ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
“FLOS OLEI”

Εισαγωγή
Ο “Διεθνή Διαγωνισµό FLOS OLEI” στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας του εξαιρετικού
παρθένου ελαιολάδου σε διεθνές επίπεδο βραβεύοντας τα καλύτερα προϊόντα και
συµβάλλοντας στη διάδοση των υψηλής ποιότητας εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων και στο
σωστό τους µάρκετινγκ. Ειδικότερα στοχεύει:
•

•

•

στην ενθάρρυνση των εταιριών παραγωγής ελαιολάδου (ελαιοκαλλιεργητές, ελαιοτριβεία
και τυποποιητήρια) για την απόκτηση εξέχουσας ποιότητας εξαιρετικού παρθένου
ελαιολάδου σε σύγκριση µε τα συνήθη εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που παράγονται
ανά τον κόσµο.
στην ενίσχυση της τεχνογνωσίας και της µελέτης της οργανοληπτικής αξιολόγησης των
παρθένων και εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων οποιασδήποτε γεωγραφικής
προέλευσης και ποικιλίας είτε µέσω ειδικών γευσιγνωστών είτε µέσω πάνελ αξιολόγησης
που µπορούν να αξιολογήσουν το κάθε προϊόν σύµφωνα µε τους ισχύοντες
ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισµούς.
στην προώθηση της ενηµέρωσης σχετικά µε τη διατροφική αξία του εξαιρετικού
παρθένου ελαιολάδου (µεσογειακή διατροφή) στους διάφορους τοµείς της κατανάλωσης
(σχολικά κυλικεία, σχολές µαγειρικής, wine bars, εστιατόρια, εισαγωγείς, αγοραστές,
κλπ).

Κανονισµός του διαγωνισµού
Άρθρο 1
Ο “Διεθνή Διαγωνισµό FLOS OLEI” απευθύνεται σε:
•
•
•
•
•

ελαιοκαλλιεργητές και ελαιοπαραγωγούς
ελαιοτριβείς
κοινωνικά ελαιοτριβεία και συνεταιρισµούς παραγωγών
Ενώσεις παραγωγών
Εταιρίες τυποποίησης και εµπορίας

Η συµµετοχή σε αυτό το Διεθνή Διαγωνισµό προϋποθέτει την αποδοχή των ακόλουθων
κανόνων και της αξιολόγησης από οµάδα ειδικών γευσιγνωστών.
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Άρθρο 2
Στον “Διεθνή Διαγωνισµό FLOS OLEI” δυνατότητα συµµετοχής έχουν αποκλειστικά τα
εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα οποιασδήποτε χώρας προέλευσης, για τα οποία έχει
συµπληρωθεί αίτηση συµµετοχής (Ερωτηµατολόγιο). Μπορούν να συµµετέχουν στο
διαγωνισµό µόνο εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που διατίθενται στην αγορά συσκευασµένα σε
φιάλες και διαθέτουν νόµιµη εµπορική ετικέτα. Δεν γίνονται δεκτά ελαιόλαδα που διατίθενται
χύµα.
Άρθρο 3
Οι συµµετέχοντες στον Διεθνή Διαγωνισµό θα πρέπει να αποστείλουν µε δικά τους έξοδα τα
εξής:
• 3 (τρία) δείγµατα των 0,25 ή 0,5 ή 0,75 λίτρων για κάθε είδος εξαιρετικού παρθένου
ελαιολάδου παραγωγής σας. Επιτρέπονται και άλλα µεγέθη, 0,2 λίτρο κατ’ ελάχιστο.
• Η µακέτα ετικέτας σε αρχείο .pdf, .jpg, ή .tif και σε υψηλή ανάλυση (ελάχιστο 300 dpi) για
κάθε ελαιόλαδο που θα συµµετάσχει στο διαγωνισµό.
• Δεν γίνονται δεκτά δείγµατα χωρίς εµπορική ετικέτα.
• Το ερωτηµατολόγιο πλήρως συµπληρωµένο µε κεφαλαία γράµµατα σε κάθε σελίδα του και
οπωσδήποτε στα σηµεία που είναι χρωµατιστά.
• Τη χηµική ανάλυση των ελαιολάδων που θα συµµετάσχουν στο διαγωνισµό (τουλάχιστον
οξύτητα και υπεροξείδια) και το πιστοποιητικό αν πρόκειται για προϊόν βιολογικής ή
βιοδυναµικής γεωργίας.
• Το φυλλάδιο της εταιρίας σας (εάν υπάρχει) ή και ενηµερωτικό υλικό.
Η χρέωση για τη συµµετοχή στον Διεθνή Διαγωνισµό είναι:
□
□
□
□
□

