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1 Resum executiu
El present informe constitueix la primera etapa del projecte TRANSGROWTH. L’objectiu és identificar casos d’èxit
d’empreses que s’han posicionat de manera sostenible en algun àmbit d’activitat comercial o industrial en el mon de
l’oli d’oliva. L’anàlisi intenta ser el més àmplia possible, el que inclou tota la cadena del camp-a-taula, passant per la
valorització de subproductes, disseny de nous aliments i activitats de responsabilitat social.
Les iniciatives explorades inclouen: producció i venda d’oli, nous productes fets amb oli per a gastronomia, cosmètica
i farmàcia, empreses que extreuen compostos funcionals a partir de subproductes, noves iniciatives de màrqueting i
packaging, noves aplicacions de l’oli en sectors no explorats, iniciatives globals i també de territori que han demostrat
ajudar la comercialització, guies i concursos internacionals i altres iniciatives. En cada cas es proposen alguns
exemples, es fa una petita explicació del més remarcable de la iniciativa i es faciliten els contactes.
En producció i venda, es fa una revisió d’empreses consolidades, de més gran a més petita dimensió. Les gran
cooperatives DCOOP, JAENCOOP i PICUAL-JAEN, així com la catalana UNIO es consideren com bons exemples a
considerar dins aquest àmbit més especialitzat en la comercialització de grans volums de producció. Almazaras de la
Subbética, a Còrdova, i les cooperatives catalanes de Cabacés, Granadella i Godall son models de cooperativa que
aposten per comercialitzar la major part de la seva producció, el que les fa més sostenibles en situació de preus de
granels a la baixa. En un format més petit, alguns molins privats han demostrat que és possible posicionar-se en
mercats Premium, seguint una adequada estratègia de presència en concursos i fires internacionals que els han
permès estar presents en fors que els apropen als consumidors d’aquest nínxol de mercat. A Catalunya s’han escollit
com exemples El Molí dels Torms, Mas Montseny, Camins de verdor, Olis solè i Olis Castellò; a Jaén s’han seleccionat
Castillo de Canena, Bravoleum i Melgarejo; i fora d’Espanya la italiana Le tre colonne, la francesa Château Virant i a
Creta Physis o TerraCreta. Existeix també un tipus de productor d’olis Premium que només disposa de les oliveres i
han de contractar servei de molineria, alguns exemples són les empreses catalanes L’obaga de l’Agneta, Mil&Un Verd,
Coll del’Alba i Az-Azeitun o Claramunt a Jaén. La producció ecològica i biodinàmica estan en expansió, amb un
excel·lent mercat internacional, essent bons exemples Castillo de Canena a Jaén, Oro del Desierto a Almeria, Finca La
Torre a Màlaga o Frantoio Intini a la Puglia italiana.
La potenciació de les marques utilitzant segells de qualitat garantida, que van més enllà de la normativa oficial de
qualitat, és l’estratègia seguida per les més de 100 DOP que hi ha a la zona Mediterrània, però també d’altres
iniciatives com CEQ-Italy, Extra Virgin Alliance o QvExtra. Les certificacions ambientals són altres vies a explorar, com
la petjada hídrica i de CO2.
La venda d’olis a través de botigues o portals d’oli especialitzats ofereix àmplies possibilitats. Poc habituals a Espanya,
destaquen els models de botiga més tradicionals i molt valorats a països no productors, com p.e. A l’olivier a París,
Olive-R-Twist Olive Oil Company a Nova York i Olive That and More a Nova Jersey. Les oleoteques són més usuals,
existint alguns models força interessants a explorar com Emporio Fratelli Carli a Milà, Sapor d’olio a Roma, i les
espanyoles Oliva-oliva i La casa del aceite a Madrid, La Chinata a diverses ciutats o les barcelonines Oli i Sal, Oro
Líquido i la cadena VonmFass. Els portals Amazon i OrigenOliva completen el ventall de possibilitats de
comercialització.
L’entrada de la gastronomia al mon de l’oli ha aportat novetats, com la “texturització” i les presentacions en forma
de caviar, olives “esferificades” o cremes extensibles. Les diferents opcions es poden consultar al Termcat i els casos
pràctics escollits són l’empresa Elayo de Jaén o la catalana Caviarloli. Els olis aromatitzats i els macerats, molt
tradicionals en països no productors, sembla que estan guanyant importància a casa nostra. Els aromatitzats naturals
per infusió s’exemplifiquen amb les catalanes BORGES, Pons Tradició, la original línia de productes de Castillo de
Canena o les més exòtiques propostes de Valderrama a Toledo. La tècnica de trituració conjunta d’olives i fruites
donen uns productes de gran qualitat, com és el cas d’Olis Mallafré i Pons Tradició. Finalment, s’explora la nova
tendència d’aromatitzats per addició d’olis essencials, subministrat per empreses com Martínez Nieto SA de
Cartagena i que donen lloc a sèries d’olis temàtics com la de Castillo de Canena.
La valorització dels subproductes i residus de la producció d’oli s’explora a partir dels seus compostos, descrits al
portal australià Olive Wellness Institute, així com a partir d’exemples ja consolidats com l’empresa andalusa Oleícola
El Tejar o l’empresa especialitzada Natac que col·labora amb l’anterior i ha desenvolupat productes d’alta cosmètica
amb empreses com la barcelonina Diafarm. També es comenten el cas de la tarragonina Clariant que disposa de tota
una planta especialitzada en extraure esqualè dels residus de la indústria refinera d’olis d’oliva i sansa, per a usos
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cosmètics; així com Vytrus Biotech SL de Terrassa, amb ingredients per a cosmètica derivats de l’olivera amb premis
internacionals.
Tot i que els especialistes en nutrició infantil en són contraris, també existeixen al mercat operadors que ofereixen
olis especials per a nadons i infants, com és el cas de la catalana Pons Tradició, o les andaluses Nobleza del Sur i
Monva.
La EFSA accepta dues al·legacions d’oli saludable que es poden indicar a l’etiqueta, una referent a la composició en
àcids grassos i l’altra en relació als polifenols totals. És aquesta segona opció la que ha estat més aprofitada pels
envasadors, possiblement per ser la més novedosa. Es presenta el cas de The Greek Olive Estate, així com la Sociedad
Andaluza del Oleocanthal, que organitza un concurs internacional en relació a olis rics en aquest compost.
Les noves tendències de packaging s’han explorat a partir de portals especialitzats, com MINTEL que analitza de forma
sistemàtica els nous formats que entren al mon de la distribució. En el cas dels olis les tendències identificades
busquen la reducció del plàstic, millors sistemes dispensadors, ressaltar el caràcter “natural” de l’aliment, reduir el
malbaratament d’aliments, l’anomenat smart-packaging i fins i tot el e-commerce-packaging. La utilització de l’envàs
com factor diferenciador de la marca utilitza els concursos i guies que valoren aquest aspecte del producte. Alguns
canals que solen utilitzar els envasadors d’oli són la guia Evooleum, els blogs Packaging of the World o The Dieline,
així com les competicions LiderPack, ARCA, PentAwards i el A’Dessign Award & Competition de Milà.
La vessant solidària dels olis també permet el posicionament de les marques, com és el cas de Oro de Canava a Jaén,
Az-Azeitun a Catalunya, les fundacions Neuroblastoma i Lumière, l’ONG Apadrina un olivo de Teruel o la iniciativa
entre dones àrabs i jueves de Syndyanna a Israel.
Les noves aplicacions de l’oli d’oliva, com ingredient de dietes especials o de nous aliments, apunta a la seva utilitat
en aliments que remarquen el fet de ser “naturals”, ecològics, productes locals, d’estar lliures de OGM o de ser aptes
per a dietes vegetarianes i veganes. A nivell innovador es destaca un iogurt de la casa Ametller Origen, algues
deshidratades amb oli d’oliva d’un fabricant japonès o melmelades de la casa Dieca de Toledo.
Comencen a sortir a mercat aliments enriquits amb compostos funcionals provinents dels subproductes de l’olivera,
com una fibra prebiòtica rica en polifenols de la casa Isanatur. També en l’àmbit de l’alimentació animal, l’empresa
The Olive Feed Corporation disposa de patents per millorar la qualitat de la carn a partir de pinsos enriquits amb
extractes d’olivera. De fet, encara poden sortir moltes novetats, tal i com suggereix la identificació de fins a 20 patents
basades en oli d’oliva i derivats.
A nivell de desenvolupament territorial, s’han identificat associacions i zones oleícoles amb un notable
desenvolupament en xarxa vinculat a l’olivera, com AEMO, l’Associació Territori del Sènia, La Toscana a Itàlia, Creta a
Grècia, Jaén els darrers anys, així com les associacions Slowfood o la Fundación Dieta Mediterranea. Algunes de les
iniciatives d’aquestes zones es centren en l’oleoturisme, aprofitant centres d’interpretació i museus especialitzats,
alhora que rutes d’oleoturisme, que poden consultar-se al portal Oleoturismia.com amb informació a nivell nacional.
També s’han identificat rutes a Itàlia, organitzades per l’Associazione Nacionale Città dell’olio o l’empresa privada
johnnymadge.com, i a EEUU de la ma de Calathena.
Finalment, és cada cop més rellevant estar present a guies d’olis, com Iberoleum, Evooleum o FlosOlei, concursos i
fires internacionals, així com en revistes especialitzades, com les espanyoles Olivatessen, Almaceite o Interempresas,
les americanes Olive Oil Times o The Olive Press, o bé les italianes Olive e Olio i Teatronaturale.
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aceiteclaramunt.com, 16
aceitescazorla.com, 50
aceites-melgarejo.com, 14
aemo.es, 46
afidol.org, 18
alimentaria.com, 52
almazarasdelasubbetica.com, 11
alolivier.com, 20
amazon.de, 24
Ametller Origen, 43
apadrinaunolivo.org, 38
aristoleo.com, 30
Associació d’Oleicultors del Priorat, 47
azeytun.com, 16, 37
biofach.de, 52
BIOL, 51
bonsan.co.uk, 40
borges.es, 26
bravoleum.com, 14
calathena.com, 51
calsaboi.com, 34
caminsdeverdor.com, 13
carbonbalance.internationaloliveoil.org, 19
casadelaceite.com, 23
Casas de Hualdo, 12
castillodecanena.com, 14
castillosyfortalezasdejaen.com, 50
catalanoliveoilcluster.org, 47
caviaroli.eu, 25
cazorlatravel.es, 50
ccpae.or, 16
ceqitalia.com, 19
certificació d’aliment vegà, 39
chateauvirant.com/lhuile-dolive, 15
cittadellolio.it, 50
clariant.com, 29
competition.adesignaward.com, 36
cooperativa de Cabacés, 12
Cooperativa de Godall, 12
Cooperativa de La Granadella, 12
corium.es, 32
demeter.net, 17
dielineawards.com, 36
dietamediterranea.com, 49
eawards.com, 34
ecolibor.com, 31
efoodprint.com, 19
elayo.es, 25
eltejar.sbsoftware.es, 28
enolitech.it, 52
eur-lex.europa.eu, 30
evooleum.com, 35, 51
experience.catalunya.com, 50
expoliva.info, 52

