμησιακό κατώφλι: 
Ελάχιστη ποσοτική αξία ερεθισμού ή κρίσιμη υπερωριακή τιμή του ερεθισμού αυτού, που 

αντιστοιχεί στην εμφάνιση έλξης ή απώθησης σε σχέση με έναν ερεθισμό ουδέτερο, παραδείγματος 
χάρη η επιλογή μεταξύ σακχαρούχου διαλύματος και νερού. 

Σημείωση: Πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ του απόλυτου προτιμησιακού κατωφλίου και του 
προτιμησιακού κατωφλίου διαφοροποίησης. 

Υπο-οριακός (επίθετο): 
Περιγράφει ερεθισμό κατώτερο του απόλυτου κατωφλίου. 
Υπερ-οριακός (επίθετο): 
Περιγράφει ερεθισμό ανώτερο του απόλυτου κατωφλίου. 
Αισθητηριακή κόπωση (ουσιαστικό με επιθετικό προσδιορισμό): 
Μορφή της οργανοληπτικής προσαρμογής που αντιστοιχεί σε μείωση της ευαισθησίας. 
Αντιστάθμιση (ουσιαστικό): 
Αποτέλεσμα της αλλεπάλληλης διαντίδρασης επί συνόλου ερεθισμών, εις τρόπον ώστε κάθε 
ερεθισμός γίνεται αντιληπτός με λιγότερη ένταση από ό,τιαν ήταν απομονωμένος. 
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Συνεργικός (επίθετο): 
Επίπτωση ή συνδυασμένη δράση καθορισμένων ουσιών, κατά τέτοιο τρόπο ώστε η ένταση 
των οργανοληπτικών χαρακτήρων που προκύπτουν από το συνδυασμό τους είναι ανώτερη 
εκείνης που αναμένεται από την απλή πρόσθεση των εντάσεων κάθε χαρακτήρα όταν 
απομονώνονται. 
Αποτέλεσμα αντίθεσης: 
Αύξηση της ανταπόκρισης στις διαφορές μεταξύ δύο ερεθισμών ταυτόχρονων ή αλλεπάλληλων. 

Αντίθετο του αποτελέσματος σύγκλισης. 
Αποτέλεσμα σύγκλισης: 
Μείωση της ανταπόκρισης στις διαφορές μεταξύ δύο ερεθισμών ταυτόχρονων ή 

αλλεπάλληλων. Αντίθετο του αποτελέσματος αντίθεσης. 
2.3.Ορολογία σχετική με τις οργανοληπτικές ιδιότητες 
ίΟξινος (επίθετο): 
α) Περιγράφει τη βασική γεύση που δημιουργείται από αραιά υδατικά διαλύματα των 

περισσότερων οξέων (παραδείγματος χάρη νιτρικό οξύ, γαλακτικό οξύ και τρυγικό οξύ). 
β) Περιγράφει την ιδιότητα καθαρών σωμάτων ή μειγμάτων των οποίων η πρόγευση προκαλεί 

αυτό το γευστικό αίσθημα. 
Το αντίστοιχο ουσιαστικό είναι η οξύτητα. 
Δριμύς (επίθετο): 
Περιγράφει την οσφρητικο-γευστική αισθητικότητα με κυριαρχία οξέων τα οποία συνήθως 

προέρχονται από ζυμώσεις, καθώς και τα είδη διατροφής που παράγουν αυτή την αισθητικότητα. 
Ορισμένοι παράγοντες, που συνεισφέρουν σε αυτήν την αισθητικότητα, συνδέονται με τη 

διαδικασία της ζύμωσης, παραδείγματος χάρη οξικής ή γαλακτικής, ενός προϊόντος διατροφής. 
Πικρή (γεύση) (επίθετο): 
α) Περιγράφει τη βασική γεύση που δημιουργείται από αραιά υδατικά διαλύματα διαφόρων 

ουσιών, όπως είναι το κινίνο, η καφεινη και ορισμένα συγκεκριμένα αλκαλοειδή. 
β) Αποδίδεται στην ιδιότητα καθαρών σωμάτων και μειγμάτων των οποίων η πρόγευση 

προκαλεί τη γεύση αυτή. 
Το αντίστοιχο ουσιαστικό είναι η πικρότητα. 
Αλμυρή (γεύση) (επίθετο): 
εκείνη που προκαλείται από διάλυμα χλωριούχου νατρίου αποτελεί το τυπικότερο παράδειγμα. 
β) Περιγράφει την ιδιότητα καθαρών σωμάτων ή μειγμάτων των οποίων η πρόγευση προκαλεί 

αυτή τη γεύση. 
Το αντίστοιχο ουσιαστικό είναι η αλμυρότητα. 
Γλυκιά (γεύση) (επίθετο): 
α) Περιγράφει τη βασική γεύση που προκαλείται από υδατικά διαλύματα διαφόρων ουσιών, 

όπως είναι η σακχαρόζη. 
β) 
Αποδίδεται στην ιδιότητα καθαρών σωμάτων ή μειγμάτων των οποίων η πρόγευση προκαλεί 

αυτή τη γεύση. 
Το αντίστοιχο ουσιαστικό είναι η γλυκύτητα. 
Στυφή (γεύση) (επίθετο): 
α) Περιγράφει την πολύπλοκη αίσθηση που δημιουργείται στο στόμα από αραιό υδατικό 

διάλυμα ουσιών όπως οι ταννίνες (παραδείγματος χάρη οι ταννίες του λωτού ή του αγριοδαμάσκηνου). 
β) Αποδίδεται στην ιδιότητα καθαρών σωμάτων ή μειγμάτων που δημιουργούν αυτή την 

αισθητικότητα. Το αντίστοιχο ουσιαστικό είναι η στυπτικότητα. 
Σύνθετη γεύση (ουσιαστικό με επιδετικό προσδιορισμό): 
Ως σύνθετη γεύση νοείται το σύνολο των αντιλαμβανόμενων ερεθισμών όσφρησης-γεύσης, 

αφής και κιναίσθησης, που επιτρέπει σε κάποιον να χαρακτηρίσει ένα προϊόν διατροφής, να θέσει ένα 
κριτήριο, σε διαφορετικά επίπεδα, ευμενές ή δυσμενές για το εν λόγω προϊόν. 

Γεύση (ουσιαστικό): 
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α) Αισθητικότητα που γίνεται αντιληπτή από τις γευστικές θηλές όταν ερεθίζονται από 
ορισμένες διαλυτές ουσίες. 