€
€
€
€
€

100,00 (συµπεριλ. ΦΠΑ) για ένα είδος ελαιολάδου παραγωγής σας (2 µπουκάλια).
150,00 (συµπεριλ. ΦΠΑ) για δύο είδη ελαιολάδου παραγωγής σας (4 µπουκάλια).
200,00 (συµπεριλ. ΦΠΑ) για τρία είδη ελαιολάδου παραγωγής σας (6 µπουκάλια).
250,00 (συµπεριλ. ΦΠΑ) για τέσσερα είδη ελαιολάδου παραγωγής σας (8 µπουκάλια).
........... (συµπεριλ. ΦΠΑ) για ………. είδη ελαιολάδου παραγωγής σας (... µπουκάλια).

Από το πρώτο είδος ελαιολάδου και για κάθε πρόσθετο η χρέωση αυξάνεται κατά 50,00 €
(συµπεριλ. ΦΠΑ). Τα ελαιόλαδα που στέλνονται από δύο ή περισσότερες γεωργικές
εκµεταλλεύσεις, οι οποίες ανήκουν στην ίδια εταιρία, εφόσον συµπεριληφθούν στον κατάλογο
δεν θα θεωρηθούν ελαιόλαδα της ίδιας εταιρίας. Η πληρωµή πρέπει να πραγµατοποιείται πριν
από την αποστολή της αίτησης συµµετοχής (Ερωτηµατολόγιο), η οποία θα συνοδεύεται από
ένα αντίγραφο της απόδειξης πληρωµής. Ως αιτιολογία της πληρωµής αναφέρετε το Όνοµα
της Εταιρίας σας και τη φράση: “Concorso Internazionale FLOS OLEI”.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
“FLOS OLEI”
Τρόποι πληρωµής:
ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Μέσω τραπέζης:
BANCA SELLA
Δικαιούχος: E.V.O. srl
IBAN: IT96J0326822300052869640400
BIC-SWIFT: SELBIT2BXXX

BANCO POSTA
Δικαιούχος: E.V.O. srl
C/C Postale N°: 000099965808
Via Ardeatina km 12 - 00134 Roma (Italia)
IBAN: IT12S0760103200000099965808
BIC-SWIFT: BPPIITRRXXX