extravirginalliance.org, 19
fincalatorre.com, 17
flosolei.com, 51
fneuroblastoma.org, 37
greekliquidgold.com, 48
grup-pons.com, 26
iberoleum.es, 51
IGO. Int'l Grain and Oil Industry Expo, 52
institutohalal.com, 17
interempresas.net, 52
isanatur.com, 44
jaen_seleccion.html, 48
johnnymadge.com, 50
kosherbcn@cibonline.org, 17
lachinata.es, 23
laudemio.it, 47
letrecolonne.com, 15
lorannoils.com, 28
mallafre.com, 27
MARIO SOLINAS, 51
marnys.es, 28
masmontseny.com, 13
meddietolivehealth.com, 49
miliunverd.com, 16
Mintel, 38
monva.es, 29
mykalios.com, 40
natacgroup.com, 29, 44
newdirectionsaromatics.com, 28
noblezadelsur.com, 29
obagadelagneta.cat, 16
observatorituristic.aralleida.com, 49
oficina-de-l-oli, 51
oilexpo.com.cn, 52
olearum.com, 50
oleocanthal-international-society, 31
oleoturismia.com, 49
Oli d’oliva en textures, 25
olibagreenbeer.com, 43
olicastello.com, 14
olicatessen.com, 13
olicolldelalba.com, 16
oliocapitale.it, 52
oliocarli.it, 20
oliointini.it, 17
olisal.com, 21
olissole.com, 13
olivaoliva.com, 22
olivaresvivos.com, 48
olivatessen.com, 52
olivefeed.com, 44
OLIVEJAPAN, 51
oliveoilexhibition.com, 52
oliveoiltimes.com, 50, 53
oliveresmillenaries.com, 47, 49
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olivertwistoliveoil.com, 21
olivery.com, 34
olivethatonline.com, 21
olivewellnessinstitute.org, 28
olivoeolio.edagricole.it, 53
olivosolidario.org, 38
olivtech.izfas.com.tr, 52
origenoliva.com, 24
orodecanava.com, 37
orodeldesierto.com, 16
oroliquido.es, 22
packagingoftheworld.com, 36
pantopwlion.g, 20
pentawards.com, 36
physisofcrete.gr, 15
premios-arca.html, 35
premiosliderpack.com, 35
Priordei, 50
puget.fr, 33
quintesens-bio.com, 33
qvextra.es, 19
Rafael Alonso Aguilera, 12
red-dot-award, 35
regione.toscana.it, 47
Restaurante El Olivo, 22

