Catalunya
Selecció 2021
GUIA DELS MILLORS OLIS D'OLIVA VERGE EXTRA

Patrocina:

Col.labora:

Organitza:

Contingut
• Presentació del projecte per part de la Presidenta d’AMPOC, Ana Segovia
• Presentació de la Guia per part del Director dels Premis Barcelona Catalunya Selecció, Xavier Ruzafa
• Els Verges Extra Seleccionats del 2021
• Els altres Verges Extra del 2021

El projecte
AMPOC va néixer per ajudar als petits productors a millorar en tots els aspectes,
des de la producció fins a la comercialització de l’oli d’oliva verge extra.
Encoratjant als productors catalans a cercar l’excel·lència, podrem ser referents en el
sector Premium, que és un sector en clara tendència a l’alça entre els consumidors.
Però tot això és un treball que consta de diferents nivells que han d’anar coordinats al mateix temps.
És una feina complicada i arriscada, però que s’ha de fer.
Sense qualitat no podem oferir bons productes, però sense demanda, els bons productes no tenen sortida.
Per això hem de fer que els productors millorin i que els consumidors entenguin.
Els Catalunya Selecció estan enfocats als productors, però durant tot l'any estarà vigent el Premi Barcelona, on
els consumidors seran els protagonistes i donaran la seva opinió i es faran escoltar. Crec sincerament que
aquest projecte és una gran idea, crec sincerament que obrim la porta a una nova manera de parlar, presentar,
vendre i entendre l'oli d'oliva verge extra. Tothom és benvingut, però no pararem per ningú, la porta està oberta
i ja es nota com entra l'aire fresc.
Disfruteu del viatge i moltes gràcies.

La Guia
Aquesta Guia vol ser una referència per al consumidor i una eina per als productors.
Si volem promocionar els olis verge extra de qualitat hem de tenir una guia on qualsevol
persona pugui consultar quins productes són els millors.
En les primeres pàgines hi ha els 5 Verges Extra que conformen la Catalunya Selecció, no hi
ha les puntuacions perquè aquests 5 seleccionats opten al Premi Barcelona que es votarà
durant tot l’any. A continuació hi ha els 5 Finalistes, que tot i la seva gran qualitat han quedat
a les portes de ser seleccionats. Finalment en ordre de puntuació descendent, la resta de
participants, fins a una nota mínima de més de 60 punts. Els participants que han obtingut
60 o menys punts, no surten a la guia ja que no han obtingut la qualitat mínima per aparèixer.
La guia s’ha confeccionat a partir de les deliberacions del Panell de Tast Oficial d’Olis Verges
de Catalunya i la Fundació Alícia. La missió del concurs, els seus valors, motivacions i bases
de funcionament, les podeu trobar a la web de l’Associació de Micro-Productors d’Oli de
Catalunya: www.ampoc.com

Els Millors del 2021
• Cal Portalé, Pallars Jussà, Alt Pirineu i Aran
• Heri Mor, Les Garrigues, Lleida
• Massís del Port 1898, Terra Alta, Terres de l’Ebre
• MeradesMillennial, Montsià, Terres de l’Ebre
• OVA, Oli Varietats Antigues, Selva, Girona

SELECCIONAT / 2021

Cal Porté,
Pallars Jussà,
Alt pirineu i
Aran

Cal Portalé és el projecte familiar de la Cristina i de l’Oriol. Dos joves
emprenedors que han apostat fort per l’oli d’oliva verge extra de
qualitat.
Des de el petit municipi de Claverol, al Pallars Jussà, la família té cura
de les oliveres centenàries autòctones de la zona.
L’Oriol està molt actiu en tots els temes relacionats amb el Verge Extra
de Qualitat i una de les seves finques es fa servir perl l’IRTA com a
camp experimental
A més tenen allotjament rural i fan plats casolans tradicionals per
llepar-se el dits.

Nom complert de la
marca: Cal Portalé
Nom productor:
Oriol Sullà
Email:
info@calportale.com
Pàgina web:
www.calportale.com

SELECCIONAT / 2021

Henri Mor
Ecològic, Les
Garrigues,
Lleida

Henri Mor té una història molt interessant, ja que l’avi del seu
fundador, va haver de marxar a Veneçuela després de la guerra civil.
HENRI MOR neix del retrobament amb els orígens. En recórrer els
oliverars i tastar l'oli acabat de molturat. Amb un enfocament clar, una
formació intensa, un equip compromès i una gran Passió van decidir
convertir un bon producte en un oli excepcional.
Henri Mor, s’ha especialitzat en Verges Extra de la varietat Arbequina,
autòctona de Juncosa, Lleida.