β) Ποιότητα της ιδιαίτερης αισθητικότητας που προκαλείται από τις ουσίες αυτές. Βασική 
γεύση (ουσιαστικό με επιθετικό προσδιορισμό): 

Καθεμία από τις τέσσερις αναγνωρισμένες γεύσεις: γλυκιά, αλμυρή, ξινή πικρή. 
Οσμή (ουσιαστικό): 
α) Σύνολο αισθητικοτήτων που γίνονται αντιληπτές από το όργανο της όσφρησης εισπνέοντας 

ορισμένες πτητικές ουσίες. 
β) Ποιότητα της ιδιαίτερης αισθητικότητας που προκαλείται από καθεμία από τις 

προαναφερθείσες ουσίες. 
Άρωμα (ουσιαστικό): 
α) Ευχάριστες αισθητικότητες που γίνονται αντιληπτές από το όργανο της όσφρησης εμμέσως 

κατά την πρόγευση ενός προϊόντος διατροφής. 
β) Στην αρωματοποιία και στην καθημερινή γλώσσα ο όρος αυτός ισχύει επίσης και για τις ίδιες 

αισθητικότητες που γίνονται αντιληπτές δια της ρινικής οδού κατά τρόπο άμεσο. 
Επίγευση (ουσιαστικό): 
Σύνολο των αισθητικοτήτων που γίνονται αντιληπτές μετά την εξάλειψη του ερεθισμού του 

στόματος και οι οποίες διαφέρουν από εκείνες που είχαν γίνει αντιληπτές προηγουμένως. 
Αρωματικός (επίθετο): 
α) Αποδίδεται στην ιδιότητα καθαρών σωμάτων ή μειγμάτων, των οποίων η πρόγευση προκαλεί 

αισθητικότητες που περιγράφονται από τον όρο "άρωμα". 
β) Περιγράφει τα προϊόντα διατροφής των οποίων η εξέταση δια της άμεσης ρινικής οδού 

προκαλεί αισθητικότητες ευωδίας και δροσιάς. 
Υφή (ουσιαστικό): 
Σύνολο των χαρακτηριστικών της στερεάς ή υγρής κατάστασης ενός προϊόντος διατροφής 
ικανού να ερεθίσει τους μηχανικούς δέκτες, κατά την πρόγευση, και ιδίως εκείνους που 
βρίσκονται στην περιοχή του στόματος. 
Σημείωση: Ο όρος αυτός ισχύει μόνο για τις αντικειμενικές ιδιότητες και όχι για τις 

προκαλούμενες αισθητικότητες και οι οποίες ορίζονται με γενικούς όρους όπως είναι: στερεές, ινώδεις, 
λιπαρές κ.λπ. 

Γεύομαι (ρήμα): 
Ενέργεια κατά την οποία ένα προϊόν που βρίσκεται μέσα στο στόμα έρχεται σε επαφή με όλες 

τις ευαίσθητες περιοχές προκειμένου να γίνουν αντιληπτές οι αισθητικότητες που δημιουργεί στο 
στόμα. Σημείωση: Το λεξιλόγιο αυτό μπορεί να εμπλουτιστεί αφού συμβουλευθείτε τους κανόνες 
INSO 5492FD15> Μέρη Ι και V, και άλλα έργα όπως εκείνο που συνεργάζεται ο J.L. Magnen "Les 
cahiers techniques du Centre National de Coordination des Etudes et Recherches sur la Nutrition et 
l'Alimentation". 

ΠΟΤΗΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 
1. ANTIKEIMENO 
Η παρούσα προδιαγραφή έχει ως στόχο να περιγράψει τα χαρακτηριστικά του ποτηριού για την 

οργανοληπτική ανάλυση των βρώσιμων ελαίων (οσμή, γεύση) 
Εξάλλου, περιγράφει τον ανάλογο μηχανισμό, τον απαραίτητο για την επίτευξη και τη 

διάρθρωση των κατάλληλων θερμοκρασιών για την ανάλυση. 
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΤΗΡΙΟΥ 
Το σκίτσο του σχήματος 1 σχεδιάστηκε για να βελτιστοποιήσει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά 

ενός οργάνου, που καθορίζονται παρακάτω:  
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a) μέγιστη σταθερότητα, αποφεύγοντας την ταλάντευση του ποτηριού και το αναποδογύρισμα 

του, με αποτέλεσμα να χυθεί το έλαιο που περιέχει 
b) σχήμα που προσαρμόζεται εύκολα στην κοιλότητα μονάδας θέσμανσης, ώστε να επιτρέπει 

την ομοιόμορφη θέρμανση της βάσης του ποτηριού 
c) στένωμα του στομίου, το οποίο ευνοεί τη συγκέντρωση των οσμών και διευκολύνει την 

αναγνώριση 
d) από σκούρο γυαλί, έτσι ώστε ο δοκιμαστής να μην μπορεί να αντιληφθεί το χρώμα του 

ελαίου, γεγονός το οποίο αποκλείει κάθε προκατάληψη και τη δυνατότητα να σχηματίσει γνώμες 
ικανές να επηρεάσουν την αντικειμενικότητα του προσδιορισμού. 

2.1.Διαστάσεις 
Το σκίτσο του ποτηριού είναι το θέμα του σχήματος 1, με τις ακόλουθες διαστάσεις: 
- Ολική χωρητικότητα . 
130, ml p 10, ml, 
- Ολικό ύψος . 
60, mm p 1, mm, 
- Διάμετρος του στόμιου . 
50, mm p 1, mm, 
- Διάμετρος του ευρύτερου τμήματος . 
70, mm p 1, mm, 
Διάμετρος της βάσης . 
35, mm p 1, mm, 
- Πάχος των πλαγίων τοιχωμάτων του ποτηριού . 
1,5 mm p 0,2 mm, 
- Πάχος του πυθμένα του ποτηριού . 
5, mm p 1, mm. 
Κάθε ποτήρι πρέπει να συνοδεύεται από μια ύαλο ωρολογίου με διάμετρο η οποία υπερβαίνει 

κατά 10 mm περίπου αυτή του στομίου. Αυτή η ύαλος θα χρησιμεύσει ως καπάκι για να αποφευχθεί η 
απώλεια του αρώματος και η είσοδος της σκόνης. 

2.2.Χαρακτηριστικά κατασκευής 
Το ποτήρι πρέπει να είναι κατασκευασμένο απο ανθεκτικό γυαλί, σκούρου χρώματος, για να 

εμποδίζεται η εκτίμηση του χρώματος του περιεχομένου, να μην είναι χαραγμένο και να μην έχει 
φυσαλίδες. Το χείλος πρέπει να είναι κανονικό, λείο και να φέρει στεφάνη. Το ποτήρι πρέπει να είναι 
από γυαλί ξαναψημένο, για να αντέχει στις μεταβολές της θερμοκρασίας τις οποίες θα υποστεί κατά τη 
διάρκεια των δοκιμών. 

2.3.Κανόνες χρήσης 
Ο καθαρισμός των ποτηριών πρέπει να γίνεται χρησιμοποιώντας σαπούνι ή απορρυπαντικό όχι 

αρωματισμένο και να ακολουθείται από πολλά ξεβγάλματα μέχρι την τέλεια εξάλειψη του 
χρησιμοποιηθέντος προϊόντος. Τελικά, πρέπει να ξεβγάζονται με απεσταγμένο νερό, έπειτα, μετά από 
το στράγγισμα, να στεγνώνονται σε έναν κλίβανο. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται συμπυκνωμένα 
οξέα, ούτε μείγματα χρωμικού οξέος. Τα ποτήρια πρέπει να κρατούνται στον κλίβανο μέχρι τη 
χρησιμοποίησή τους, ή να διατηρούνται καλά μέσα σ' ένα ντουλάπι προστατεύοντάς τα από 
ανεπιθύμητες οσμές. Πριν από κάθε χρήση, πρέπει να βεβαιώνεται με την όσφρηση ότι τα ποτήρια 
είναι απαλλαγμένα από αφύσικες οσμές. Κατά την προετοιμασία της δοκιμής, φροντίζετε να 
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σημειώνετε τον κωδικό κάθε ποτηριού και του αντίστοιχου ελαίου. Αυτή η αντιστοιχία κωδικού και 
ελαίου δεν θα είναι γνωστή παρά μόνο στον υπεύθυνο της δοκιμής. 