revista MERCACEI, 12
revistaalmaceite.com, 52
ruralcat.gencat.cat/web/guest/oficina-de-l-oli,
12
sapordolio.com, 20
sindyanna.com, 38
slowfood.com, 48
solagrifood.com, 52
suotemporeoil.com, 47
tauladelsenia.org, 46
teatronaturale.it, 53
terracreta.gr, 15
terraoleum.es, 49
thedieline.com, 36
thegreekoliveestate.com, 30
theolivepress.es, 53
trustedshops, 34
turismepriorat.org, 50
valderrama.es, 27
vomfass-barcelona.com, 22
vytrus.com, 29
warsawoilfestival.pl, 52
worldsbestoliveoils.org, 12
worldsbestoliveoils.org/worlds-best-oliveoils.html, 16
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2 Introducció
El projecte, d’acrònim TRANSGROWTH, té com a principals objectius en el nostre territori:






Identificar iniciatives d’èxit en la producció d’oli d’oliva de qualitat i en la innovació al
voltant de l’oli d’oliva.
Fomentar l’aparició de nous projectes empresarials al voltant de l’oli d’oliva.
Implementar un sistema d’acompanyament individualitzat als projectes empresarials
que busquin generar noves activitats i millorar la qualitat dels productes.
Afavorir la competitivitat de les pimes agroalimentàries amb major potencial de
creixement a escala local i internacional, ajudant a la cerca de finançament de les
iniciatives empresarials del projecte.
Dissenyar l’estratègia de promoció i difusió de les iniciatives d’èxit de productes de
qualitat del sector de l’oli d’oliva i del territori on es produeixen.

Durant la primera part del projecte, es pretén identificar un grup d’iniciatives d’èxit pel que fa
la comercialització o promoció d’olis d’oliva i productes derivats, que puguin ser útils per a noves
iniciatives.
El present informe és el resultat d’aquesta primera etapa del projecte TRANSGROWTH. Es tracta
d’una primera aproximació que es pot ampliar i millorar durant l’execució del projecte.
Les iniciatives explorades inclouen: producció i venda d’oli, nous productes fets amb oli per a
gastronomia, cosmètica i farmàcia, empreses que extreuen compostos funcionals a partir de
subproductes, noves iniciatives de màrqueting i packaging, noves aplicacions de l’oli en sectors
no explorats, iniciatives globals i també de territori que han demostrat ajudar la
comercialització, guies i concursos internacionals i altres iniciatives. En cada cas es proposen
alguns exemples, es fa una petita explicació del més remarcable de la iniciativa i es faciliten els
contactes.