Nom complert de la
marca: Henri Mor
Nom productor: Henri
Philippe Alegría Gregori
Email:
export@henri-mor.com
Pàgina web:
www.henri-mor.com

SELECCIONAT / 2021

Massís del
Port 1898,
Terra Alta,
Terres de
l'Ebre

Massís del Port 1898 és la proposta de l’Agrícola Sant Josep per gaudir
de l’antiquíssima i saludable tradició mediterrània de producció i
consum d’oli d’oliva verge extra.
Al 1898 Picasso va ser captivat per les vistes del Massís del Port, és per
això que han enomenat amb aquest nom al Verge Extra que
produeixen.
Al 2014 van engegar un projecte per a conservar les oliveres
centenàries de la varietat Empeltre.

Nom complert de la
marca: Massís del Port
1898
Nom productor:
Agrícola Sant Josep
Cooperativa
Email:
info@santjosepwines.com
Pàgina web:
www.santjosepwines.com

SELECCIONAT / 2021

Merades
Millennial,
Monsià,
Terres de
l'Ebre

L’oli verge extra de oliveres Farga Mil.lenària és un oli potent i de gran
riquesa aromàtica. Dominen els tons picants i dolços, però també amb
tons amargs suaus. Té un nivell d’astringència baix. Com a aromes
secundaris destaquen la carxofa, tomàquet, ametlla, herba verda i
plàtan.
Com a maridatges, recomanem especialment les amanides, verdures,
llegums i carns blanques, doncs gràcies a la seva potència aromàtica,
emfatitza els aliments de gust suau.

Nom complert de la marca:
Merades Millennial
Nom productor:
Agrícola Catalana i Secció de
Crèdit de Godall SCCP
Email:
comercial@agricoladegodall.com
Pàgina web:
www.meradesmillennial.com

SELECCIONAT / 2021

OVA, Oli
Varietats
Antigues,
Selva,
Girona

OVA és un projecte molt jove que ha nascut a Arbúcies. Aquest anys és
el segon any que fan oli.
Tot va començar quan el Ramon Espígol, per casualitat va trobar un
únic exemplar d’olivera autòctona de la vall i va fer engrescar a un bon
grapat de persones per construir un molí d’alta qualitat.
La filosofia d’OVA és fer un Verge Extra d’alta qualitat de varietats
autòctones catalanes i a un preu assequible.
Nom complert de la
marca: OVA Oli Varietats
Antigues
Nom productor:
Molí Salar d’Arbúcies SL
Email:
info@ovaoli.cat
Pàgina web:
www.ovaoli.cat

Els Finalistes

FINALISTA / 2021

Olicatessen,
Garrigues,
Lleida

PUNTS

Olicatessen neix de la il·lusió de dues famílies amb 8 generacions de

93,4

pagesos, que al 2004 decideix muntar molí propi controlant tot el
procés.
Al seu molí, combinen la saviesa de la tradició amb l’esperit innovador
per fer un oli d'oliva verge extra ecològic reconegut internacionalment.
Inicialment, el Molí dels Torms tenia 50 hectàrees productives, totes a
Els Torms. Amb els anys, han incorporat petites finques limítrofes,
dedicades en bona part al cultiu de varietats antigues.
Avui, un 80% dels terrenys es dedica a l’oliva arbequina i un 20% a la
recuperació de varietats antigues.
Tota la producció és ecològica, certificada. Son ecologistes doncs no
poden entendre la pagesia d’una altra manera.

