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 Αποσύρθηκαν, στις 17 Δεκεμβρίου 2021,  σημαντικές ποσότητες ελαιολάδου 
που κυκλοφορούσαν στην Βραζιλιάνικη αγορά λόγω νοθείας. Συγκεκριμένα κατόπιν 
ελέγχων του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εσωτερικών της Πολιτείας του Σάο Παόλο 
(Ministério Público do Estado de São Paulo), αποσύρθηκαν 150 χιλιάδες φιάλες 
ελαιολάδου από 24 ετικέτες (ως επι το πλείστων εγχώριες). Διαπιστώθηκε ότι οι εν 
λόγω φιάλες ήταν νοθευμένες με λάδι σόγιας. 

Σημειώνεται ότι η πιο συνηθισμένη απάτη στην εμπορία ελαιολάδου, στην 
Βραζιλία, είναι η ανάμειξη σογιέλαιου με τεχνητά χρώματα και γεύσεις που 
προσομοιώνουν στο ελαιόλαδο, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας της χώρας 
(Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa). Επιπλέον, υπάρχουν και 
περιπτώσεις που το εξευγενισμένο ελαιόλαδο διατίθεται στην αγορά ως έξτρα 
παρθένο. 

Ειδήσεις για κατασχέσεις και αναστολές πωλήσεων νοθευμένων ή πλαστών 
ελαιολάδων έχουν γίνει επαναλαμβανόμενες τα τελευταία χρόνια. Από το 2012, οι 
εισαγωγείς διαμαρτύρονται για ακατάλληλη σήμανση και «μεγάλη απάτη» από 
παράνομους ανταγωνιστές, που νοθευουν το παρθένο ελαιόλαδο με τη χρήση 
πυρηνελαίου ή  ανάμειξη άλλων ελαίων (σόγιας).  

Τα μέτρα για την προστασία του ελαιολάδου θεωρουνται από εδώ παράγοντες 
του κλάδου ως αναποτελεσματικά και προτείνεται η απαγόρευση της εισαγωγής χύμα 
ελαιολάδου προς εμφιάλωση στη χώρα ή τον περιορισμό του σε συσκευασίες μέγιστης 
χωρητικότητας έως πέντε λίτρων. Μέτρο παρόμοιο με αυτό που έχει ήδη υιοθετηθεί 
στα εισαγόμενα κρασιά που έρχονται στη Βραζιλία. Προτείνεται, επίσης, οι 
συσκευασίες να σφραγίζονται από τον εξαγωγέα, χωρίς δυνατότητα ανοίγματος πριν το 
προϊόν φτάσει στον τελικό καταναλωτή. Ένα άλλο μέτρο που προτείνεται  είναι η 
απαγόρευση της πώλησης σύνθετων ή μικτών ελαιολάδων προκειμένου να διατηρείται 
η ταυτότητας του. 

  Κάθε χρόνο, η χώρα καταναλώνει περίπου 70 εκατομμύρια λίτρα ελαιολάδου, 
σύμφωνα με την Βραζιλιανή Εταιρεία Αγροτικών Ερευνών (Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária - Embrapa). Η Βραζιλία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας, 
ακριβώς μετά από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις δύο τελευταίες συγκομιδές 
2019-2020 εισήγαγε κατά μέσο όρο 97 χιλιάδες τόνους ελαιολάδου. 

Το 90% του ελαιολάδου που καταναλώνεται στη Βραζιλία εισάγεται χύδην σε 
γαλόνια μεγάλου όγκου, για τη μετέπειτα εμφιάλωση του προϊόντος με χρήση 
εγχώριων εμπορικών σημάτων. Αυτή η διαδικασία  επιτρέπει την  πρακτική νοθείας 
καθώς  το ελαιόλαδο χάνει την ιχνηλασιμότητα του κατά την αποθήκευση, τη διανομή 
και τη συσκευασία, δινοντας την ευκαιρία για παραποίηση. 

Το Υπουργείο Γεωργίας της Βραζιλίας  όπως και η  Αρχή Δημόσιας Υγείας της 
Βραζιλίας (Agência Nacional de Vigilância Sanitária -ANVISA)  αναγνωρίζουν τη σημασία 
του προβλήματος, αλλά αμφισβητούν αρκετά από τα μέτρα που προτείνονται , όπως η 
απαγόρευση της πώλησης μιγμάτων ελαιολάδου. Θεωρούν ότι  είναι μια πρακτική που 
υιοθετείται στην αγορά της Βραζιλίας και αναγνωρίζεται στη νομοθεσία εδώ και χρόνια. 



Είναι μια εναλλακτική λύση για να υπάρχουν πιο προσιτά προϊόντα για τον 
καταναλωτή. 

  Η Αρχή Δημόσιας Υγείας της Βραζιλίας υπερασπίζεται, επίσης, την άποψη ότι η 
τροποποίηση του νομικού πλαισίου, από μόνη της, δεν θα περιόριζε την απάτη και τα 
εγκλήματα κατά του καταναλωτή καθώς από το 2005, η αρχή έχει υιοθετήσει ένα 
πλαίσιο που απαιτεί από τους παραγωγούς να αναγράφουν το ποσοστό του 
ελαιολάδου που χρησιμοποιείται σε εμπορεύσιμα προϊοντα. 

Σημειώνεται ότι με βάση νέα ρύθμιση, από τον  Μάρτιο 2022, θα τεθούν σε ισχύ 
νέα μέτρα που θεσπίζουν επιπρόσθετες υγειονομικές απαιτήσεις για τα φυτικά έλαια 
και λίπη που κυκλοφορούν στη Βραζιλία και καθορίζουν ότι οι ετικέτες θα πρέπει να 
παρέχουν σαφείς πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος, με έμφαση στο ποσοστό 
ελαιολάδου. Εδώ παράγοντες του κλάδου θεωρούν ότι οι ρυθμίσεις αυτές είναι ατελείς 
καθώς δεν προβλέπουν ελάχιστου ποσοστού ελαιολάδου στο τελικό προϊόν. 
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