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Τ ο Δεκέμβριο του 2017 ένα ακόμη προϊόν προστέθηκε 
στον κατάλογο των ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων της χώρας 
μας, ανεβάζοντας τον αριθμό των επίσημα καταχωρι-
σμένων ελληνικών προϊόντων στα 106. 

Πρόκειται για το Μελεκούνι (Melekouni), το οποίο στις 6 Δε-
κεμβρίου 2017 αναγνωρίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως 
προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ).

Το Μελεκούνι ΠΓΕ ανήκει στην κλάση 2.3 προϊόντα αρτοποι-
ίας, ζαχαροπλαστικής, ζαχαρώδη παρασκευάσματα ή προϊόντα 
μπισκοτοποιίας, όπως και το κρητικό παξιμάδι ΠΓΕ.

Περιγραφή
Το «Μελεκούνι» είναι ένα παραδοσιακό γλύκισμα που παρά-

γεται στο νησί της Ρόδου. Έχει σχήμα ρομβοειδές με βασικά συ-
στατικά του το σουσάμι και μέλι, μπαχαρικά, αμύγδαλα και προ-
αιρετικά ξύσμα ή/και χυμό εσπεριδοειδών. Το τελικό προϊόν έχει 
μαλακή, εύκαμπτη υφή χωρίς να σπάει, μαστιχωτή, μη κολλώδη 
και συμπαγή δομή. 

Ιδιαιτερότητα της οριοθετημένης 
γεωγραφικής περιοχής

Ο δεσμός μεταξύ του προϊόντος και της γεωγραφικής περι-
οχής βασίζεται στη φήμη του προϊόντος. Το μελεκούνι έχει μια 
ισχυρή παράδοση και διαχρονική φήμη που το συνδέει με το νησί 
της Ρόδου.

Αποτελεί από την αρχαιότητα παραδοσιακό τοπικό γλύκισμα 
που προσφερόταν σε γάμους, βαφτίσεις και άλλες κοινωνικές 
εκδηλώσεις. Χαρακτηριστικός ήταν ο τρόπος που κερνούσαν σε 
ορισμένα χωριά το μελεκούνι στους γάμους μετά τη στέψη. Το 
τοποθετούσαν σε ένα ταψί, το έκοβαν σε κομμάτια με κουτάλι 
και το προσέφεραν στους καλεσμένους.

Η παραγωγή του μελεκουνιού συνδέθηκε κατά το παρελθόν 
με τη συγκεκριμένη περιοχή λόγω της παραγωγής μελιού και 
σουσαμιού σε τοπικό επίπεδο. Σήμερα η τοπική παραγωγή με-
λιού επαρκεί κατά ένα μέρος για να καλύψει τις παραγόμενες 
ποσότητες μελεκουνιού, η προμήθεια σουσαμιού, ξηρών καρπών 
και μπαχαρικών πραγματοποιείται από περιοχές εκτός Ρόδου, 
ενώ αξιοποιούνται κυρίως τα τοπικά παραγόμενα εσπεριδοειδή.

Η φήμη του προϊόντος «Μελεκούνι» τεκμηριώνεται σε πλήθος 
αναφορών από την αρχαιότητα, σε καταγραφές, δημοσιεύματα, 
οδηγούς γαστρονομίας, άρθρα, σε καταχωρήσεις στον έντυπο 
και ηλεκτρονικό τύπο καθώς και σε πλειάδα εκδηλώσεων προ-
βολής τοπικών παραδοσιακών προϊόντων. Η ονομασία «Μελε-
κούνι» χρησιμοποιείται ευρέως στο εμπόριο και την καθομιλου-
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μένη. Αποτελεί το κατ’ εξοχήν κέρασμα του ροδίτικου γάμου από 
πολύ παλιά έως σήμερα και παράγεται με παραδοσιακό τρόπο σε 
τοπικά εργαστήρια ή σπίτια. 

Η ονομασία «Μελεκούνι» προέρχεται από τη ροδίτικη διάλε-
κτο, δεδομένου ότι ο όρος «κουννί» (από την αρχαία λέξη κόκ-
κος – κουννί) χρησιμοποιείται στην περιοχή για να αποδώσει τον 
σπόρο (στη συγκεκριμένη περίπτωση σουσαμιού) και τη λέξη 
μέλι. Για λόγους απλούστευσης καθιερώθηκε το «Μελεκούνι» 
αντί του «Μελεκούννι». 