Nom complert de la
marca: olicatessen
Nom productor:
molí dels Torms, SL
Email:
info@olicatessen.com
Pàgina web:
www.olicatessen.com

FINALISTA / 2021

Oleum
Nature,
Ribers d'Ebre,
Terres de
l'Ebre

PUNTS

Al Sud de Catalunya, entre les serres de Cardó i Llaberia, en una plana

93,3

assolellada, ideal pelcultiu de l’olivera, les terres amb lloses de pedra
obliguen a les arrels de les oliveres a buscar amb afany l’aliment per
poder donar un fruit aromàtic exel.lent

Nom complert de la
marca: Oleum Naturale
Nom productor:
P.Z. Turch, SL
Email:
oleumnaturale@oleumna
turale.cat
Pàgina web:
www.oleumnaturale.cat

FINALISTA / 2021

ERM Negral,
Pallars Jussà,
Alt Pirineu i
Aran

PUNTS

La Vall de Barcedana ha estat, tradicionalment, una zona productora
d’olives i olis verge de gran qualitat però l’oliva sempre s’havia collit
madura; la decisió de collir l’oliva en verd i fer oli en verd com a tret
distintiu del seu oli ha estat tot un encert.

93,2

Han aconseguit una major qualitat organolèptica perquè el contingut
de polifenols, en verd, és molt més elevat; això fa que els matisos
gustatius siguin més intensos i els atributs d’amargor més potents..
A més, el seu alt contingut en polifenols, converteix els olis ERM en un
formidable antioxidant.

Nom complert de la
marca: ERM Oli de
Muntanya Negral
Nom productor:
Ivan Caelles
Email:
info@olierm.com
Pàgina web:
www.olierm.com

FINALISTA / 2021

Masia Can
Viver Vera,
Vallès
Oriental,
Barcelona

PUNTS

Situada en un enclavament en plena natura i molt a prop de
Barcelona, des del Segle XII custòdia la història de la família Viver,
que generació rere generació, ha viscut dels seus camps durant
molts segles.

92,8

L’any 2006 es va reconstruir i rehabilitar tant la masia com
l’explotació agrària. En el 2016 van començar a produir oli
d’olivaverge extra.
Nom complert de la
marca:
Masia Can Viver Vera
Nom productor:
Rosa María Pérez
Email:
hola@masiacanviver.com
Pàgina web:
www.masiacanviver.com

FINALISTA / 2021

Henri Mor
Reserva
Privada,
Garrigues,
Lleida

PUNTS

Henri Mor té una història molt interessant, ja que l’avi del seu
fundador, va haver de marxar a Veneçuela després de la guerra civil.

92,6

HENRI MOR neix del retrobament amb els orígens. En recórrer els
oliverars i tastar l'oli acabat de molturat. Amb un enfocament clar, una
formació intensa, un equip compromès i una gran Passió van decidir
convertir un bon producte en un oli excepcional.
Henri Mor, s’ha especialitzat en Verges Extra de la varietat Arbequina,
autòctona de Juncosa, Lleida.

Nom complert de la
marca: Henri Mor
Nom productor:
Henri Philippe Alegría
Gregori
Email:
export@henri-mor.com
Pàgina web:
www.henri-mor.com

Els Participants

Oli les
Cabanes,
Garrigues,
Lleida

L’oli verge extra Les Cabanes rep el seu nom de les construccions
típiques situades a les finques de Juncosa.

PUNTS

92,4

La Cooperativa Sant Isidre va començar a funcionar fa més de 100 anys
i ha sabut adaptar-se als nous temps.
Produeixen un oli verd excel·lent d’Arbequina primerenca.
Des de l’any 2011 la Cooperativa disposa d’un nou molí, totalment
ampliat i renovat amb la maquinària més avançada per oferir màxima
seguretat i més eficàcia al procés d’obtenció i elaboració de l’oli d’oliva
verge extra.

Nom complert de la
marca: Les Cabanes
Nom productor:
Cooperativa Agrícola
Sant Isidre
Email:
adm@coopjuncosa.com
Pàgina web:
www.olislescabanes.com

Mas
Montseny
Padrí,
Tarragonès,
Camp de
Tarragona

Un altre productor amb una llarga història de dedicació a l’oli d’oliva
verge extra.

PUNTS

92,2

Mas Montseny data del s.XIX, és llavors quan el primer de la saga Catà
arriba al mas per treballar de masover. Hi treballa ell, els fills i els néts i
a principis del s.XX, un dels néts, en Pep Montseny -renom d’en Josep
Catà Gomis- compra el mas i les terres.
El 2012 en Roger Catà Plana, després d’estudiar l’enginyeria agrícola,
s’incorpora en plena dedicació a Mas Montseny.
Al 2013 comença el projecte Oli Mare, on es busca obtenir un oli verge
extra ecològic d’alta gama, al 2014, coincidint amb els 75 anys del molí
es presenten les primeres ampolles d’Oli Mare.

