Τεχνικός φάκελος για το Ούζο Μακεδονίας

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
Το «ούζο Μακεδονίας» ανήκει στην κατηγορία του “αποσταγμένου anis” και αποτελεί γεωγραφική ένδειξη καταχωρισμένη στο Παράρτημα ΙΙΙ του καν. (ΕΚ) 110/2008
υπέρ της Ελλάδος.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τα βασικά χαρακτηριστικά και η μέθοδος παρασκευής του «ούζου Μακεδονίας»
παραμένουν αυτά του ούζου, όπως περιγράφονται στον τεχνικό φάκελο για το ούζο
που έχει ήδη κατατεθεί από κοινού από την Ελλάδα και την Κύπρο. Για την αρωμάτιση της αιθυλικής αλκοόλης με απόσταξη χρησιμοποιούνται, μεταξύ των άλλων αρωματικών ουσιών, σπόροι που προέρχονται από την Μακεδονική ποικιλία μαράθου
που καλλιεργείται σε αγροτικές περιοχές της Μακεδονίας και χαρακτηρίζεται ως η καλύτερη σε απόδοση σπόρου και ποιότητα προϊόντων (αιθερίου ελαίου) συγκριτικά με
άλλες ποικιλίες.
ΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ
Η παραγωγή ούζου στη Μακεδονία ανάγεται στο 19ο αιώνα και συνεχίζεται μέχρι
τις μέρες μας, χωρίς διακοπή. Από τις αρχές του εικοστού αιώνα το ούζο φαίνεται να
συνοδεύει την παρέα σε γεύματα, ακόμη και σε απομακρυσμένα χωριά της Μακεδονίας.
Από σχετική έρευνα για την περίοδο 1919-1940 προκύπτουν τα εξής:
-Στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης υπήρχαν τα επαγγέλματα του οινοπνευματοποιού, του ποτοποιού και του ποτοπώλη.
-Στον κλάδο της ποτοποιίας λειτουργούσαν κατά προσέγγιση τριάντα μικρά εργοστάσια.
-Στη Θεσσαλονίκη είχε ιδρυθεί ο «Σύνδεσμος Ελλήνων Ποτοποιών Μακεδονίας» με
21 ιδρυτικά μέλη και ο «Σύνδεσμος Χαλκέων Θεσσαλονίκης» με 35 ιδρυτικά μέλη.
Σήμερα, στη Μακεδονία δραστηριοποιείται ένας μεγάλος αριθμός μονάδων παραγωγής ούζου, οι οποίες είναι διεσπαρμένες σε όλη την περιοχή. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών αποτελούν συνέχεια μιας οικογενειακής επιχείρησης και η τέχνη παραγωγής του ούζου αποτελεί θέμα οικογενειακής παράδοσης.
Το ούζο έχει μπεί βαθιά στην καθημερινή ζωή του Μακεδόνα σε κάθε εποχή του
έτους. Το πλούσιο λεξιλόγιο : ούζο, ουζάκι, ουζάδικο, ουζερί, ουζομεζέδες κ.λ.π. συΔ/νση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου
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ναντάται σε όλες τις περιοχές της Μακεδονίας σε διάφορες εκδηλώσεις της καθημερινής ζωής.
Πολυπληθείς επιχειρήσεις προσφέρουν ούζο και το συνοδεύουν με ουζομεζέδες,
κυρίως θαλασσινά. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι εγκατεστημένες, τόσο κατά μήκος των
απέραντων παραλιών της Μακεδονίας, από την Κεραμωτή Καβάλας μέχρι τον Πλαταμώνα Πιερίας, όσο και στην ενδοχώρα της Μακεδονίας.
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ - ΠΡΟΘΕΤΕΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Η γεωγραφική ένδειξη «ούζο Μακεδονίας» έχει αναγνωρισθεί σε εθνικό επίπεδο με
την υπ’ αριθ. 30/077/1193/18-5-2011 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ
935/Β’/23-5-2011) : Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Μακεδονίας».
Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση, προκειμένου να επιτρέπεται η χρήση της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Μακεδονίας», πρέπει το ποτό να παράγεται εντός των ορίων
της Μακεδονίας, η οποία περιλαμβάνει τις περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Δράμας και Καβάλας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.
Συγκεκριμένα, στην ως άνω γεωγραφική περιοχή, πρέπει να πραγματοποιείται η
διαδικασία παραγωγής, από του σταδίου της αρωμάτισης με απόσταξη της αιθυλικής
αλκοόλης, έως την τελική παρασκευή του ποτού, καθώς και η εμφιάλωση του ποτού.
Η ένδειξη «Μακεδονίας» αναγράφεται πλησίον της επωνυμίας πώλησης «ούζο»
και με χαρακτήρες όχι μεγαλύτερου μεγέθους από τους χαρακτήρες αυτής. Εναλλακτικώς μπορεί να χρησιμοποιείται η ένδειξη «ούζο Μακεδονικό».
Δεν επιτρέπεται η χρήση της λέξης «Μακεδονία», λέξεων με τη ρίζα αυτή, καθώς
και σύνθετων λέξεων που την περιέχουν, για την εμπορική επωνυμία αλκοολούχου
ποτού.
Η μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της εν λόγω υπουργικής απόφασης αποτελεί παράβαση του ν. 2969/2001 (ΦΕΚ 281/Α΄’/18-12-2001) και τιμωρείται
σύμφωνα με το εδάφιο ιβ της παραγράφου 2 του άρθρου 11 και το εδάφιο η του άρθρου 12 του εν λόγω νόμου.
Αρμόδιες Αρχές για την έγκριση και τον έλεγχο χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης
«ούζο Μακεδονίας» ορίζονται οι κατά τόπον αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες.
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