3.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 
Η οργανοληπτική εξέταση των δειγμάτων πρέπει να γίνεται σε μία δεδομένη θερμοκρασία που 

βρίσκεται για τα βρώσιμα έλαια, στους 28 p2 oC. Για να επιτευχθεί η θερμοκρασία αυτή, πρέπει να 
εγκαταστήσουμε στο εσωτερικό κάθε θαλάμου, μηχανισμό θέρμανσης (βλέπε σχήμα 2), ευπρόσιτο για 
το δοκιμαστή. Αυτός ο μηχανισμός αποτελείται από μία μονάδα αλουμινίου, βυθισμένη σε νερό, της 
οποίας η θερμοκρασία ρυθμίζεται με θερμοστάτη, έτσι ώστε να επιτύχουμε μια ομοιόμορφη 
θερμοκρασία. Αυτή η μονάδα περιέχει μια σειρά κοιλότητες, για να προσαρμόζεται ο πυθμένας των 
ποτηριών. Η διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στο μηχανισμό θέρμανσης και στο περιεχόμενο έλαιο, 
στα ποτήρια τα τοποθετημένα στις κοιλότητες των διαφόρων μονάδων, δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη 
από p2 oC. 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΕΥΣΗΣ  
1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η αίθουσα πρόγευσης έχει ως στόχο να δώσει στην ομάδα των δοκιμαστών οι οποίοι 

συμμετέχουν στις οργανοληπτικές δοκιμές ένα περιβάλλον κατάλληλο, άνετο και σύμφωνο με τις 
προδιαγραφές, το οποίο να μπορεί να διευκολύνει την εργασία τους και να συμβάλει στη βελτίωση της 
επαναληπτικότητας και της αναπαραγωγικότητας των αποτελεσμάτων. 

2.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Η παρούσα προδιαγραφή έχει ως στόχο να καθορίσει τις κύριες συνθήκες τις οποίες πρέπει να 

πάρουμε υπόψη μας για τη χωροταξική διευθέτηση αίθουσας πρόγευσης. 
3.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Κάθε δωμάτιο, όποια και αν είναι η επιφάνειά του (βλέπε 3.1), πρέπει να πληροί τους 

ακόλουθους όρους: 
Το δωμάτιο πρέπει να είναι ευχάριστο και αναλόγως φωτισμένο (βλέπε 3.2), διατηρώντας 

συγχρόνως μια ουδέτερη όψη. Γι' αυτό το σκοπό, συνιστάται να χρησιμοποιείται για τους τοίχους 
ενιαίος χρωματισμός ξεκουραστικός και φωτεινός, έτσι ώστε να δημιουργεί μια ευχάριστη ατμόσφαιρα 
(;). Το δωμάτιο πρέπει να μπορεί να καθαρίζεται εύκολα. Επιπλέον, πρέπει να είναι μακριά από κάθε 
πηγή θορύβου- επομένως, θα είναι, κατά προτίμηση, ηχητικά απομονωμένο. Επίσης, πρέπει να είναι 
μακριά από κάθε αφύσικη οσμή, λόγος για τον οποίο πρέπει, αν είναι δυνατό, να εφοδιαστεί με έναν 
αποτελεσματικό μηχανισμό εξαερισμού. Σε περίπτωση αισθητών διακυμάνσεων της θερμοκρασίας του 
περιβάλλοντος, η αίθουσα πρόγευσης πρέπει να είναι εφοδιασμένη με εγκατάσταση κλιματισμού, έτσι 
ώστε να διατηρείται η θερμοκρασία γύρω στους 20-22γC. 

3.1.Διαστάσεις 
Οι διαστάσεις του δωματίου εξαρτώνται συχνά από τις δυνατότητες των εργαστηρίων ή των 

επιχειρήσεων. Γενικά, το δωμάτιο πρέπει να είναι αρκετά ευρύχωρο για να επιτρέπει την εγκατάσταση 
περίπου 10 θαλάμων, καθώς και ζώνης για την προετοιμασία των δειγμάτων. Προφανώς, θα ήταν 
ακόμη καλύτερα, ο διαθέσιμος χώρος για τις εγκαταστάσεις να είναι πιο μεγάλος, γιατί έτσι θα 
μπορούσαν να προβλεφθούν πρόσθετες βοηθητικές εγκαταστάσεις, για παράδειγμα τον καθαρισμό του 
υλικού, την παρασκευή φαγητών, καθώς και για τις συσκέψεις σε "ανοικτή εξεταστική επιτροπή". 

3.2.Φωτισμός 
Ο γενικός φωτισμός, είτε προέρχεται από το ηλιακό φως είτε από λάμπες (για 

παράδειγμαλαμπτήρες τύπου "φως ημέρας") πρέπει να είναι ομοιόμορφος, ρυθμιζόμενος και με 
διάχυτο φως. 

3.3.Θερμοκρασία και υγρομετρική κατάσταση 
Ο χώρος πρέπει να διατηρείται συνεχώς σε ευχάριστες θερμικές και υγρομετρικές συνθήκες. 

Εκτός από ειδικές περιστάσεις, συνιστάται να διατηρείται μια θερμοκρασία των 20-22 gC και μια 
υγρομετρική κατάσταση 60-70 % σχετικής υγρασίας. 

4.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ 
4.1.Γενικά χαρακτηριστικά 
Οι θάλαμοι για την οργανοληπτική ανάλυση πρέπει να είναι τοποθετημένοι στο δωμάτιο ο ένας 

δίπλα στον άλλο. Πρέπει να είναι όμοιοι και χωρισμένοι μεταξύ τους με διαχωριστικά, αρκετά υψηλά 
και φαρδιά, για να απομονώνονται οι δοκιμαστές μόλις καθήσουν. Οι θάλαμοι μπορούν να είναι 
κατασκευασμένοι από κάθε υλικό κατάλληλο και εύκολο στη συντήρηση (για παράδειγμα, ξύλο, 
υαλοποιημένο κόντρα πλακέ, πλαστικοποιημένες σανίδες κ.λπ.). Σε περίπτωση χρησιμοποίησης 
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χρωμάτων, αυτά πρέπει να είναι εντελώς άοσμα μετά το στέγνωμα. Τα προβλεπόμενα καθίσματα σε 
κάθε θάλαμο πρέπει να είναι άνετα και με ρυθμιζόμενο ύψος. Κάθε θάλαμος πρέπει να είναι 
εφοδιασμένος με ανεξάρτητο ρυθμιζόμενο φωτισμό, τόσο όσον αφορά τη διεύθυνση όσο και την 
ένταση. Θα ήταν επιθυμητό να εφοδιάζονται οι θάλαμοι με διακόπτη που θέτει σε λειτουργία ένα 
φωτεινό σηματοδότη, που πρέπει να επιτρέπει στο δοκιμαστή να επικοινωνεί με το πρόσωπο το οποίο 
ασχολείται μαζί του απ' έξω, χωρίς εν τούτοις να αποσπά την προσοχή των άλλων. Ο σηματοδότης 
αυτός χρησιμοποιείται από το δοκιμαστή ο οποίος ολοκλήρωσε τη δοκιμή και επιθυμεί να του 
ξανατοποθετήσουν καινούργια δείγματα, που χρειάζεται ένα οποιοδήποτε εργαλείο ή παρατήρησε 
κάποια ανωμαλία ή, ακόμα, αν επιθυμεί πληροφορίες κ.λπ. (;) Το χρώμα του δωματίου και ο φωτισμός 
του μπορούν να έχουν κάποια επίπτωση στα αποτελέσματα της οργανοληπτικής ανάλυσης. 