Nom complert de la
marca: Mas Montseny
Padrí
Nom productor:
Roger Catà Plana
Email:
masmontseny@gmail.co
m
Pàgina web:
www.masmontseny.com

PriorDei,
Priorat, Camp
de Tarragona

PriorDei neix de la unió de Dcoop i Oliers amb la intenció de millorar
contínuament per dignificar la terra, l’entorn i la seva gent.

PUNTS

92

Té un impacte molt significat en el teixit econòmic i social del petit
poble de Magalef, de només 130 habitants.
El projecte va més enllà de produir oli d’oliva verge extra, ja que vol ser
un instrument de desenvolupament rural.

Nom complert de la
marca: PRIORDEI 1789
Nom productor:
Priordei
Email:
info@priordei.com
Pàgina web:
www.priordei.com

Oli de Vera,
Baix
Llobregat,
Barcelona

Oli de vera és un projecte fruit de la il·lusió d'una família de productors
d'oli de Collbató que han volgut mantenir la tradició i la cultura de l'oli
d'oliva de la població, amb un cultiu de les oliveres i l'oli de manera
tradicional per obtenir una producte amb característiques úniques en
sabor i qualitat.

PUNTS

91,6

És una explotació que està dins el parc de Montserrat.
Nom complert de la
marca: Oli de Vera
Nom productor:
Isidre Puigdellivol
Email:
info@oli-vera.com
Pàgina web:
www.oli-vera.com

Az-Azeytum
Oliana, Terra
Alta, Terres de
l'Ebre

Az-Azeytun sorgeix de la iniciativa d’un jove emprenedor fill de Batea,
Abel Maijó, nascut en el si d’una família camperola. De petit l’Abel ja va
aprendre a treballar i a apreciar la terra, els ceps i els olivers. Va
estudiar vitivinicultura i, amb els bons coneixements que li van
ensenyar a l’escola, el seu avi i el seu pare, es va atrevir a fer-se pagès i
empresari cultivant les seves pròpies terres.
La situació de les finques, el clima sec de la Terra Alta, les cures
especials del conreu dels olivers joves i la recol·lecció al moment
precís, fan que l’oli verge extra obtingut sigui de màxima qualitat i d’un
sabor excepcional.

PUNTS

90,6

Nom complert de la
marca: Az-AzeytumOliana
Nom productor:
Abel Maijó
Email:
info@azeytun.com
Pàgina web:
www.azeytun.com

Olis La
Xerona,
Vallès
Oriental,
Barcelona

La Xerona som una explotació familiar amb 1 miler d’oliveres al terme
municipal de Caldes de Montbui (Valles Oriental) de les varietats
Arbequina i Vera del Vallès.

PUNTS

89,6

Les oliveres d’Arbequina s´han plantat al 2004/2005 i les de Vera son
arbres autòctons de la seva zona, majoritàriament son arbres
centenaris.
Actualment estan produint 4 olis, tots verge extra, un Arbequina 100%,
un cupatge entre la Vera i l’Arbequina i dos oli amb la varietat Vera, un
extra verge i un Premium.
El projecte es realitzar una col·lecció d’olis Premium de la més alta
qualitat tant amb l’actual de Vera com amb l’arbequina i els cupatges.

Nom complert de la
marca: La Xerona La
tretze de l’Anna
Nom productor:
Josep Ayguasanosa
Email:
olilaxerona@gmail.com
Pàgina web:

Lacrima Olea
Mil.lenaria,
Monsià, Terres
de L’Ebre

PUNTS

L’oli verge extra de oliveres Farga Mil·lenària és un oli potent i de gran
riquesa aromàtica. Dominen els tons picants i dolços, però també amb
tons amargs suaus. Té un nivell d’astringència baix. Com a aromes
secundaris destaquen la carxofa, tomàquet, ametlla, herba verda i
plàtan.
Com a maridatges, recomanem especialment les amanides, verdures,
llegums i carns blanques, doncs gràcies a la seva potència aromàtica,
emfatitza els aliments de gust suau.