Πληρωµή online:
http://shop.flosolei.com (American Express, Visa, Mastercard, Pay Pal)
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ
Μέσω τραπέζης:
INTESA SANPAOLO BANK
Δικαιούχος: MARCO OREGGIA
IBAN: AL16208110080000068930235101
BIC-SWIFT: USALALTRXXX
Πληρωµή µέσω Pay Pal:
marco.oreggia@flosolei.com (American Express, Visa, Mastercard, Pay Pal)
Παρακαλούµε στείλτε τα δείγµατα ελαιολάδων σας και όλα τα παραπάνω έγγραφα στην
διεύθυνση:
Marco Oreggia
Via Positano, 100
00134 Roma (Italia)
Άρθρο 4
Αναλόγως χώρας προέλευσης προβλέπονται δύο περίοδοι ετήσιας σοδειάς και δύο
ηµεροµηνίες αποστολής των δειγµάτων και των δικαιολογητικών για τον Διεθνή Διαγωνισµό.
Καµία εξαίρεση δεν γίνεται για τις ηµεροµηνίες αποστολής.
Βόρειο Ηµισφαίριο (Ευρώπης, Ασίας, Βόρειας Αφρικής, Κεντρικής και Βόρειας Αµερικής):
Από την 1η Φεβρουαρίου έως την 30ή Απριλίου του κάθε έτους.
Νότιο Ηµισφαίριο (Νότια Αµερική, Νότια Αφρική και Ωκεανία):
Από την 1η Ιουνίου έως την 15η Αυγούστου του κάθε έτους.
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Άρθρο 5
Οι διοργανωτές δεν αναλαµβάνουν καµία ευθύνη για τυχόν παράδοση των δειγµάτων µετά την
καθοριζόµενη ηµεροµηνία, για την ολική ή µερική απώλεια αυτών κατά τη µεταφορά, για κάθε
χηµική, φυσική ή οργανοληπτική αλλοίωση των δειγµάτων που οφείλονται σε µεταβολές της
θερµοκρασίας, ρωγµές συσκευασίας ή άλλες ανωµαλίες. Τα έξοδα αποστολής µέχρι τον τελικό
προορισµό (Marco Oreggia - via Positano, 100 - 00134 Roma - Italia), συµπεριλαµβανοµένων
πιθανών τελωνειακών επιβαρύνσεων καθώς και οποιαδήποτε ευθύνη βαραίνουν αποκλειστικά
τις συµµετέχουσες εταιρίες. Συνιστούµε να ακολουθούνται οι οδηγίες που αναγράφονται στην
αίτηση συµµετοχής (Ερωτηµατολόγιο). Από την παραλαβή των δειγµάτων µέχρι την
παρουσίασή τους στο πάνελ οργανοληπτικής αξιολόγησης, οι διοργανωτές θα είναι υπεύθυνοι
για την ορθή συντήρησή τους σε άθικτη κατάσταση.
Άρθρο 6
Η κριτική επιτροπή (πάνελ) υπό τη διεύθυνση του Marco Oreggia αποτελείται από ειδικούς
γευσιγνώστες που αντιπροσωπεύουν τις περισσότερες ελαιοκοµικές περιοχές της Ιταλίας και
έχουν επιλεγεί από τον εθνικό κατάλογο εµπειρογνωµόνων παρθένου και εξαιρετικού
παρθένου ελαιολάδου. Επίσης είναι δυνατό να συµµετέχουν στο πάνελ και ειδικοί
γευσιγνώστες από άλλες χώρες του κόσµου. Ως µέλη της κριτικής επιτροπής του “Διεθνούς
Διαγωνισµού FLOS OLEI” αποκλείονται τα πρόσωπα που έχουν οποιαδήποτε σχέση µε τις
εταιρίες που συµµετέχουν στον διαγωνισµό. Επιτρέπεται η παρουσία ειδικών γευσιγνωστών
των διαφόρων εταιριών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό ως ακροατές στο πάνελ,
προκειµένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια κατά τη διαδικασία οργανοληπτικής αξιολόγησης.
Άρθρο 7
Τα δείγµατα των εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων που θα συµµετέχουν στο διαγωνισµό θα
αξιολογηθούν οργανοληπτικά από την κριτική επιτροπή (πάνελ) σύµφωνα µε τη µέθοδο του
Διεθνούς Συµβουλίου Ελαιολάδου (COI) και σε “ανοιχτή” διαδικασία. Τα µέλη της επιτροπής
θα συµπληρώσουν ένα ειδικό έντυπο αξιολόγησης για κάθε δείγµα. Ο συντονιστής του πάνελ
θα καταγράψει τα αποτελέσµατα σε µία συγκεκριµένη κάρτα µε το οργανοληπτικό προφίλ του
κάθε ελαιολάδου. Η αξιολόγηση της κριτικής επιτροπής θα είναι οριστική και αµετάκλητη.
Άρθρο 8
Βραβεία ποιότητας, τα ονοµαζόµενα “The Best 20” θα απονεµηθούν στις είκοσι εταιρίες που
πέτυχαν τα καλύτερα αποτελέσµατα συµβάλλοντας στη βελτιστοποίηση του συνόλου του
ελαιοκοµικού τοµέα. Η κατάταξη αυτή εξαρτάται τόσο από τις υψηλές οργανοληπτικές ιδιότητες
των ελαιολάδων που κρίθηκαν από το πάνελ των ειδικών γευσιγνωστών όσο κι από το επίπεδο
της συνέπειας και της συνέχειας της δουλειάς του κάθε παραγωγού κατά σειρά ετών και την
προσφορά προστιθέµενης αξίας στην ελαιοκοµική του περιφέρεια. Εκτός από το “The Best
20” δίνονται άλλα τρία βραβεία: “Εισαγωγέας της χρονιάς”, “Εστιατόριο της χρονιάς” και το
“Ειδικό βραβείο” αφιερωµένο στη µνήµη της δηµοσιογράφου Cristina Tiliacos. Το βραβείο αυτό
απονέµεται σε άτοµα, οργανισµούς ή ενώσεις που εργάζονται για την προώθηση και διάδοση
του πολιτισµού του ελαιοκοµικού τοµέα.
4

E.V.O. srl
Via Positano, 100 - 00134 Roma (Italia)
Τηλ. & φαξ: +39 06.7197254
E-mail: marco.oreggia@gmail.com Web: www.flosolei.com Shop: http://shop.flosolei.com

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
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The Best 20 και τα βραβεία
•

Η εταιρία της χρονιάς

•

Η αναδυόµενη εταιρία

•

Η µεθοριακή εταιρία

•

Η εταιρία µε καρδιά

•

Το καλύτερο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο της χρονιάς

•

Το καλύτερο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο - ποιότητα/συσκευασία

•

Το καλύτερο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο βιολογικής καλλιέργειας

•

Το καλύτερο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο βιολογικής καλλιέργειας και ΠΟΠ/ΠΓΕ