4.2.Διαστάσεις 
Οι θάλαμοι πρέπει να είναι αρκετά ευρύχωροι και άνετοι. 
Γενικά, πρέπει να είναι των παρακάτω διαστάσεων: 
Πλάτος: 
0,75 μέτρα (χωρίς νεροχύτη) 
0,85 μέτρα (με νεροχύτη) 
Μήκος: 
0,50 μέτρα (τραπέζι) 
0,20 μέτρα (περίσσευμα για το διαχωριστικό) 
Ύψος των διαχωριστικών: 
0,60 μέτρα το ελάχιστο, μετρημένο από το τραπέζι 
Ύψος του τραπεζιού: 
0,75 μέτρα 
4.3.Διαρρύθμιση 
Η επιφάνεια του τραπεζιού πρέπει να μπορεί να καθαρίζεται εύκολα. Ένα τμήμα αυτής της 

επιφανείας πρέπει να μένει ελεύθερο για την τοποθέτηση νεροχύτη με πόσιμο τρεχούμενο νερό. Σε 
περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό να γίνει, αυτός ο χώρος πρέπει να μένει ελεύθερος για να 
τοποθετήσουμε μια λεκάνη, ένα δοχείο ή κάτι παρόμοιο. Όταν, κατά τη διάρκεια της δοκιμής, τα 
δείγματα πρέπει να διατηρούνται σε μια σταθερή θερμοκρασία μεγαλύτερη ή μικρότερη από τη 
θερμοκρασία περιβάλλοντος, πρέπει να διαθέτουμε ανάλογο εξοπλισμό γι' αυτό το σκοπό 
(υδρόλουτρο, θερμαντική πλάκα κ.λπ.). Μπορούμε επίσης να εγκαταστήσουμε ένα ράφι σε ύψος 1,10 
μέτρου περίπου από το έδαφος, για να τακτοποιούμε τα διάφορα εξαρτήματα (ποτήρια, 
μικροεξαρτήματα κ.λπ.). Σε περίπτωση που η διαρρύθμιση των θαλάμων στην αίθουσα πρόγευσης το 
επιτρέπει, θα αρκούσε να εγκαταστήσουμε ένα μηχανισμό για τη διευκόλυνση της παρουσίασης των 
δειγμάτων. Αυτός ο μηχανισμός μπορεί να έχει τη μορφή ανοίγματος (Σχήμα 1), συσκευής που 
περιστρέφεται καθέτως (Σχήμα 2), πράγμα το οποιο ενδείκνυται ιδιαιτέρως για τα ψηλά ποτήρια η 
κύπελλα, ή πάσου οριζόντιου, εάν τα δοχεία στα οποία σερβίρουμε τα δείγματα δεν είναι πολύ ψηλά 
(Σχήμα 3). Απλώς, ο θάλαμος πρέπει να περιέχει ένα άνοιγμα αρκετό, ώστε να επιτρέπεται το 
μοίρασμα των δίσκων σερβιρίσματος και των ποτηριών που περιέχουν τα δείγματα προς εξέταση. 
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5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 

Εάν ο διαθέσιμος χώρος το επιτρέπει, θα αρκούσε να προβλεφθούν χωριστά δωμάτια για την 
παρασκευή των δειγμάτων (για σκοπούς μαγειρικούς ή άλλους), την τακτοποίηση των  ποτηριών ή των 
εργαλείων, καθώς και για τις συζητήσεις πριν ή μετά τις δοκιμές. Αν αυτό συμβαίνει θα πρέπει να 
διασφαλιστεί ώστε αυτοί οι χώροι νά είναι πάντα καθαροί και να μην ενοχλούν, με τις οσμές τους, 
τους θορύβους ή τις συζητήσεις των προσώπων που συγκεντρώνονται, την εργασία της επιτροπής στην 
αίθουσα πρόγευσης. Το σχήμα 4 δίνει ένα σχηματικό παράδειγμα μιας αίθουσας πρόγευσης και των 
συμπληρωματικών εγκαταστάσεων. 

Σημειώσεις: Οι συνθήκες που περιγράφηκαν παραπάνω είναι οι ιδανικές. Παρ' όλα αυτά, σε περίπτωση που δεν 
θα ήταν δυνατό να διατίθεται μια αίθουσα μόνο για τις οργανοληπτικές αναλύσεις, οι δοκιμές θα μπορούσαν να 
πραγματοποιούνται σε ένα δωμάτιο το οποίο συγκεντρώνει τις ελάχιστες συνθήκες που περιγράφονται (φως, 
θερμοκρασία, θόρυβοι, οσμές), εγκαθιστώντας κινητούς θαλάμους με στοιχεία συναρμολογούμενα ή πτυσσόμενα, έτσι 
ώστε να διασφαλίζεται, τουλάχιστον, ο επιθυμητός διαχωρισμός μεταξύ κάθε δοκιμαστή. (1) American Society for 
Testing and Materials (ASTM), Special Technical Publication (STP).(2) Ο υπεύθυνος της εξεταστικής επιτροπής θα 
πρέπει να επιμείνει στον υποψήφιο, έτσι ώστε η δοκιμή να γίνει λογικά, δηλαδή χωρίς να υπάρχει απώλεια της οξύτητας 
από οσφρητική κούραση.(3) Μπορεί να απέχει από τη δοκιμή αυτή όταν παρατηρεί κάποια ιδιότητα εξαιρετικά και 
έντονα δυσάρεστη, και να σημειώσει στο φύλλο της βαθμολογίας αυτή την εξαιρετική περίσταση. 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ)αριθ.796/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Μα ΐου 2002 
περί τροποποιήσεως του κανονισµού (ΕΟΚ)αριθ.2568/91 σχετικά µε τον προσδιορισµό των 
χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων καθώς και µε τις σχετικές µεθόδους 
προσδιορισµού και τις συµπληρωµατικές σηµειώσεις που εµφαίνονται στο παράρτηµα του 
κανονισ µού (ΕΟΚ)αριθ.2658/87 του Συµβουλίου, για τη δασµολογική και στατιστική 
ονοµατολογία και το κοινό δασµολόγιο. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII 
ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΩΝ 
1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Η παρούσα µέθοδος έχει σκοπό τη θέσπιση των αναγκαίων κριτηρίων για την αξιολόγηση των 

οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των παρθένων ελαιολάδων κατά την έννοια του σηµείου 1 του 
παραρτήµατος του κανονισµού 136/66/ΕΟΚ και την περιγραφή της σχετικής µεθόδου ταξινόµησής 
τους.  

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται µόνο για την ταξινόµηση των παρθένων ελαιολάδων,βάσει 
της ύπαρξης του φρουτώδους γεύσεως και της έντασης των ελαττωµάτων τους,κατά την κρίση οµάδας 
επιλεγµένων και εκπαιδευµένων δοκιµαστών, συγκροτηµένων σε οµάδα,σύµφωνα µε το σηµείο 4. 

2.ΓΕΝΙΚΑ 
Για το γενικό βασικό λεξιλόγιο,η αίθουσα δοκιµών, η γενική µεθοδολογία καθώς και το ποτήρι 

δοκιµής των ελαίων συνιστάται να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που προβλέπονται από το 
διεθνές συµβούλιο ελαιολάδου. 

3.ΕΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 
3.1.Θετικές ιδιότητες 
Φρουτώδες :σύνολο οσφραντικών αισθήσεων,οι οποίες εξαρτώνται από την ποικιλία των 

ελαιών και είναι χαρακτηριστικές του ελαίου που προέρχεται από υγιείς και φρέσκιες ελιές,πράσινες ή 
ώρι µες,το οποίο γίνεται αισθητό απευθείας από τη µύτη ή από την οπισθορινική οδό. 