89

Nom complert de la
marca: Lacrima Olea
Mil.lenaria
Nom productor:
Agrícola Catalana i Secció
de Crèdit de Godall SCCP
Email:
comercial@agricoladegod
all.com
Pàgina web:
www.lacrimaolea.com

Arrels d’En
Pep, Priorat,
Camp de
Tarragona

PUNTS

Es tracta d’un projecte en el qual s’ha volgut recuperar un cultiu que
tradicionalment ha estat present a la comarca, però que cada vegada
passa a ser més residual davant la vinya. Es va voler aprofitar la
singularitat del territori per elaborar uns olis d’alta qualitat.
L’oli verge extra és de la varietat arbequina i s’obté d’olives verdes,
produint un oli amb molt bon fruitat verd, on es noten els picants i
amargs i on apareixen també altres atributs positius com la tomaquera,
carxofa, ametlla i poma.
S’estan adaptant per ser més respectuosos amb el medi. Passant el
model a una agricultura ecològica i en un futu, fer el salt cap a una
agricultura regenerativa.

87,8

Nom complert de la
marca: Arrels d’En Pep
Nom productor:
Arrels d’En Pep
Email:
info@arrelsdenpep.com
Pàgina web:
www.arrelsdenpep.com

Oliveres del
Cardener
Verdal, Bages,
Catalunya
Central

PUNTS

Oliveres del Cardener és un projecte personal que cerca obtenir la
màxima qualitat amb oliveres autòctones catalanes.

87

Amb respecte pel territori, aquest petit productor vol donar a conèixer
els sabors del bon verge extra.
Treballa tres varietats Verdal, Corbella i Arbequina.

Nom complert de la
marca: Oliveres del
Cardener Verdal Original
Nom productor:
TheBooc
Email:
infobooc@thebooc.com
Pàgina web:
www.oliveresdelcardener.
com

Finca Molí
Coloma la
BoellaArbosan
a, AltPenedès,
Barcelona

PUNTS

A Molí Coloma elaboren oli d’oliva verge extra prèmium en base una
acurada selecció de les olives i un gran compromís per a que
l’excel·lència del producte arribi a les taules d’arreu del món.

81

Un viatge a través dels sentits que recull la riquesa i la diversitat de la
terra i la trasllada al màxim plaer.
Cada ampolla de Molí Coloma capta l’essència d’aquesta terra i
s'esforcen per tal que cada gota capturi també l’essència del seu origen.
Nom complert de la
marca: Molí Coloma La
Boella
Nom productor:
Finca Molí Coloma
Email:
info@molicoloma.com
Pàgina web:
www.molicoloma.com

ERM
Arbequina,
PallarsJussà,
AltPirineu i
Aran

La Vall de Barcedana ha estat, tradicionalment, una zona productora
d’olives i olis verge de gran qualitat però l’oliva sempre s’havia collit
madura; la decisió de collir l’oliva en verd i fer oli en verd com a tret
distintiu del seu oli ha estat tot un encert.

PUNTS

79

Han aconseguit una major qualitat organolèptica perquè el contingut
de polifenols, en verd, és molt més elevat; això fa que els matisos
gustatius siguin més intensos i els atributs d’amargor més potents..
A més, el seu alt contingut en polifenols, converteix els olis ERM en un
formidable antioxidant.

Nom complert de la
marca: ERM Oli de
Muntanya Arbequina
Nom productor:
Ivan Caelles
Email:
info@olierm.com
Pàgina web:
www.olierm.com

Finca Molí
Coloma Santa
Creu
Arbequina,
AltPenedès,
Barcelona

A Molí Coloma elaboren oli d’oliva verge extra prèmium en base una
acurada selecció de les olives i un gran compromís per a que
l’excel·lència del producte arribi a les taules d’arreu del món.

PUNTS

78,8

Un viatge a través dels sentits que recull la riquesa i la diversitat de la
terra i la trasllada al màxim plaer.
Cada ampolla de Molí Coloma capta l’essència d’aquesta terra i
s'esforcen per tal que cada gota capturi també l’essència del seu origen.
Nom complert de la
marca: Molí Coloma Santa
Creu Arbequina
Nom productor:
Finca Molí Coloma
Email:
info@molicoloma.com
Pàgina web:
www.molicoloma.com

Les Sorts,
Priorat, Camp
de Tarragona

PUNTS

L’arbequina és l’oliva protagonista del Celler Masroig.