Vies de comercialització explorades
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3 Producció i venda d’oli
Es tracta evidentment, del canal més utilitzat i que pot interessar a més empreses, donada la
actual situació del mercat d’olis i la conjuntura de preus. Les dues opcions de les empreses d’olis
són o bé créixer en volum per ser més competitives en el mercat de granels o bé buscar nous
canals de comercialització d’olis envasats. S’estructuren els iniciatives en sis models diferents.

3.1

Grans cooperatives de segon grau

Els darrers anys, Dcoop, Jaencoop i Interóleo Picual Jaén han liderat l’estratègia de concentració
de la producció, per tal de millorar la seva posició front la gran distribució. A Catalunya, el cas
de major èxit ha estat UNIO Corp. Alim. (Reus) que ha demostrat capacitat de creixement i una
bona consolidació.

3.2

Cooperatives de primer grau que envasen la major part de la seva producció

Una de les primeres iniciatives a Espanya en demostrar que una cooperativa podia millorar el
seu nivell de vendes al detall, a partir d’una moderna política de millora de la qualitat real del
producte i una presència continuada a concursos internacionals d’olis, va ser Almazaras de la
Subbética (https://www.almazarasdelasubbetica.com/) de Carcabuey (Córdoba) i que forma
part de la DOP “Priego de Córdoba”. Dins l’apartat “prestigio” de la seva website es pot trobar
els concursos on han obtingut premis, el que pot servir a d’altres per escollir en quins concursos
val la pena participar (es pot trobar una llista actualitzada dels principals concursos
internacionals a l’Oficina Tècnica del Oli dins Ruralcat). La Subbética va optar per estar present
en dos tipus de premis: al millor oli i a la millor almàssera. Actualment, es tracta d’una
cooperativa de segon grau, essent la primera denominació que es va posicionar al mercat
internacional el “Rincón de la Subbética”.
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A Catalunya hi ha diversos exemples molt interessants, i poc a poc en van sortint més. Un dels
primers exemples a considerar seria el de la cooperativa de Cabacés, que l’any 2002 només
envasava el 30% de la seva producció i actualment envasa més del 70% i, alguns anys com el
2019 va detallar el 100%. La cooperativa va rebre l’assessorament del Programa DARP-IRTA
sobre millora de la qualitat d’olis de Catalunya, i les seves impressions es poden trobar a l’Oficina
Tècnica del Oli https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/oficina-de-l-oli També es pot seguir el
model de la Cooperativa de La Granadella (el seu cas també es pot consultar a l’oficina Tècnica
del Oli).
En el particularment difícil cas de la zona Baix Ebre-Montsià, és molt interessant estudiar el
model de la Cooperativa de Godall que ha sabut prendre decisions importants pel que fa com
gestionar la producció d’olives de terra, sempre rellevants a la zona. Els darrers dos anys,
aquesta cooperativa ha començat a obtenir premis a la qualitat de tipus local i ara es planteja
sortir als concursos internacionals.
És evident que hi ha altres cooperatives que han demostrar una bona capacitat de
comercialització, però en molts casos s’han basat més en la venda de granels i és per això que
no s’analitzen en aquest apartat.
La revista MERCACEI, elabora cada any un ranking mundial de molins d’oli
http://www.worldsbestoliveoils.org/ el que permet fer una priorització a l’hora de triar quin
model de molí val la pena visitar. En els darrers dos anys han repetit entre els cinc guanyadors:
“Almazaras de la Subbética” primer premi en convencional i ecològic, “Casas de Hualdo” en
cinquena posició els dos anys en convencional, i “Rafael Alonso Aguilera” en ecològic.

Taula 1.- Almàsseres, de producció convencional, guanyadores del “World’s best olive oil
mills” a les darreres dues edicions

2018-19

2017-18

Collita

Ranking

Almàssera

zona

1

Almazaras de la Subbetica SL

Andalusia

2

Franci Snc

Toscana (Itàlia)

3

Sovena Portugal Consumer Goods S.A.

Alentejo (Portugal)

4

Knolive oils SL

Andalusia

5

Casas de Hualdo SL

Castella-La mancha

1

Almazaras de la Subbetica SL

Andalusia

2

Aceites Oro Bailen Galgon 99 SL

Andalusia

3

Rafael Alonso Aguilera S.L.

Andalusia

4

Muela Olives S.L.

Andalusia

5

Casas de Hualdo SL

Andalusia
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Taula 2.- Almàsseres, de producció ecològica, guanyadores del “World’s best olive oil mills”
a les darreres dues edicions

2018-19

2017-18

Collita

3.3

Ranking

Almàssera

zona

1

Almazaras de la Subbetica SL

Andalusia

2

Hacienda Queiles S.L.

Navarra

3

Sucesores De Hermanos López S.A.

Andalusia

4

Rafael Alonso Aguilera S.L.

Andalusia

5

Goya en Espana S.A.U

Andalusia

1

Almazaras de la Subbetica SL

Andalusia

2

Rafael Alonso Aguilera S.L.

Andalusia

3

Aceites Nobleza Del Sur

Andalusia

4

Aceites Finca La Torre S.L.U.