Πικρό :χαρακτηριστική γεύση ελαιολάδου που έχει ληφθεί από πράσινες ελιές ή από ελιές που 
αρχίζει να αλλάζει το χρώµα τους. 

Πικάντικο :έντονη κιναισθητική αίσθηση, χαρακτηριστική ελαίων που παράγονται στην αρχή 
της ελαιοκο µικής περιόδου, κυρίως από πράσινες ακόµη ελιές. 

3.2.Αρνητικά χαρακτηριστικά 
Ατροχάδο :χαρακτηριστική οσµή-γεύση ελαιολάδου που έχει παραληφθεί από ελιές 

αποθηκευµένες σε σωρούς και που βρίσκονται σε προχωρηµένο στάδιο αναερόβιας ζύµωσης. 
Μουχλιασµένο —νοτισµένο :χαρακτηριστική οσµή-γεύση ελαιολάδων που έχουν παραληφθεί 

από ελιές προσβεβληµένες από µύκητες και ζυµοµύκητες λόγω αποθήκευσης των καρπών για πολλές 
η µέρες σε περιβάλλον µε υγρασία. 

Μούργα :χαρακτηριστική οσµή-γεύση ελαιολάδου που έχει παραµείνει σε επαφή µε το ίζηµα 
που καθιζάνει σε βαρέλια και δεξαµενές φύλαξης. 

Κρασώδες —οξώδες :χαρακτηριστική οσµή-γεύση ελαιολάδων που θυµίζουν κρασί ή ξύδι. 
Οφείλεται, βασικά, σε διαδικασία ζύµωσης στις ελιές που οδηγεί στο σχηµατισµό οξικού οξέος,οξικού 
αιθυλεστέρα και αιθανόλης. 

Μεταλλική :χαρακτηριστική οσµή-γεύση ελαιολάδου που θυµίζει µέταλλο. Είναι 
χαρακτηριστική ελαίου που έχει παραµείνει επί µακρόν σε επαφή µε µεταλλικές επιφάνειες,κατά τη 
διάρκεια της θραύσης του ελαιοκάρπου, µάλαξης,πίεσης ή αποθήκευσης. 

Ταγγό :χαρακτηριστική οσµή-γεύση ελαιολάδων που έχουν υποστεί διαδικασία οξείδωσης. 
Ψηµένο ή καµένο :χαρακτηριστική οσµή-γεύση ελαιολάδου που προήλθε από υπερβολική 

ή/και παρατεταµένη θέρµανση κατά την παραλαβή του και,ιδιαίτερα,κατά τη θερµοµάλαξη της 
ελαιόπαστας, όταν αυτή πραγµατοποιηθεί σε ακατάλληλες θερµικές συνθήκες. 

Άχυρο —ξύλο :χαρακτηριστική οσµή-γεύση ορισµένων ελαιολάδων που προέρχονται από ελιές 
που έχουν αφυδατωθεί. 

Τραχύ :χαρακτηριστική πηχτή και ζυµώδης αίσθηση που παράγεται στο στόµα από ορισµένα 
έλαια. 

Λιπαντικά :οσµή-γεύση ελαιολάδου που θυµίζει πετρέλαιο, γράσο ή ορυκτέλαιο. 
Απόνερα :οσµή-γεύση ελαιολάδου που αποκτάται από το ελαιόλαδο ύστερα από παρατεταµένη 

επαφή τους µε απόνερα του ελαιοτριβείου. 
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Άλµη :οσµή-γεύση ελαιολάδου που προέρχεται από ελιές διατηρηµένες σε άλµη. 
Σπάρτο :χαρακτηριστική οσµή-γεύση ελαιολάδου που προέρχεται από ελιές που έχουν υποστεί 

έκθλιψη σε καινούργιους σάκους από σπάρτο. Μπορεί να διαφέρει ανάλογα µε το αν πρόκειται για 
σάκους κατασκευασµένους από πράσινο ή από ξηρό σπάρτο. 

Χωµατίλα :οσµή-γεύση ελαιολάδου προερχόµενο από ελιές που έχουν συλλεγεί µαζί µε χώµα 
ή λάσπες και δεν έχουν πλυθεί. 

Σκουλήκι :οσµή-γεύση ελαιολάδου που παραλαµβάνεται από ελιές που έχουν υποστεί σοβαρή 
προσβολή από νύµφες δάκου της ελαίας (Bactrocera oleae ). 

Αγγούρι :Οσµή-γεύση ελαιολάδου που παράγεται όταν το ελαιόλαδο είναι συσκευασµένο σε 
ερµητικά κλειστά δοχεία για υπερβολικό χρονικό διάστηµα και ειδικά σε λευκοσιδηρά δοχεία,και η 
οποία αποδίδεται στο σχηµατισµό 2,6-εννεαδιενάλης. 

4.ΟΜΑΔΑ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
Η οµάδα ορίζεται από το κράτος µέλος και αποτελείται από τον επικεφαλής της οµάδας και από 

οκτώ έως δώδεκα δοκιµαστές. Ωστόσο, για την περίοδο 2001-2002 οι δοκιµαστές µπορεί να είναι 
λιγότεροι από οκτώ. 

Ο επικεφαλής της οµάδας πρέπει να είναι εξαιρετικά καταρτισµένος,γνώστης και µε ιδιαίτερη 
εµπειρία στους διάφορους τύπους ελαίων.Είναι υπεύθυνος για την οµάδα,την οργάνωση και τη 
λειτουργία της,την προετοιµασία, την κωδικοποίηση και την παρουσίαση των δειγµάτων στους 
δοκιµαστές,καθώς και για τη συλλογή των δεδοµένων και τη στατιστική τους επεξεργασία. 

Ο επικεφαλής της οµάδας επιλέγει τους δοκι µαστές και επιβλέπει για την εκπαίδευσή τους και 
τον έλεγχο των επιδόσεών τους,ώστε οι ικανότητές τους να διατηρούνται πάντοτε σε ικανό επίπεδο. 

Οι δοκιµαστές για τους οργανοληπτικούς ελέγχους του ελαιολάδου πρέπει να επιλέγονται και 
να εκπαιδεύονται ανάλογα µε την ικανότητά τους στη διάκριση µεταξύ παροµοίων δειγµάτων,σύ 
µφωνα µε τον οδηγό του διεθνούς συµβουλίου ελαιολάδου για την επιλογή,την εκπαίδευση και τον 
έλεγχο των χαρακτηρισµένων ως δοκιµαστών παρθένου ελαιολάδου. 

Οι οµάδες οργανοληπτικής εξέτασης πρέπει να συµµετέχουν στις οργανοληπτικές αξιολογήσεις 
που προβλέπονται σε εθνικό,κοινοτικό ή διεθνές επίπεδο για τον περιοδικό έλεγχο και την εναρµόνιση 
των κριτηρίων αντίληψης. 

Εξάλλου,πρέπει να παρέχουν κάθε χρόνο στο συγκεκριµένο κράτος µέλος κάθε πληροφορία 
σχετικά µε τη σύνθεση και τον αριθµό των αξιολογήσεων που πραγµατοποίησαν ως αναγνωρισµένη 
οµάδα. 