78,6

L’extracció de l’oli es fa exclusivament mitjançant sistemes mecànics i
en fred. D’aquesta manera, els olis són més afruitats, amb una tipicitat
diferenciada que reflecteix el terreny i el clima de la comarca.
Les oliveres plantades en els marges de les terres de conreu són una
part important del paisatge del Priorat, així com l’oli d’oliva és un
element indispensable de la dieta mediterrània.

Nom complert de la
marca: Les Sorts
Nom productor:
Celler Masroig
Email:
agrobotiga@cellermasroig
.com
Pàgina web:
www.cellermasroig.com

MOND Obert,
Bages,
Catalunya
Central

PUNTS

Un projecte jove i amb empenta que vol fer olis d’oliva verges extra de
les varietats autòctones del Bages.

77,6

Amb finques als peus del Massís de Sant Llorenç del Munt i a Sant
Fruitós.
Històricament el Mas estava dedicat exclusivament a la producció de
vi, però des de fa uns anys han incorporat el verge extra dins dels seus
productes.

Nom complert de la marca:
Mond Obert
Nom productor:
Celler Mas de Sant Iscle
Email:
info@cellerdesantiscle.com
Pàgina web:
www.cellerdesantiscle.com

Marian Oliva
Roja, Terra
Alta, Terres de
l’Ebre

PUNTS

Olis Marian neix de la il·lusió de dues famílies pageses que des dels
seus orígens treballen en el cultiu de les oliveres i amb el seu esforç
ajuden a conservar i protegir el paisatge i l'arquitectura rural.

77,2

Amb tot això, valoren la importància que un producte de qualitat ha de
tenir un caràcter tradicional però alhora innovador.
Marian és el nom d'aquest oli, que ve donat per una dona lluitadora,
protectora i forta, pilar important de la família, i a la qui van decidir
fer-li aquest homenatge.

Nom complert de la
marca: Marian Oliva Roja

El símbol que es veu il·lustrat al seu envàs, està vinculat amb la forma
que tenien els gots de casa seva, que representen els moments plens
d’alegria i il·lusió que comparteixen en família.

Nom productor:
Olis Marian
Email:
olismarian10@gmail.com
Pàgina web:

Mas Curró,
Vallès Oriental,
Barcelona

PUNTS

Els mou continuar amb la tradició familiar pel cultiu de les oliveres,
l'amor pel seu territori i el compromís per un món rural viu, mantenint
els valors de cura i respecte del medi ambient

76,6

Tradició familiar : Des de moltes generacions enrere a la finca Mas
Curró ja es cultivaven oliveres i fins i tot hi ha records d'un vell molí.
A la mateixa finca hi ha un poblat ibèric ( Torre Roja ) amb oliveres

Nom complert de la
marca: Mas Curró i Torre
Roja
Nom productor:
Mas Curró
Email:
olidecaldes@gmail.com
Pàgina web:

L’Olivera
Finques,
Urgell, Lleida

PUNTS

L’Olivera és una cooperativa de treball i d’iniciativa social en el món
rural i periurbà. Cultiven vinyes i oliveres i elaboren vins i olis ecològics
incorporant persones amb dificultats en tot el procés, posant les
nostres capacitats al servei d’un projecte comú.

76

Van començar aquesta aventura l’any 1974 a Vallbona de les Monges, a
la Catalunya interior de secà, quan un grup de persones, amb el pare
escolapi Josep Maria Segura al capdavant, s’instal len al poble.
L’Olivera és un projecte que es viu en dos paisatges: el rural, a Vallbona
de les Monges, a la Catalunya interior de secà, i l’urbà, a la masia Can
Calopa de Dalt, al Parc Natural de Collserola.

Nom complert de la
marca: L’Olivera
Nom productor:
L’olivera SCCL
Email:
olivera@olivera.orgm
Pàgina web:
www.oliver.org

El Rifer, Vallès
Oriental,
Barcelona

PUNTS

La fica El Rifer està situada als peus del Montseny en un terreny calcari
de secà.

75,6

La recol·lecció és manual i en el moment que l’oliva entra en verol.
Cultiven amb criteris de producció integrada i respectuosa amb
l’entorn.

Nom complert de la
marca: Mas Curró i Torre
Roja
Nom productor:
Mas Curró
Email:
olidecaldes@gmail.com
Pàgina web:

Oligami,
Garrigues,
Lleida

PUNTS

Oligami és el producte final d'una feina feta amb molta dedicació i
passió al llarg de tot un any, al terme dels Omellons, les Garrigues.