Andalusia

5

Aceites Campoliva S.L. (Melgarejo)

Andalusia

Petits productors que disposen de molí propi, envasen la seva producció en
mercat “Premium” i donen servei de molineria a d’altres agricultors

És un model interessant, però no sempre generalitzable, donades les dificultats que comporta
la gestió d’una instal·lació industrial de tipus alimentari. Deriva del model clàssic de molins
privats, però ha trobat un nou format basat en l’elaboració d’olis d’alta qualitat (anomenats
“Premium”, tot i no ser una categoria oficial de qualitat). Hi ha nombrosos casos d’èxit per tot
el mon.
A Catalunya, un dels que ha demostrat estabilitat al llarg dels anys ha estat el Molí del Torms SL
(http://www.olicatessen.com/ ). El seu model es basa en producció ecològica, de perfil
“Premium” (marca “OLICATESSEN”) i es comercialitza en combinació amb oliva de taula, olivada,
sabó, xocolata, olis aromatitzats i packs de regal.
En els darrers anys, s’ha de destacar el molí de “Mas Montseny” al Morell
https://www.masmontseny.com/ que envasen olis ecològics amb les marques “Mas Montseny”
i “Oli Mare”. Detallen oli en formats molt diversos, des d’ampolla PET fins a vidre amb films de
darrera generació. Han obtingut premis internacionals rellevants tant de packaging com de
qualitat d’oli.
Un altra bon exemple és el molí “Camins de verdor” de Belianes
(http://www.caminsdeverdor.com/ ) que envasen oli ecològic amb la marca “UMAMI”. També
ofereixen servei de molineria a tercers.
A Montroig del Camp l’empresa “OLIS SOLE” https://www.olissole.com/ és de les més
veteranes en aquest model de negoci (més de 195 anys), estan plenament consolidats.
Comercialitzen DOP Siurana, ecològic, infusionats i varietals (especialment varietats italianes i
gregues) i també vinagre.
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A Castelló de Farfanya (Lleida) “OLIS CASTELLÓ” https://www.olicastello.com/es/aceites/ ha
demostrat la seva capacitat per obtenir olis guanyadors tan locals (especialment a la Fira d’Oli
de Borges Blanques) com internacionals (veure imatge adjunta). Comercialitza en diversos tipus
d’envàs (PECT, vidre, llauna) i mides. Elaboren olis de varietats recuperades, com la ‘Sarrut’ i la
‘Verdiell’, però també d’altres (Itàlia, Grècia, Andalusia, Navarra...). També venen xocolates
fetes amb oli. Ofereixen visita guiada al molí i les finques i disposen de venta on-line, a través de
la seva pàgina web.

Fora de Catalunya hi trobem nombrosos exemples. En destacarem els següents:
 A Jaén podem destacar diversos productors, que entre d’altres, han format part
nombrosos anys del prestigiós JAEN SELECCIÓN:
o “Castillo de Canena” https://www.castillodecanena.com/es/ com el més destacat
a nivell mundial dels darrers 15 anys, amb premis diversos al packaging,
marketing, qualitat d’olis, innovació, cuina... Són remarcables els seus nous
formats de producte com : “Arbequina al humo de roble”, “Aceite del primer día
de cosecha”, “Aceite con plàncton marino”, “Especias del mundo” o “Aceites
esenciales naturales”
o “Bravoleum” https://www.bravoleum.com/ que han obtingut premis molt
importants els darrers deu anys, amb premis a una de les cinc millors almàsseres
del mon i molt innovadors en envasos i tipologia d’olis. Per exemple, han estat
dels primers a treure un oli d’olives recol·lectades de nit.
o “MELGAREJO” https://www.aceites-melgarejo.com/ que s’ha mantingut al
mercat durant molts anys, obrint canals d’exportació a Japó i d’altres països.
Disposen de nombroses certificacions que els permeten operar a nivell
internacional, com es pot veure a la imatge.
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 A Giovinazzo
(Bari al sur d’Itàlia) hi destaca el molí “Le Tre Colonne”
http://www.letrecolonne.com/ amb nombrosos premis internacionals (veure la figura
adjunta, d’on es poden treure idees sobre prioritats de participació a concursos) i
iniciatives comercials interessants, com l’envasat d’olis amb un nivell garantit de
polifenols superior a 1000 ppm (sèrie “1000+”)





A la zona de Provença hi ha “Château Virant” a Lançon
https://www.chateauvirant.com/lhuile-dolive/ , que produeix i comercialitza vins
i olis d’alta qualitat, amb premis internacionals importants (el més destacable va
ser el Mario Solinas del COI, però també en altres competicions). Envasen dins la
DOP “Aix en Provence” de diferents varietats locals. Ofereixen servei de molineria
a tercers i també admeten visites a les seves instal·lacions.
A Creta hi ha l’exemple del molí privat “Physis of Crete” http://physisofcrete.gr/ ,
que els darrers tres anys han obtingut premis internacionals i ofereixen visites a les
instal·lacions i tastos dels olis. També comercialitzen mel i vinagre balsàmic. També,
cal remarcar el projecte “Terra Creta Estate” https://www.terracreta.gr/ amb unes
instal·lacions excel·lents, molt netes, nous formats d’envasat (spray, ampolles de
formats múltiples, collita primerenca...) amb sessions de tast d’olis molt formals,
visita a finca amb trenet i que disposen de nombrosos certificats que els permeten
exportar (IFS, TUV-Austria, Sedex); han obtingut nombrosos premis internacionals.
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3.4

Petits productors sense molí propi, però que han consolidat la seva marca dins
el mercat internacional