5.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
5.1.Χρησιµοποίηση του φύλλου χαρακτηριστικών από τον δοκιµαστή 
Το φύλλο χαρακτηριστικών που χρησιµοποιείται από τον δοκιµαστή φαίνεται στο προσάρτηµα 

A της παρούσας µεθόδου. 
Κάθε δοκι µαστής που αποτελεί µέλος της οµάδας πρέπει να οσφραίνεται και στη συνέχεια να 

γεύεται (1 )το υπό εξέταση έλαιο, το οποίο περιέχεται στο ποτήρι δοκι µής,προκει µένου να αναλύσει 
τις αντιλήψεις του από πλευράς όσφρησης, γεύσης, αφής και κιναισθησίας. Στη συνέχεια, πρέπει να 
καταγράφει στο φύλλο χαρακτηριστικών που έχει στη διάθεσή του, την ένταση µε την οποία 
αντιλαµβάνεται καθε µία από τις αρνητικές και θετικές ιδιότητες. 

Στην περίπτωση όπου γίνουν αντιληπτές αρνητικές ιδιότητες που δεν αναφέρονται στο φύλλο 
χαρακτηριστικών, αυτές πρέπει να καταγράφονται στο χώρο µε το χαρακτηρισµό “άλλες 
”,χρησιµοποιώντας τον ή τους όρους που τις περιγράφουν µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια µεταξύ 
εκείνων που ορίζονται στο ση µείο 3.2 της παρούσας µεθόδου. 

5.2.Χρήση των δεδο µένων από τον επικεφαλής της ο µάδας 
Ο επικεφαλής της οµάδας πρέπει να µαζεύει τα φύλλα χαρακτηριστικών που έχουν 

συµπληρωθεί από τους δοκιµαστές και να ελέγχει τις αποδοθείσες εντάσεις των ιδιοτήτων.Σε 
περίπτωση εντοπισµού κάποιας ανωµαλίας, ζητά από τον δοκιµαστή να αναθεωρήσει το φύλλο 
χαρακτηριστικών και,αν κρίνει αναγκαίο,να επαναλάβει τη δοκιµή. 

Ο επικεφαλής της οµάδας µπορεί θα εισαγάγει τα δεδοµένα κάθε δοκιµαστή σε πρόγραµµα 
πληροφορικής σύµφωνο µε τη µέθοδο του στατιστικού υπολογισµού της διάµεσης τιµής που 
εµφαίνεται στο προσάρτηµα B .Η εισαγωγή των δεδοµένων για ένα δείγµα πρέπει να γίνεται µε τη 
βοήθεια πίνακα αποτελούµενου από δέκα στήλες αντιστοιχούσες στις δέκα αισθητηριακές ιδιότητες 
και n γραµµές αντιστοιχούσες στους n δοκιµαστές της οµάδας. 
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Όταν κάποια αρνητική ιδιότητα έχει καταγραφεί στη στήλη “άλλες ”από το 50 %τουλάχιστον 
της οµάδας, ο επικεφαλής πρέπει να προβαίνει στον υπολογισµό της διάµεσης τιµής της ιδιότητας 
αυτής και στην αντίστοιχη κατάταξη. 

Σε περίπτωση αναλύσεων που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο ελέγχων συµφωνίας µε το 
πρότυπο ή κατ ’έφεση εξετάσεων, ο επικεφαλής της οµάδας πρέπει να προβαίνει σε τριπλή 
οργανοληπτική αξιολόγηση του ελαίου,µε µία τουλάχιστον η µέρα διάλειµµα.Η διάµεση τιµή των 
ιδιοτήτων υπολογίζεται από το σύνολο των δεδοµένων των φύλλων χαρακτηριστικών των τριών 
δοκιµών. 

5.3.Κατάταξη των ελαίων 
Το έλαιο κατατάσσεται στις ακόλουθες κατηγορίες,ανάλογα µε τη διάµεση τιµή των 

ελαττωµάτων και τη διάµεση τιµή της φρουτώδους ιδιότητας. Με τον όρο διάµεση τιµή των 
ελαττωµάτων νοείται η διάµεση τιµή της αρνητικής ιδιότητας που γίνεται αντιληπτή µε τη µεγαλύτερη 
ένταση. Η τιµή του ανθεκτικού συντελεστή διακύµανσης για αυτή την αρνητική ιδιότητα πρέπει να 
είναι µικρότερη ή ίση µε 20 %. 

α)Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο :η διάµεση τιµή των ελαττωµάτων είναι ίση µε 0 και η 
διάµεση τιµή για το φρουτώδες είναι µεγαλύτερη του 0. 

β)Παρθένο ελαιόλαδο :η διάµεση τιµή των ελαττωµάτων είναι µεγαλύτερη του 0 και µικρότερη 
ή ίση µε 2,5 και η διάµεση τιµή για το φρουτώδες είναι µεγαλύτερη του 0. 

γ)Κοινό παρθένο ελαιόλαδο :η διάµεση τιµή των ελαττωµάτων είναι µεγαλύτερη του 2,5 και 
µικρότερη ή ίση του 6,0 ·ή η διάµεση τιµή των ελαττωµάτων είναι µικρότερη ή ίση µε το 2,5 και η 
διάµεση τιµή για το φρουτώδες είναι ίση µε 0. 

δ)Λαµπάντε παρθένο ελαιόλαδο :η διάµεση τιµή των ελαττωµάτων είναι µεγαλύτερη του 6,0. 
Ωστόσο,από την 1η Νοε µβρίου 2003,οι κατηγορίες γ)και δ)αντικαθίστανται από την κατηγορία: 

γ)Λαµπάντε ελαιόλαδο :η διάµεση τιµή των ελαττωµάτων είναι µεγαλύτερη του 2,5 ·ή η 
διάµεση τιµή των ελαττωµάτων είναι µικρότερη ή ίση µε 2,5 και η διάµεση τιµή για το φρουτώδες 
είναι ίση µε 0. 

5.4.Ιδιαίτερες περιπτώσεις 
Όταν η διάµεση τιµή θετικής ιδιότητας εκτός του φρουτώδους είναι µεγαλύτερη του 5,0, ο 

επικεφαλής της οµάδας το σηµειώνει στο πιστοποιητικό ανάλυσης του ελαίου. 
(1 )Όταν παρατηρήσει ορισµένες εξαιρετικά αρνητικές ιδιότητες, µπορεί να απόσχει της 

πρόγευσης και να σηµειώσει στο φύλλο χαρακτηρισµού την εξαιρετική αυτή κατάσταση. 
 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ B 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 
Διάµεση τιµή 
Διάµεση τιµή είναι ο πραγµατικός αριθµός Xm που χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι η 

πιθανότητα (P )οι τιµές της κατανοµής (X )να είναι µικρότερες από τον αριθµό αυτό (Xm ),είναι 
µικρότερη ή ίση µε 0,5 και ότι, ταυτόχρονα,η πιθανότητα (P )οι τιµές της κατανοµής (X )να είναι 
µικρότερες ή ίσες µε Xm ,είναι µεγαλύτερη ή ίση µε 0,5. Ένας άλλος ορισµός ορίζει τη διάµεση τιµή 
ως το 50ό εκατοστηµόριο διαµερισµού µιας κατανοµής αριθµών διατεταγµένων κατ ’αύξουσα τάξη. 
Με άλλα λόγια,η διάµεση τιµή αντιπροσωπεύει την κεντρική τιµή µιας διατεταγµένης σειράς περιττού 
πλήθους ή το µέσο όρο των δύο κεντρικών τιµών µιας διατεταγµένης σειράς άρτιου πλήθους. 