Ιδιαιτερότητα του προϊόντος
Οι ιδιαιτερότητες της παρασκευής του μελεκουνιού ανάγονται 

στον παραδοσιακό τρόπο της συνολικής του επεξεργασίας, πα-
ράλληλα με την αποκτηθείσα εμπειρία από γενιά σε γενιά. Ενδει-
κτικά αναφέρονται: ο χρόνος και η θερμοκρασία θέρμανσης του 
μελιού, τα οποία επιδρούν στο κατάλληλο «δέσιμο» του προϊό-
ντος (τα οποία εξαρτώνται από τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες 
την ώρα της παραγωγής, όπως η υγρασία και η θερμοκρασία 
περιβάλλοντος), ο χρόνος και η θερμοκρασία θερμικής επε-
ξεργασίας του σουσαμιού (το ψήσιμό του θα πρέπει να γίνεται 
ομοιόμορφα και υπό ανάδευση), η θερμοκρασία του σουσαμιού 
κατά την προσθήκη του στο μέλι, ο βαθμός συμπίεσης της μάζας 
του μείγματος, ο οποίος δημιουργεί την απαραίτητη συνοχή του 
προϊόντος, η άμεση συσκευασία του που προστατεύει από την 
προσρόφηση υγρασίας (η οποία υποβαθμίζει την ποιότητα και 
μειώνει το χρόνο διατήρησής του).

Το μελεκούνι διαφοροποιείται από τα άλλα παρεμφερή προϊό-
ντα λόγω της αποκλειστικής χρήσης μελιού και όχι γλυκαντικών 
ουσιών που χρησιμοποιούνται συνήθως σε ομοειδή προϊόντα.

Παραγωγή / Διάθεση
Το μέλι κατά την παραλαβή του ελέγχεται για την οξύτητά του, 

την υγρασία, τα σάκχαρα, τη διάσταση, την υδροξυμεθυλοφουρ-
φουράλη, το ιξώδες, την τέφρα, το χρώμα, το pH και τις ξένες 
ύλες. Αντίστοιχα, το παραλαμβανόμενο σουσάμι ελέγχεται ποιο-
τικά (εμφάνιση, χρώμα, ύπαρξη ξένων υλών και άλλα). Η ποιότη-

τα των συστατικών αυτών επηρεάζει καθοριστικά την ποιότητα 
του τελικού προϊόντος και για το λόγο αυτό η προμήθεια γίνεται 
από αξιόπιστους προμηθευτές που διασφαλίζουν την υγιεινή πα-
ραγωγή, τις επιθυμητές προδιαγραφές και την κατά το δυνατό 
σταθερή ποιότητα των υλικών.

Ακολουθεί η θερμική επεξεργασία του μελιού και του σουσα-
μιού και η ανάμειξη των συστατικών. Η ομογενοποιημένη μάζα 
μορφοποιείται με παραδοσιακό τρόπο από το έμπειρο προσωπι-
κό. Το στάδιο αυτό αδιαβροχοποιεί το μελεκούνι και επιδρά στη 
διατηρησιμότητα του προϊόντος.

Αφού τεμαχισθεί το μείγμα, τα μελεκούνια συσκευάζονται ανά 
τεμάχιο (με εγκεκριμένα υλικά κατάλληλα για χρήση σε τρόφιμα) 
και τοποθετούνται στη συνέχεια σε χάρτινους περιέκτες.

Όλα τα στάδια της παραγωγής του μελεκουνιού θα πρέπει να 
εκτελούνται εντός της οριοθετούμενης γεωγραφικής περιοχής 
(Νησί της Ρόδου), από τη θερμική επεξεργασία και ανάμειξη των 
συστατικών του μείγματος, την τοποθέτηση – ψύξη – συμπίεση 
της μάζας και τεμαχισμός του μείγματος έως την τελική τυποποί-
ηση και συσκευασία.

Το προϊόν Μελεκούνι ΠΓΕ διατίθεται στο εμπόριο ακέραιο, 
ως έχει, εντός της αρχικής συσκευασίας του και δεν υφίσταται 
περαιτέρω επεξεργασία πριν την τελική του διάθεση. Οι ενδια-
φερόμενοι που επιθυμούν να κάνουν χρήση της καταχωρισμέ-
νης ονομασίας «Μελεκούνι», της ένδειξης «Προστατευόμενη 
Γεωγραφική Ένδειξη» και του ενωσιακού συμβόλου, θα πρέ-
πει να ενταχθούν στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης του  
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (AGROCERT) με τη διαδικασία που προβλέπε-
ται στην ΚΥΑ 261611/07.03.2007, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.
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