Es tracta d’un model que sol ser de transició, donat que tard o d’hora els clients volen poder
conèixer l’origen del producte. Però pot ser interessant per iniciar el negoci i anar creixent (la
inversió que suposa un molí i el personal, no sempre es pot assumir i molts cops és millor esperar
tenir alguns ingressos per venda d’olis).
A Catalunya disposem de nombrosos exemples, com “L’Obaga de l’Agneta” de Manresa
http://www.obagadelagneta.cat/ que produeix olis de les varietats locals ‘Corbella’ i ‘Verdal de
Manresa’; “MIL&UN VERD” https://www.miliunverd.com/ de Reus disposa de finques pròpies
tant tradicionals com superintensives, han guanyat premis internacionals de packaging, com la
medalla d’or EVOOLEUM 2019. També són molt bons exemples “Coll de l’Alba”
https://www.olicolldelalba.com i “Az-Azeitun” de Batea https://azeytun.com/
A Andalusia també hi ha nombrosos exemples, alguns dels quals són molt interessants, com
“CLARAMUNT” https://www.aceiteclaramunt.com/ que ha format part del pack JAEN
SELECCION nombroses vegades.

3.5

Producció ecològica i biodinàmica i segells Kosher i Halal

L’olivicultura ecològica ja té un llarg recorregut a tota Europa. Tot i així, cal remarcar que es
tracta d’una tendència a l’alça, especialment en zones d’olivicultura més tradicional on el canvi
a una producció més intensificada és poc viable. De fet, el Cluster d’Olis de Lleida ja va identificar
en un dels seus primers estudis que aquest era un vector de futur per al sector de Lleida. Ja hem
indicat en l’apartat de petits productors (amb o sense molí propi) com molts dels casos d’èxit es
basen en aquest tipus de producció (Olicatessen, Umami, Almazaras Subbética...)
A Catalunya, la certificació l’ofereix el “Consell Català de la Producció Agrària Ecològica” CCPAE
http://www.ccpae.org

Tot i no ser un llistat exhaustiu a nivell mundial, es pot visitar la website que cada any llista els
que consideren millors 20 olis ecològics del mon http://www.worldsbestoliveoils.org/worldsbest-olive-oils.html. A partir d’aquesta llista i d’altres referències, considerem que val la pena
remarcar els següents casos, especialment fora de Catalunya:


“ORO DEL DESIERTO” https://orodeldesierto.com a Tabernas (Almeria), Lla finca està
envoltada de zona desèrtica, però disposa d’aigua suficient per al conreu de l’olivera;
amb molí propi abastit d’energia solar i amb utilització d’animals dins la finca. Han
obtinguts nombrosos premis internacionals, però els darrers cinc anys han apostat per
sortir a la guia internacional FLOSOLEI. Tant l’oli com el molí, surten als llistats de “World
best olive oils” esmentat abans.

Pàg. 16 de 53
Informe IRTA TRANSGROWTH
Data: 04/05/2020

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)




“FRANTOIO INTINI SRL” https://oliointini.it/ a la Puglia (Itàlia) ha obtingut importants
premis internacionals els darrers anys. També aquests aposten per la guia FLOSOLEI.
Disposen de molí propi.
“FINCA LA TORRE” http://www.fincalatorre.com/es/ han resultat guanyadors dels dos
darrers anys al World Best Olive Oils, com ja hem dit a l’apartat de productors amb molí
propi.

L’olivicultura biodinàmica també té alguns bons exemples a nivell espanyol (“Castillo de
Canena” va ser dels primers productors nacionals en treure una ampolla d’aquest tipus de
producció). La certificació de producte biodinàmica la dóna la certificadora “Oficina de
Certificación Demeter España” https://www.demeter.net/ , que disposa d’oficina a Madrid i que
l’any 2019 tenia fins a 14 olis d’oliva espanyols certificats oficialment.

L’oli és un aliment que fàcilment pot obtenir les certificacions Kosher i Halal, donat que no té
cap manipulació en el seu sistema productiu. La certificació Kosher la pot donar la “Comunitat
Israelita de Barcelona” kosherbcn@cibonline.org La certificació Halal s’obté a partir del
“Instituto
Halal,
departamento
de
la
Junta
Islámica
de
España”
https://www.institutohalal.com/quienes-somos/. Bastantes empreses disposen ja d’aquests
segells.

3.6

Segells de qualitat garantida

Els segells de qualitat garantida intenten fidelitzar el client mitjançant una qualitat superior al
mínim requerit per la normativa oficial.
El cas més usual a EU és el segell de DOP o IGP, on normalment es regulen aspectes de zona,
varietats i qualitat. Tot i el seu llarg recorregut, el nivell de comercialització de les DOP
espanyoles és força baix (un 2% aproximat). Les DOP que més comercialitzen són “Siurana”,
“Baena”, “Sierra de Cazorla” i “Garrigues” (veure figura adjunta). Tot i així, la certificació no ha
demostrat que, al menys a Espanya, es pugui traduir en un major preu.
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A França, hi ha 7 DOP, totes elles comercialitzen a preus molt elevats. Cal remarcar que, seguint
el model dels vins, les DOP franceses només accepten plantacions de marc tradicional o intensiu,
però mai super-intensiu. El consumidor francès (no cal que sigui de la zona productora, però
també aquests) sembla que només accepta olis francesos si estan protegits per DOP, i accepten
uns preus clarament superiors. L’organisme que ho coordina tot és AFIDOL (FRANCE OLIVE Association Française Interprofessionnelle de l'Olive) https://afidol.org/. Com al cas de
Catalunya, al “Centre technique de l'olivier” disposen d’un laboratori químic i un panell de tast
oficials que donen servei al sector envasador.
A la resta de països mediterranis també hi trobem diverses DOP (Taula 3), però en tots els casos
la situació és com a Espanya, amb un limitat valor afegit d’aquest segell sobre la comercialització.

