
 
 

               ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ 

 

                                        

       

      Δοκιµές 
Αριθµ. Πιστ.: 809 01-12-20 έως 30-11-21 Αθήνα,   30/01/2021 

 Αριθµ. έκθεσης. : 931.SE-598/21 
 

Η παρούσα έκθεση δοκιµών αναφέρεται αποκλειστικά στο δείγµα που δοκιµάστηκε και δεν µπορεί να δηµοσιευθεί ή / και να αναπαραχθεί 
εν όλω ή εν µέρει, χωρίς την γραπτή έγκριση του εργαστηρίου 

Ε5.10-01/ Έκδ. 9/ Ηµερ. Έκδ. 23-03-20                                                                                                       1 /2 
 

   Εκδόθηκε από : Εργαστήριο Οργανοληπτικών Δοκιµών 
ΣΕΒΙΤΕΛ 

Ξενοφώντος 15Α, 10557 Αθήνα 
Τηλ. :      210 3238856 
Φαξ :       210 3246408 
e-mail :   lab@sevitel.gr 

Πελάτης (Ονοµατεπώνυµο και 

Δ/νση): 

ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Π.-ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Γ. 
ΟΕ 
14ο ΧΙΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 
ΤΗΛ. 2310722222 
e-mail: GIORGOS@BELIA.gr 

  
Ηµεροµηνία δειγµατοληψίας:  

Πρόσθετα στοιχεία δειγµατοληψίας: 

 

Το δείγµα προσκοµίσθηκε από τον πελάτη και 
στην αίτησή του αναφέρονται:   
α) κωδικός δείγµατος: BELIA PREMIUM OLIVE OIL  
β) έτος παραγωγής:2020 
γ) περιοχή παραγωγής: ΜΟΥΖΑΚΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
δ) ποικιλία ελιάς: Κορωνέϊκη 

Ηµεροµηνία παραλαβής: 29/01/2021 

Παρατηρήσεις σχετικά µε την 
κατάσταση του δείγµατος κατά την 
παραλαβή: 
 

Κανονική, σε µεταλλική φιάλη, σφραγισµένη, 
πλήρως γεµάτη. 

Είδος δείγµατος (κατά δήλωση 
αποστολέα): 

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 

Ονοµασία δείγµατος (από ενδείξεις 
συσκευασίας µόνο για τυποποιηµένα 
δείγµατα): 

BELIA ULTRA PREMIUM EXTRA VIRGIN OLIVE OIL 

30-8-2022 

Συσκευασία:  

 

Φιάλη 500ml 

Ενδείξεις συσκευασίας:  

Ηµεροµηνία εξέτασης: 

 

 

 

29/01/2021 



 
 

               ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ 

 

                                        

       

      Δοκιµές 
Αριθµ. Πιστ.: 809 01-12-20 έως 30-11-21 Αθήνα,   30/01/2021 

 Αριθµ. έκθεσης. : 931.SE-598/21 
 

Η παρούσα έκθεση δοκιµών αναφέρεται αποκλειστικά στο δείγµα που δοκιµάστηκε και δεν µπορεί να δηµοσιευθεί ή / και να αναπαραχθεί 
εν όλω ή εν µέρει, χωρίς την γραπτή έγκριση του εργαστηρίου 

Ε5.10-01/ Έκδ. 9/ Ηµερ. Έκδ. 23-03-20                                                                                                       2 /2 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
και µονάδες µέτρησης 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
CVR% (Ανθεκτικός 

συντελεστής 
διακύµανσης πρέπει να 

είναι ≤20,0) 

 
ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

διάµεση τιµή φρουτώδους Μf 
διάµεση τιµή ελαττώµατος Md   
διάµεση τιµή πικρού  Mb     
διάµεση τιµή πικάντικου Mp    

 
 Κανονισµός 

(ΕΟΚ) 
2568/91 

παράρτηµα ΧΙΙ 

 

Μf= 4.4  
Md=0,0 
Mb=3,3 
Mp=3,6 

 

 
 

1,51 
- 
- 
- 

Κατάταξη του δείγµατος* (όσον αφορά την 
οργανοληπτική δοκιµή σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι 

του Κανονισµού (ΕΟΚ) 2568/91). 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

 
*ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) 2568/91, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9.4}. Το έλαιο κατατάσσεται µέσω σύγκρισης της 
διάµεσης τιµής του επικρατέστερου ελαττώµατος (Md) και της διάµεσης τιµής του φρουτώδους (Mf)µε τα πεδία τιµών 
αναφοράς που παρέχονται κατωτέρω. Τα όρια των εν λόγω πεδίων τιµών έχουν καθορισθεί λαµβανοµένου υπόψη του 
σφάλµατος της µεθόδου και ως εκ τούτου θεωρούνται απόλυτα. 
Æ Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο: Mf>0,0 και Md=0,0  
Æ Παρθένο ελαιόλαδο: Mf>0,0 και 0,0<Md≤3,5  
Æ Λαµπάντε ή µειονεκτικό ελαιόλαδο: Md>3,5 ή Mf=0,0 και Md≤3,5  

Προαιρετική ορολογία για την 
επισήµανση (Δίδονται µόνο για την 
κατηγορία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο): 
φρουτώδες, άγουρο ή ώριµο φρουτώδες, 
έντονο-µέτριο-απαλό φρουτώδες-πικρό-
πικάντικο-άγουρο φρουτώδες-ώριµο 
φρουτώδες, ισορροπηµένο, ήπιο 

 Το αξιολογηθέν δείγµα ικανοποιεί τους ορισµούς και τα 
περιθώρια που αντιστοιχούν στις ακόλουθες εκφράσεις και 
επίθετα ανάλογα µε την ένταση και την αντίληψη των 
ιδιοτήτων: 

Μέτριο φρουτώδες 
Μέτριο πικρό 
Μέτριο πικάντικο 
Ισορροπηµένο 

 

H Τεχνικός Υπεύθυνος & Υπεύθυνος των οργανοληπτικών δοκιµών 

 

 

 

Ε. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
 