75,4

La Montserrat i el Xavier venen d'una generació dedicada a la pagesia.
Tot el procés de feines diverses que es duen a terme durant tot l'any
van: des de tenir cura dels arbres, fins a la regeneració del sòl,
mantenint cobertes vegetals i afavorint els microorganismes i
l'estructura del mateix.

Nom complert de la
marca: Oligami
Nom productor:
Oligami
Email:
info@oligami.cat
Pàgina web:
www.oligami.cat

Olivina,
Gironès,
Girona

PUNTS

Mas L’Arbreda es troba a la Vall de Llémena, una preciosa vall entre
cingles i camps sembrats a la vora de Girona.

74,9

Estan duent a terme un projecte agro-turístic per tal de poder elaborar
els productes que ens ofereix la pròpia finca de manera ecològica i
sostenible, aprofitant les sinergies entre l’agricultura i la ramaderia.
Són una explotació molt jove, però amb moltes ganes d’aconseguir un
oli excel·lent. Cuiden les oliveres durant tot l’any amb molta cura i
amor.

Nom complert de la
marca: Olivina
Nom productor:
Mas l’Arbreda
Email:
raquel@masarbreda.com
Pàgina web:
www.masarbreda.com

Masia Can
Viver
Arbequina,
Vallès
Oriental,
Barcelona

PUNTS

Situada en un enclavament en plena natura i molt a prop de Barcelona,
des del Segle XII custòdia la història de la família Viver, que generació
rere generació, ha viscut dels seus camps durant molts segles.

73,2

L’any 2006 es va reconstruir i rehabilitar tant la masia com l’explotació
agrària. En el 2016 van començar a produir oli d’oliva verge extra.

Nom complert de la
marca: Masia Can Viver
Vera
Nom productor:
Rosa María Pérez
Email:
hola@masiacanviver.com
Pàgina web:
www.masiacanviver.com

Molí Coloma
La Boella
Arbequina,
AltPenedès,
Barcelona

PUNTS

A Molí Coloma elaboren oli d’oliva verge extra prèmium en base una
acurada selecció de les olives i un gran compromís per a que
l’excel·lència del producte arribi a les taules d’arreu del món.

72,6

Un viatge a través dels sentits que recull la riquesa i la diversitat de la
terra i la trasllada al màxim plaer.
Cada ampolla de Molí Coloma capta l’essència d’aquesta terra i
s'esforcen per tal que cada gota capturi també l’essència del seu origen.

Nom complert de la
marca: Molí Coloma La
Boella
Nom productor:
Finca Molí Coloma
Email:
info@molicoloma.com
Pàgina web:
www.molicoloma.com

Gaudea,
Garrigues,
Lleida

PUNTS

Productors d’oli amb 52 hectàrees de camps i més de mitja tona
d'olives, elaboren prop de 100.000 litres d'oli a l'any, únicament amb
procediments mecànics.

71,3

El dia a dia de Gaudea transcorre a la comarca del Segrià. La finca,
situada a deu minuts de l'emblemàtica ciutat de Lleida, es troba en un
entorn rural idoni per a l'elaboració i cura de l'oli.
L’oli, en qualsevol de les seves varietats, ha estat conreat, collit i
elaborat segons les indicacions de l'exigent D.O.P. Les Garrigues: una
garantia total de qualitat, sabor i tradició.

Nom complert de la
marca: Molí Coloma La
Boella
Nom productor:
Finca Molí Coloma
Email:
info@molicoloma.com
Pàgina web:
www.molicoloma.com

Òlith,
Tarragonès,
Camp de
Tarragona

OLITH és un projecte que neix a l’Argilaga (Tarragonès) de la mà d’un
petit productor d’oli d’oliva verge extra Arbequina.

PUNTS

71,2

La voluntat i raó de ser d’OLITH és fer arribar un oli de qualitat al
consumidor final, amb els mínims intermediaris possibles i envasos
lliures de plàstic.
A OLITH cultiven els camps seguin les pautes de l'agricultura ecològica.
Els agrada pensar que aquesta és la manera més lògica de treballar la
terra.