Taula 3.- DOP/IGP a la Mediterrània
Païs
Itàlia
Espanya
Grècia
França
Portugal
Eslovènia
Marroc
Tunísia

Número de DOP o IGP
43 + 1 (IGP)
26
16 + 11 (IGP)
7
6
1
2
1
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Una àmplia revisió sobre les característiques dels olis d’aquestes DOP i altres zones de producció
de tot el mon, es pot trobar a Monteleone & Langstaff (213)

Els darrers anys s’han desenvolupat iniciatives comercials que intenten fidelitzar els
consumidors a partir d’un “label de qualitat garantida”, similar a les DOP, però que sembla amb
molta més penetració de mercat, donat que s’inverteix molt en promoció i, especialment, en
gastronomia. Totes disposen d’un plec de condicions propi i apliquen l’analítica de qualitat de
manera molt més restrictiva que l’estàndard de qualitat oficial. D’altra banda, es tracta
d’associacions amb plena llibertat per canviar varietats i formats i processos, el que fa que es
puguin adaptar a les noves tendències de mercat de manera àgil, cosa que les DOP no poden
fer. Les principals associacions fins ara són:




3.7

A Itàlia el 2001 es crea el “Consorzio Extravergine di Qualità (CEQ Italy)”
http://ceqitalia.com/it/consorzio que actualment disposa de 26 associats.
El 2012 es crea a Estats Units l’associació “Extra Virgin Alliance (EVA)”
https://www.extravirginalliance.org/ que actualment disposa d’afiliats a 14 països.
A Espanya es va crear el 2013 “QvExtra Internacional” https://qvextra.es/ amb més
de 100 afiliats.

Certificacions mediambientals

Es tracta d’estratègies encara poc desenvolupades a nivell comercial. Però, ja es disposa d’eines
per donar-hi suport; així, a la website del COI (Consejo Oleícola Internacional) es pot trobar una
eina de càlcul de petjada de CO2 per producció d’oli, considerant el país d’origen, el tipus
d’olivicultura, el transport fins al molí i el tipus d’extracció i aprofitament dels subproductes
http://carbonbalance.internationaloliveoil.org/es .
El càlcul de petjada hídrica es pot realitzar a través de plataformes específiques, com
“eFoodPrint ENV” resultat d’un projecte H2020 https://efoodprint.com/efoodprint-env/ .
Desenvolupat el 2010 pel grup AGA de la URV i millorat el 2017 en col·laboració amb IRTA,
ofereix el càlcul de la petjada hídrica verificable segons ISO 14067 i de petjada de carboni segons
ISO 14046.
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3.8

Models de botigues especialitzades en oli

Un dels millors exemples de botiga especialitzada en olis la trobem a París, “A L’olivier” de fa
molts anys http://alolivier.com/en/the-a-lolivier-paris-store/ . Segueixen un model molt
diferent al que trobem a Espanya o Itàlia, basat en la marca de la botiga i no pas en els
productors. El mateix model el trobarem a EEUU o fins i tot a Grècia (Pantopoleion a Atenes
https://pantopwlion.gr/ ).

A Itàlia també hi trobem oleoteques i botigues especialitzades, com poden ser:


A Milà, hi trobem la botiga dels comerciants d’oli “Emporio Fratelli Carli”
https://www.oliocarli.it/ , que també ofereix altres productes gourmet, en un espai
ampli i de disseny excepcional.



A Roma destaca l’oleoteca “Sapord’olio” https://www.sapordolio.com/
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A New York hi podem trobar models molt interessants de botiga especialitzada, com les
següents:


“Olive-R-Twist Olive Oil Company” https://www.olivertwistoliveoil.com/ on es
segueix un model de venda d’olis similar al que es pot trobar a París, basat en que
l’oli es ven amb la marca de la botiga “Olive Oil Company”, a partir de dipòsits
visibles a la botiga de 15L de diferents varietats, orígens, tipus... on el client pot
demanar un oli concret o un cupatge o un volum concret de producte. Les ampolles
van etiquetades i correctament tancades, de manera que en tot moment es
garanteix l’origen del producte. És un model encara poc habitual a Espanya, però
que té els seus avantatges, especialment quan es pensa en temes de “reutilització”
d’envasos, donat que el client pot tornar l’envàs a la botiga. També això permet
fidelitzar el client. El mateix model es troba a Nova Zelanda amb molt d’èxit.



“Olive That and More” https://olivethatonline.com/ segueix el mateix model
anterior

A Catalunya, les botigues especialitzades en oli encara no són gaire freqüents, potser es poden
destacar:


A Barcelona “Oli i Sal” https://www.olisal.com/ especialitzada de ja fa anys en oli i
sal, com indica el seu nom, però també venen vinagres. Ofereixen nombroses
referències en formats “Premium”. També fan venda on-line.
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També a Barcelona hi trobem “Oro líquido” http://www.oroliquido.es/ que segueix
el mateix model anterior, però encara més especialitzat



La cadena “VonmFass” segueix el model de França https://www.vomfassbarcelona.com/ oferint als clients olis genèrics seleccionats per ells i que es poden
comprar a la mateixa botiga. El seu lema és la “sostenibilitat” i el “reciclatge”, de
fet han obtingut un premi a la sostenibilitat de l’Ajuntament de Barcelona. És,
doncs, un clar exemple dels nous formats de venda que han d’afectar també el mon
de l’oli.