Ανθεκτική τυπική απόκλιση 
Για να υπάρχει µια αξιόπιστη εκτίµηση της διακύµανσης που παράγεται γύρω από τη διάµεση 

τιµή, πρέπει να αναφερθούµε στην εκτίµηση της ανθεκτικής τυπικής απόκλισης κατά Stuart et 
Kendall. Ο τύπος της ασυµπτωτικής τυπικής απόκλισης S εξαρτάται από το N και το IQR .N είναι ο 
αριθµός των παρατηρήσεων και IQR το διατεταρτηµοριακό διάστηµα,δηλαδή η σταθερή εκτίµηση της 
διακύµανσης των εξεταζόµενων δεδοµένων (το διατεταρτηµοριακό διάστηµα περικλείει ακριβώς το 
50 % των περιπτώσεων µιας οποιασδήποτε κατανοµής πιθανότητας).Ο υπολογισµός του 
διατεταρτηµοριακού διαστήµατος πραγµατοποιείται υπολογίζοντας το µέγεθος της απόκλισης µεταξύ 
του 75ου και του 25ου εκατοστηµορίου. 

IQR =75ο –25ο εκατοστη µόριο 
Εκατοστηµόριο είναι η τιµή Xpc που χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι η πιθανότητα (P )οι 

τιµές της κατανοµής να είναι µικρότερες της Xpc είναι µικρότερη ή ίση µε ένα καθορισµένο εκατοστό 
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και ότι, ταυτόχρονα,η πιθανότητα (P )οι τιµές της κατανοµής να είναι µικρότερες ή ίσες µε τη Xpc 
είναι µεγαλύτερη ή ίση µε το εν λόγω εκατοστό. Εκατοστό είναι το κλάσµα της λαµβανόµενης 
κατανοµής. Στην περίπτωση της διάµεσης τιµής, αυτή είναι ίση µε το 50/100. 

Με άλλα λόγια, εκατοστηµόριο είναι η τιµή κατανοµής που αντιστοιχεί σε καθορισµένο 
εµβαδόν χαρασσόµενο από την καµπύλη κατανοµής ή πυκνότητας. Για παράδειγµα,το 25ο εκατοστη 
µόριο αντιπροσωπεύει την τιµή κατανοµής που αντιστοιχεί σε εµβαδόν ίσο µε 0,25 ή 25/100. 

Ανθεκτικός συντελεστής διακύ µανσης % 
Ο CVR είναι καθαρός αριθµός, δηλαδή χωρίς διαστάσεις, που δείχνει το ποσοστό διακύµανσης 

της αναλυόµενης σειράς αριθµών σε σχέση µε την τιµή Me της διάµεσης τιµής. Για το λόγο αυτό, ο 
συντελεστής αυτός είναι πολύ χρήσιµος για την επαλήθευση της αξιοπιστίας των µελών της οµάδας. 

Όρια εµπιστοσύνης 95 % στη διάµεση τιµή 
Τα όρια εµπιστοσύνης (I .C .)µε πιθανότητα 95 %(τιµή σφάλµατος πρώτου είδους ίση µε 0,05 

ή 5 %)αντιπροσωπεύουν τα όρια όπου η διάµεση τιµή θα µπορούσε να κυµαίνεται αν υποτεθεί ότι 
είναι δυνατή η επανάληψη του πειράµατος άπειρες φορές. Στην πράξη, το εύρος αυτό δείχνει την 
περιοχή διακύµανσης της δοκιµής υπό τις κρατούσες λειτουργικές συνθήκες, µε την υπόθεση ότι η 
δοκιµή θα µπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές. Το εύρος βοηθά στην εκτίµηση, όπως και στην 
περίπτωση του CVR %,της αξιοπιστίας της δοκιµής. 

I .C .ανώτατο =Me +(c .S ) 
I .C .S κατώτατο =Me .(c .S ) 
όπου c ,στην περίπτωση των ορίων ε µπιστοσύνης 0,95,είναι 1,96. 
Η κατάταξη γίνεται συγκρίνοντας τις διάµεσες τιµές µε τα διαστήµατα αναφοράς που 

καθορίζονται στο σηµείο 5.3 της µεθόδου.Το λογισµικό επιτρέπει την οπτική απεικόνιση της 
κατάταξης σε πίνακα στατιστικών δεδοµένων ή σε γράφηµα.» 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ A 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
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Παραπομπή από σελ. 4-13. 
 Ενδεικτικά δίνεται η διαδικασία αξιολόγησης των αποτελεσμάτων με 
έλεγχο των τιμών των παραμέτρων: r, F, των ορίων εμπιστοσύνης και των 
πιθανών αποκλίσεων. Από την εφαρμογή της ανάλυσης παλινδρόμησης 
(Regression analysis) στα πειραματικά δεδομένα (συσχέτιση 
αποτελεσμάτων Α225 και ΟΠΦ) προέκυψε ότι:  

ΈΞΟΔΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ      
       

Στατιστικά παλινδρόμησης      
Πολλαπλό R (r) 0,71999439     
R Τετράγωνο 0,518391922     
Προσαρμοσμένο 
R Τετράγωνο 0,506042996     
Τυπικό σφάλμα 88,5248531     
Μέγεθος 
δείγματος 41     
       
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ      

  
βαθμοί 

ελευθερίας SS MS F Σημαντικότητα F 

Παλινδρόμηση 
1 328972,4 328972,4 41,97870809 1,12063E-07 

Υπόλοιπο 39 305629,3 7836,65   
Σύνολο 40 634601,8       
       

  
Συντελεστές Τυπικό 

σφάλμα t τιμή-P   

Τεταγμένη επί 

την αρχή 
277,1579455 33,48666 8,276668 4,0614E-10

Μεταβλητή X1 
2,112915571 0,326113 6,479098 1,12063E-07  

    
Κατώτερο 

95% 
Υψηλότερο 

95%  
    209,424851 344,8910401 
    1,453291179 2,772539964 
ΈΞΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ      
       

Μέγεθος 
δείγματος 

Προβλεπόμενο 
Y Υπόλοιπα uv    

1 398,4392993 -56,1044 342,3349    
2 562,6128392 -34,0623 528,5505    
3 512,114157 -94,1577 417,9564    
4 458,6573931 -23,7547 434,9027    
5 446,4024828 127,8395 574,242    
6 473,4478021 30,14136 503,5892    
7 548,2450133 -38,5539 509,6911    
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8 413,4409999 78,7037 492,1447    
9 736,7170823 56,188 792,9051    

10 560,9225067 131,4914 692,4139    
11 502,606037 244,6277 747,2338    
12 546,977264 115,1758 662,1531    
13 424,6394524 75,83009 500,4695    
14 618,3938103 52,50419 670,898    
15 570,4306268 93,62279 664,0534    
16 485,914004 2,923065 488,8371    
17 399,7070487 -50,6585 349,0485    
18 478,730091 -80,2344 398,4957    
19 504,507661 8,568265 513,0759    
20 340,1228295 -50,0693 290,0535    
21 324,2759628 -31,3952 292,8808    
22 399,073174 -50,9089 348,1643    
23 420,6249128 -108,883 311,742    
24 493,7317916 -110,211 383,5203    
25 567,0499619 -89,8378 477,2122    
26 375,197228 103,4521 478,6493    
27 376,8875605 -33,9835 342,904    
28 390,4102201 167,1232 557,5335    
29 394,0021766 10,22601 404,2282    
30 407,3135447 -22,2439 385,0697    
31 411,1167927 -30,1419 380,9749    
32 424,2168693 -96,5185 327,6983    
33 426,1184933 -13,3498 412,7687    
34 428,4427004 -60,4887 367,954    
35 456,9670606 130,1228 587,0898    
36 475,9833008 -77,7104 398,2729    
37 485,914004 -73,0344 412,8796    
38 574,0225833 -80,9942 493,0284    
39 672,907032 -129,91 542,9971    
40 602,5469435 -32,1471 570,3998    
41 375,6198111 40,81394 416,4338    

