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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Επιστημονικό Τμήμα Τροφίμων της Ένωσης
Ελλήνων Χημικών οργάνωσε την Παρασκευή 20
Απριλίου μια εξαιρετικά επιτυχημένη εσπερίδα για
το ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, στα γραφεία της ΕΕΧ,
στην οποία μετείχαν περισσότεροι από 100
συνάδελφοι, μεταξύ των οποίων και πολλοί νέοι. Η
εκδήλωση, δεύτερη στην σειρά μετά το «ΜΕΛΙ»
πραγματοποιήθηκε
στο
πλαίσιο
των
καθιερωμένων εκδηλώσεων «Παρασκευές στην
Ε.Ε.Χ» οι οποίες σκοπό έχουν την ενημέρωση σε
θέματα που ενδιαφέρουν τον κλάδο των Χημικών
με ολιστική αντίληψη και διεπιστημονική
προσέγγιση και του σχεδιασμού του τμήματος
Τροφίμων για την στήριξη των τριών Ελληνικών
εμβληματικών προϊόντων, ΜΕΛΙ, ΛΑΔΙ και ΚΡΑΣΙ. Η
εκδήλωση μεταδόθηκε μέσω της πλατφόρμας της
ΕΕΧ και στα γραφεία του ΠΤ Θεσσαλίας.
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο
Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης , κ. Ι.
Τσιρώνης, ο οποίος μίλησε για την αναγκαιότητα
ανάδειξης του ελληνικού ελαιόλαδου και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του σε πυλώνα
της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και συντόνισε ο κ. Β. Γκέργκης.
Η εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό της Προέδρου της ΕΕΧ, κ. Τ. Σιδέρη και του Προέδρου του
Τμήματος Τροφίμων κ. Κ. Σφλώμου. Ο κ. Χαράλαμπος Προεστός, πρώτος ομιλητής,
οριοθέτησε με μεγάλη σαφήνεια το διακύβευμα του χημικού ελέγχου και των ποιοτικών και
ποσοτικών ευρημάτων σε ουσίες στο ελληνικό ελαιόλαδο. Την σκυτάλη πήρε η κ. Αλίκη Γαλή,
η οποία περιέγραψε το τρέχον νομοθετικό πλαίσιο σε ότι αφορά στους οργανοληπτικούς
ελέγχους, αναδεικνύοντας την σημασία τους, ενώ η κ. Έφη Χριστοπούλου συνέχισε
εξειδικεύοντας το πλαίσιο διενέργειας των οργανοληπτικών ελέγχων και κυρίως δίνοντας με
στατιστικά στοιχεία την καθοριστική επίδραση των οργανοληπτικών ελέγχων στον
χαρακτηρισμό της ποιότητας του ελαιόλαδου, αλλά και των καλών πρακτικών για την
διασφάλισή της. Τέλος η κ. Μανώλη ολοκλήρωσε την εικόνα με τις πρακτικές χημικού και
οργανοληπτικού ελέγχου της Βιομηχανίας και ακολούθησε μία πολύ ζωηρή και
ενδιαφέρουσα συζήτηση.
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Από τα αριστερά προς τα δεξιά και με
την σειρά της παρουσίασης
Αν. Υπουργός Ανάπτυξης, Κ. Ι. Τσιρώνης
Κ. Σφλώμος
Χ. Προεστός
κ. Α. Γαλή
κ. Ε. Χριστοπούλου
κ. Φ. Μανώλη

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με οργανοληπτική δοκιμή
ελαιόλαδου, υπό την καθοδήγηση της κ.
Χριστοπούλου, η οποία συγκέντρωσε το έντονο
ενδιαφέρον
των
παρευρισκόμενων
και
ολοκληρώθηκε, κατά τα καθιερωμένα, με ένα
ποτήρι κρασί και μια μικρή δεξίωση στην οποία την
τιμητική τους είχαν οι ελληνικές γραβιέρες και ελιές
καθώς και η δοκιμή βραβευμένων ελαιόλαδων που
είχε την ιδέα και την καλοσύνη να φέρει η κ
Χριστοπούλου. Η πολύ ζωηρή συζήτηση κατά την
διάρκεια της δεξίωσης που διήρκεσε περισσότερο
από μία ώρα ανέδειξε αφενός την ανάγκη να
οργανωθεί από την ΕΕΧ, ένα πιο εκτεταμένο
σεμινάριο για το θέμα των οργανοληπτικών ελέγχων
και αφετέρου την σημασία τέτοιων εκδηλώσεων.
Το Επιστημονικό Τμήμα Τροφίμων της Ένωσης
Ελλήνων Χημικών, υποσχέθηκε να ολοκληρώσει την
στήριξη των ελληνικών προϊόντων στις αρχές του
φθινοπώρου με μια ακόμη εκδήλωση για το τρίτο
εμβληματικό προϊόν το ΚΡΑΣΙ.

