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ΥΠΕΥΘΗΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: 

ΖΟΥΛΑΣ 



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ: 

 

 Το ελαιόλαδο είναι κυρίως μίγμα τριγλυκεριδίων (τριεστέρων της 
γλυκερόλης με ανώτερα λιπαρά οξέα). Επίσης, περιέχει και άλλα 
συστατικά που προέρχονται είτε από το ελαιόκαρπο είτε κατά την 
διάρκεια της παραλαβής του. Τέτοια συστατικά είναι τα εξής:  

 ·  ελεύθερα λιπαρά οξέα 

 ·  Φωσφολιπίδια 

 ·   Στερόλες 

 ·  Φαινόλες 

 ·  Τοκοφερόλες 

 ·  Χρωστικές 

 ·  Πτητικές οργανικές ενώσεις 

 ·  Ρητινοειδείς και ζελατινοειδείς ουσίες 

 



ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ: 

 

 ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ   (π.χ. ΕΛΑΪΚΟ) 

 ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΑ (π.χ. ΛΕΚΙΘΙΝΗ) 

 ΣΤΕΡΟΛΕΣ (π.χ. ΖΩΟΣΤΕΡΟΛΕΣ) 

 ΦΑΙΝΟΛΕΣ (π.χ. ΤΥΡΟΣΟΛΗ) 

 ΤΟΚΟΦΕΡΟΛΕΣ (π.χ. α-τοκοφερολη) 

 



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ: 

 

 1.Οξύτητα(Καθορίζει την ποιοτική κατάταξη, τη διαβάθμιση αλλά και 

την τιμή του ελαιολάδου. Ο βαθμός οξύτητας του ελαιολάδου υποδηλώνει την 

περιεκτικότητα του προϊόντος σε ελαϊκό οξύ. Στις ελληνικές ελαιοπαραγωγικές 

περιοχές καλό λάδι θεωρείται εκείνο που η οξύτητά του δεν ξεπερνά το 0.5% 

σε περιεκτικότητα ελαϊκού οξέος (0.5 βαθμούς).) 

  2.Οξείδωση(Είναι η λεγόμενη «τάγγιση» του ελαιολάδου, αλλοίωση 

σοβαρότατη, που συνδέεται κυρίως με τις ακατάλληλες συνθήκες στις οποίες 

εκτίθεται το λάδι μετά την εξαγωγή του από το ελαιοτριβείο (ακατάλληλα 

δοχεία αποθήκευσης, έκθεση στον ήλιο κλπ). Ο προσδιορισμός της οξείδωσης 

γίνεται με εργαστηριακές μετρήσεις και κυρίως με τη μέτρηση του αριθμού 

των υπεροξειδίων. 

 

 

 



3.ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : ΧΡΩΜΑ – 

ΟΣΜΗ – ΓΕΥΣΗ 

 
 Το χρώμα του ελαιολάδου καθορίζεται κυρίως από τις χρωστικές ουσίες, που 

επικρατούν στον καρπό τη στιγμή της συγκομιδής του. Το ελαιόλαδο είναι 

πράσινο στην αρχή της περιόδου συγκομιδής, όταν προέρχεται από άγουρο 

ελαιόκαρπο. Το ελαιόλαδο από ώριμο ελαιόκαρπο έχει κίτρινο προς χρυσό 

χρώμα, Ενώ όταν ο καρπός είναι υπερώριμος, το ελαιόλαδο, που εξάγεται, 

έχει φαιό χρώμα. Ο οργανοληπτικός έλεγχος γίνεται από εξειδικευμένους 

δοκιμαστές που προσπαθούν να ανιχνεύσουν οσμές, που γίνονται ευχαρίστως 

δεκτές και που θυμίζουν άλλα προϊόντα (π.χ. φρούτα, όπως μήλο, ξηρούς 

καρπούς κλπ). Η γευσιγνωσία δείχνει ακόμα αν έχει συντηρηθεί σωστά το 

προϊόν και αν έχουν διατηρηθεί τα χαρακτηριστικά του. 

 



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

 Ζυγίζουμε ποσότητα ελαιόλαδου 10g σε κωνική φιάλη 

250 ml 

 Προσθέτουμε 25 ml αιθανόλης, 25 ml αιθέρα και  3-4 

σταγόνες φαινολοφθαλεϊνης  

 Ογκομετρουμε με το διάλυμα NaOH 0,1 M σε αργό 

ρυθμό με ισχυρή ανάδευση , έως ότου εμφανιστεί 

ανοιχτό ροζ χρώμα  

 

 



ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 Χρησιμοποιήθηκαν : 10 g λαδιού , 1,4 ml διαλύματος NaOH 0,1 M , 25 ml 

αιθανόλης, 25 ml αιθέρα και  3-4 σταγόνες φαινολοφθαλεϊνης  

 Οξυτητα= 0,1x1,4x0,282x100 = 0,39 % w/w 

                             10  

 Η οξυτητα του δειγματος είναι 3,9 γραμμες  

 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΣΑΣ!!!!!! 