     
       
mean   474,7671   
sd   125,9565   
max residual  244,6277    
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Παρατηρήσεις 

 Η εξίσωση της γραμμής συσχέτισης για τα δεδομένα εισόδου (y: δεδομένα 
Α225, x: δεδομένα ΟΠΦ) είναι:  

Εξίσωση συσχέτισης Όρια συντελεστών για 95% στάθμη 

εμπιστοσύνης 

Κατώτερο: 1,453291179 b: 2,112915571 

Ανώτερο: 2,772539964 

Κατώτερο: 209,424851 
y=b*x+a 

a: 277,1579455 

Ανώτερο: 344,8910401 

Πολλαπλό R (r): 0,71999439 

 

 Από το διάγραμμα των υπολοίπων φαίνεται ότι τα δείγματα σε γενικές 
γραμμές κατανέμονται ομοιόμορφα εκατέρωθεν του άξονα x. Το δείγμα 11 
διαφοροποιείται από αυτή την ομοιόμορφη τάση. Για αυτό το λόγο 
πραγματοποιείται στατιστικός έλεγχος για “outliers”, σύμφωνα με τους 
Burke, Statistics and data analysis-LCGC Europe, Online Supplement. 

 Υπολογίζονται οι όροι: RSE, Test value, σύμφωνα με τους παρακάτω 
μαθηματικούς τύπους:  

 

 

 Τέλος, γίνεται σύγκριση της τιμής του Test value με την θεωρητική τιμή 
που προβλέπεται από τον Πίνακα 1, για ορισμένο αριθμό δειγμα΄των και 
επίπεδο εμπιστοσύνης. Αν η πειραματική τιμή, για τον κατάλληλο αριθμό 
δειγμάτων και επιλεγμένο επίπεδο εμπιστοσύνης, είναι μεγαλύτερη από την 
θεωρητική, τότε το ύποπτο δείγμα είναι «outlier». 
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Σχήμα ΙΙ-1. Έλεγχος outliers κατά την ανάλυση παλινδρόμησης για ορισμένο 

αριθμό δειγμάτων και στάθμη εμπιστοσύνης. 

 

 Η στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δεδομένων ελέγχθηκε με 
τη βοήθεια του στατιστικού όρου F, λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση της 
διακύμανσης που παρέχει το λογισμικό κατά την ανάλυση της 
παλινδρόμησης. Έτσι, για βαθμούς ελευθερίας (1, n-2) άρα (1, 39) και 
στάθμη εμπιστοσύνης 95% το Fθεωρ από στατιστικούς πίνακες βρέθηκε: 
4,089. To Fπειραμ δίνεται ίσο με: 41,97870809. Επειδή, Fπειραμ>Fθεωρ, η 
συσχέτιση θεωρείται στατιστικά σημαντική και όχι αποτέλεσμα 
πειραματικού λάθους. 
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Παραπομπή από σελ. 4-14. 

Πίνακας ΙΙ-1. Κατάταξη δειγμάτων με βάση τους δείκτες Α225-Κ225 (φασματομετρία) και 

F280/320-K280/320 (φθορισμομετρία). 

Δείγμα Α225 Δείγμα K225 Δείγμα F280/320 Δείγμα K280/320 

1 20 290,1 20 0,061 21 133,4 21 494 
2 21 292,9 21 0,061 34 189,2 34 702 
3 23 311,7 23 0,066 27 202,7 27 752 
4 32 327,7 32 0,070 32 225,7 32 837 
5 1 342,3 1 0,074 22 231,2 22 858 
6 27 342,9 27 0,074 28 247,6 28 919 
7 22 348,2 22 0,075 29 251,6 29 934 
8 17 349,0 17 0,075 8 254,1 8 943 
9 34 368,0 34 0,080 20 265,7 20 986 

10 31 381,0 31 0,083 26 266,8 26 990 
11 24 383,5 24 0,084 31 273,8 31 1016 
12 30 385,1 30 0,084 23 276,7 23 1027 
13 36 398,3 18 0,088 17 288,7 17 1071 
14 18 398,5 36 0,088 5 300,3 5 1115 
15 29 404,2 29 0,089 35 321,6 35 1194 
16 33 412,8 37 0,091 19 322,8 19 1198 
17 37 412,9 33 0,091 1 325,1 1 1207 
18 41 416,4 41 0,092 4 329,2 4 1222 
19 3 418,0 3 0,092 6 335,8 6 1246 
20 4 434,9 4 0,097 24 337,3 24 1252 
21 25 477,2 25 0,107 38 338,2 38 1255 
22 26 478,6 26 0,108 13 350,8 13 1302 
23 16 488,8 16 0,110 2 352,3 2 1308 
24 8 492,1 8 0,111 18 352,6 18 1309 
25 38 493,0 38 0,111 36 353,9 36 1314 
26 13 500,5 13 0,113 25 355,0 25 1318 
27 6 503,6 6 0,114 33 357,4 33 1327 
28 7 509,7 7 0,115 37 363,9 37 1351 
29 19 513,1 19 0,116 39 368,3 39 1367 
30 2 528,6 2 0,120 30 369,4 30 1371 
31 39 543,0 39 0,124 10 374,4 10 1390 
32 28 557,5 28 0,127 3 375,2 3 1393 
33 40 570,4 40 0,130 7 377,0 7 1399 
34 5 574,2 5 0,131 16 390,0 16 1448 
35 35 587,1 35 0,135 12 449,7 12 1670 
36 12 662,2 12 0,153 11 558,0 11 2072 
37 15 664,1 15 0,154 41 559,4 41 2077 
38 14 670,9 14 0,159 15 583,5 15 2167 
39 10 692,4 10 0,161 14 663,2 14 2485 
40 11 747,2 11 0,174 40 679,0 40 2522 
41 9 792,9 9 0,186 9 718,4 9 2668 
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Παραπομπή από σελ. 4-32. 

 

Ένωση (ΜΒ) Εμβαδόν περιοχής φθορισμού μg/20μL μmol/20μL 

Τυροσόλη (138) 818883 2,5 345 

Ελαιοευρωπαΐνη (541) 69580 2,5 1351 

 

 Κάνοντας αναγωγή στην ίδια ποσότητα μmol/20μL (π.χ 345μmol/20μL) 
προκύπτει για την ελαιοευρωπαΐνη:  

Ένωση (ΜΒ) Εμβαδόν περιοχής φθορισμού μmol/20μL 

Τυροσόλη (138) 818883 

Ελαιοευρωπαΐνη (541) 17768 

345 

 

 Προκύπτει ότι οι 2 ενώσεις για την ίδια γραμμομοριακή συγκέντρωση (mol L-1) 
έχουν διαφορετική ένταση φθορισμού (F). Από την εξίσωση:  

F=K*f*Io*ε*b*C, για C<10-5 M 

Κ: σταθερά που εξαρτάται από την κατασκευή του οργάνου 

Ιο: ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας 

f: ικανότητα φθορισμού της ένωσης (παίρνει τιμές 0-1) 

ε: συντελεστής μοριακής απορρόφησης (mol–1 L cm-1) 

b: πάχος της κυψελίδας (cm) 

C: συγκέντρωση του διαλύματος (mol L-1). 

Φαίνεται ότι για 2 ενώσεις με ίδιες παραμέτρους Κ, Ιο, b, C οι παράμετροι που 

επηρεάζουν την F είναι η ικανότητα φθορισμού «f» και ο μοριακός συντελεστής 

απόσβεσης «ε». 
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