•

Το καλύτερο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο - µέθοδος ελαιοποίησης

•

Το καλύτερο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο - ποιότητα/ποσότητα

•

Το καλύτερο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο - ποιότητα/τιµή

•

Το καλύτερο µονοποικιλιακό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο - ελαφρό φρουτώδες

•

Το καλύτερο µονοποικιλιακό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο - µέτριο φρουτώδες

•

Το καλύτερο µονοποικιλιακό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο - έντονο φρουτώδες

•

Το καλύτερο πολυποικιλιακό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο - ελαφρό φρουτώδες

•

Το καλύτερο πολυποικιλιακό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο - µέτριο φρουτώδες

•

Το καλύτερο πολυποικιλιακό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο - µέτριο φρουτώδες

•

Το καλύτερο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΠΟΠ/ΠΓΕ - ελαφρό φρουτώδες

•

Το καλύτερο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΠΟΠ/ΠΓΕ - µέτριο φρουτώδες

•

Το καλύτερο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΠΟΠ/ΠΓΕ - έντονο φρουτώδες

•

Βραβείο Εισαγωγέα της Χρονιάς

•

Βραβείο Εστιατορίου της Χρονιάς

•

Ειδικό Βραβείο “Cristina Tiliacos”
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Άρθρο 9
Όλες οι εταιρίες που θα βραβευθούν καθώς και εκείνες που θα λάβουν βαθµολογία
τουλάχιστον 80 µε άριστα το 100 θα δηµοσιευτούν στην έκδοση “FLOS OLEI - Παγκόσµιος
Οδηγός Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου”, η οποία εκδίδεται από την εταιρία E.V.O. µε
την επιµέλεια των Marco Oreggia και Laura Marinelli. Ο Οδηγός αυτός είναι ο πρώτος και
µοναδικός οδηγός διεθνούς εµβέλειας που είναι αποκλειστικά αφιερωµένος στους καλύτερους
παραγωγούς ελαιολάδου στον κόσµο. Γραµµένος σε δύο γλώσσες (ιταλικά και αγγλικά), ο
οδηγός παρουσιάζει 40 περίπου επιλεγµένες χώρες και στις 5 ηπείρους του κόσµου. Για την
Ιταλία και την Ισπανία παρατίθεται µία χαρτογράφηση του ελαιοκοµικού τοµέα ανά περιφέρεια,
παρέχοντας ιστορικές και πολιτιστικές πληροφορίες, στοιχεία παραγωγής, χαρακτηριστικές
ποικιλίες και περιοχές προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης. Η λεπτοµερής χαρτογράφηση
περιλαµβάνει τόσο τις καλύτερες ελαιοκοµικές περιοχές όσο και τις περιοχές ΠΟΠ. Επιπλέον,
κάθε ελαιοπαραγωγός περιγράφεται σε µια κάρτα µε τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά καθώς
και γαστρονοµικούς συνδυασµούς του ελαιολάδου του. O Οδηγός οφείλει να αποτελεί ένα
ζωντανό εργαλείο προώθησης υψηλής ποιότητας προϊόντων του ελαιοκοµικού τοµέα, και για το
λόγο αυτό γράφεται µε τρόπο που του εξασφαλίζει να είναι ένα αποτελεσµατικό, σύγχρονο και
καθολικό µέσο πληροφόρησης. Χάρη στην προσεκτική και ποιοτική σύνταξή του ο Οδηγός θα
είναι ένα σηµείο αναφοράς για όλους τους καταναλωτές που ενδιαφέρονται για την καλή
γαστρονοµία καθώς και για όλους όσους µοχθούν στον εθνικό και διεθνή ελαιοκοµικό τοµέα.
Άρθρο 10
Τα βραβεία ανακοινώνονται στους νικητές και δηµοσιεύονται κατά την επίσηµη παρουσίαση
στον Τύπο του βιβλίου “FLOS OLEI - Παγκόσµιος Οδηγός Εξαιρετικού Παρθένου
Ελαιολάδου” µε την ευκαιρία της ετήσιας δηµοσίευσης του. Τα βραβεία κοινοποιούνται ευρέως
σε όλα τα εθνικά και διεθνή µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Τα βραβεία και ο Οδηγός διατίθενται ευρέως στον δηµοσιογραφικό κλάδο, µέσα από ένα ειδικό
γραφείο Τύπου, αλλά και στους εµπορικούς τοµείς της εστίασης και της εθνικής και διεθνούς
διανοµής.
Άρθρο 11
Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωµα τροποποίησης του παρόντος κανονισµού ανά πάσα
στιγµή εφόσον το κρίνουν απαραίτητο.
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