Nom complert de la marca:
Òlith
Nom productor:
Vidal Farmer SL
Email:
olith@olith.es
vidalfarmer@gmail.com
Pàgina web:
www.olitholi.company.site

Merades Bio,
Monsià, Terres
de l’Ebre

PUNTS

L’oli verge extra de oliveres Farga Mil·lenària és un oli potent i de gran
riquesa aromàtica. Dominen els tons picants i dolços, però també amb
tons amargs suaus. Té un nivell d’astringència baix. Com a aromes
secundaris destaquen la carxofa, tomàquet, ametlla, herba verda i
plàtan.
Com a maridatges, recomanem especialment les amanides, verdures,
llegums i carns blanques, doncs gràcies a la seva potència aromàtica,
emfatitza els aliments de gust suau.

69,6

Nom complert de la marca:
MeradesBio
Nom productor:
Agrícola Catalana i Secció de
Crèdit de Godall SCCP
Email:
comercial@agricoladegodall.c
om
Pàgina web:
www.meradesmillennial.com

Oleumflumen,
Garrigues,
Lleida

El projecte va començar amb la marca Albium i més tard es van
incorporar d’altres marques per poder diferenciar les diferents
qualitats d’olis que elaboren.

PUNTS

69,6

Utilitzen mètodes respectuosos amb la salut i el medi ambient per a
tenir cura de la qualitat.
Alhora de recollir les olives ho fan amb un paraigües invertit per evitar
que el fruit toqui a terra.
Molturen i produeixen l’oli en un màxim de 12 hores des de la collita.

Nom complert de la marca:
OleumFlumen
Nom productor:
Agroalbium SL
Email:
agroalbium@gmail.com
Pàgina web:
www.albium.cat

Molí Coloma
el Peiró
Arbequina,
AltPenedès,
Barcelona

A Molí Coloma elaboren oli d’oliva verge extra prèmium en base una
acurada selecció de les olives i un gran compromís per a que
l’excel·lència del producte arribi a les taules d’arreu del món.

PUNTS
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Un viatge a través dels sentits que recull la riquesa i la diversitat de la
terra i la trasllada al màxim plaer.
Cada ampolla de Molí Coloma capta l’essència d’aquesta terra i
s'esforcen per tal que cada gota capturi també l’essència del seu origen.
Nom complert de la
marca: Molí Coloma El
Peiró Arbequina
Nom productor:
Finca Molí Coloma
Email:
info@molicoloma.com
Pàgina web:
www.molicoloma.com

Oliveres del
Cardener
Arbequina,
Bages,
Catalunya
Central

Oliveres del Cardener és un projecte personal que cerca obtenir la
màxima qualitat amb oliveres autòctones catalanes.

PUNTS

68,9

Amb respecte pel territori, aquest petit productor vol donar a conèixer
els sabors del bon verge extra.
Treballa tres varietats Verdal, Corbella i Arbequina.

Nom complert de la
marca: Oliveres del
Cardener Verdal
Original
Nom productor:
TheBooc
Email:
infobooc@thebooc.com
Pàgina web:
www.oliveresdelcarden
er.com

Terra Daurada,
Ribera d’Ebre,
Terres de
l’Ebre

PUNTS

Terra Daurada és una marca d'Oli Oliva jove i dinàmica, però alhora
amb una llarga tradició. Fa set anys que combinen la passió per l'oli
d'oliva verge extra, amb l'experiència i l'herència dels avis, fent valdre
les arrels dedicades a l'elaboració i comercialització de l'oli des de fa
quatre generacions.
Instal·lats a Miravet, han volgut continuar la tradició familiar per
dedicar-se a la línia grumet, amb un oli d'oliva diferent, per oferir als
consumidors, el millor oli d'oliva verge extra, de sabor i sensacions
úniques.

64,8

Nom complert de la
marca: Terra Durada Oli
d’OlivaVerge Extra
Nom productor:
Aurum Global Services
SL
Email:
info@terradaurad.es
Pàgina web:
www.terradaurada.es

E-Oliva Green,
Garrigues,
Lleida

PUNTS

És una empresa familiar forjada pels avantpassats i inspirada pels fills.

64,3

Treballen amb respecte per la natura per mantindré la puresa del
producte.
Les oliveres estan plantades sobre terrasses i de forma tradicional,
deixant espai entre els arbres.
Tots els verges extra que produeixen són ecològicsNom complert de la
marca: E-Oliva Green
Nom productor:
E-Oliva
Email:
hola@e-oliva.es
Pàgina web:
www.e-oliva.es