A la resta de l’Estat Espanyol podem destacar:



Potser un dels restaurants pioners a Madrid ve ser “Restaurante El Olivo”
considerat de gama alta, on tot gira al voltant de l’oli, s’organtizaen tastos i viatges.
També disposen d’un somelier d’olis que fa presentacions de varietats.
També a Madrid, hi podem trobar “Oliva Oliva” https://www.olivaoliva.com/es/
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“La Casa del Aceite” disposa de tres botigues especialitzades a Madrid, Baeza i
Úbeda. També fa venda on-line http://www.casadelaceite.com/ distribueixen
diferents productes gourmet (patés, formatges...) i també ofereixen degustacions.



L’oleoteca “La Chinata” https://www.lachinata.es/ disposa de diverses botigues a
Espanya, com Barcelona, Granollers o el Barrio de Salamanca de Madrid. Aquesta
cadena segueix un model interessant, doncs ofereix olis de diverses marques, en
format Premium, però també fa seleccions amb la seva marca, olis aromatitzats,
cremes cosmètiques amb marca pròpia, etc. Ofereixen tastos explicatius i
degustacions. Tenen un notable posicionament a internet, on surt sota diferents
paraules de cerca, i sempre en els deu primers llocs.

Pàg. 23 de 53
Informe IRTA TRANSGROWTH
Data: 04/05/2020

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

A nivell d’internet existeixen molt portals que ofereixen olis Premium. Evidentment, totes les
botigues d’olis exposades anteriorment, disposen també de venda on-line. Destaquem només
alguns portals que fan una aproximació sensiblement diferent, com les següents:


El portal de compres AMAZON és generalista i ofereix només marques. Tot i així, el
portal a Alemanya és especialment interessant, dons ens permet conèixer el tipus
de preferències d’olis que s’hi presenten (en formats, orígens i fins i tot preus).
https://www.amazon.de/s?k=virgin+olive+oil



Un altra bon exemple, però a nivell nacional és https://www.origenoliva.com/ que
ofereix olis classificats per premis, tipus de producció, els més venuts, especials per
a restauració...
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4 Nous productes fets amb oli per a gastronomia
4.1

Caviar d’oli, càpsules, cremes extensibles i d’altres

Es tracta de nous productes fets en base a oli d’oliva i que pretén ampliar el ventall de
possibilitats d’utilització. Estan especialment pensat per aplicacions gastronòmiques especials,
com fer diferent una presentació en plat. Al diccionari Oli d’oliva en textures,
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/257 , elaborat pel TERMCAT, s’hi pot trobar
fins a 14 formats de textures amb oli diferents; cada textura d’oli té la denominació en català,
equivalents en castellà, francès i anglès, definició i notes en què s’explica el procés d’elaboració
de la textura, les aplicacions culinàries que té i altres informacions complementàries, i
fotografies que ho il·lustren. El diccionari, publicat el mes de novembre passat, es complementa
una infografia interactiva https://www.termcat.cat/ca/recursos/productes-multimedia/olidoliva-textures .
Al mercat hi podem trobar productes comercials elaborats amb aquestes textures. Potser es
poden destacar:


El caviar d’oli, presentat ja fa uns anys, i existeixen diferents empreses que el fabriquen
com “ELAYO” a Jaén https://www.elayo.es/productos/alimentacion/aceitesencapsulados/ o l’empresa catalana CAVIAROLI http://caviaroli.eu/ . Ofereixen
diferents productes, com un verge extra varietal, però també olis aromatitzats. La
mateixa empresa ofereix també el que anomenen “drops” que són olives
reestructurades (esferificades).



També es poden trobar cremes extensibles fetes amb oli d’oliva, com les elaborades per
ELAYO.
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4.2

Olis aromatitzats o infusionats, amb bona penetració de mercat

Molta de la innovació d’oli a Europa en els darrers anys s’ha centrat principalment en olis de
coco, la colza o l’alvocat. Segons la font d’informació Mintel, existeix l’oportunitat de tornar a
impulsar els olis d’oliva amb varietats que presentin sabors i aromes naturals.
Els consumidors sovint valoren els productes d’oli pels seus els atributs funcionals i de salut.
Aquesta percepció positiva dels olis ofereix una bona oportunitat a les marques d’explorar nous
sabors i desenvolupar nous productes d’altres categories ( per exemple com a substituts de
salses).
Els olis aromatitzats poden substituir les salses? En contrast amb els olis, les salses de cuina
tenen percepcions negatives sobre la salut. De fet, una barrera a la compra de salses per cuinar
és la percepció negativa del producte sobre la seva naturalitat. Si la percepció de l'oli sobre la
salut és més positiva, les marques de l'oli poden d'explorar nous olis aromàtics en substitució a
les sales. En els darrers anys, l’èxit de la categoria de salses s’ha produïts en sabors exòtics, que
els olis aromatitzats podrien replicar fàcilment.
De fet, els olis aromatitzats són usuals en països consumidors no productors i formen part de les
competicions internacionals (en un grup separat). Hi ha dos tipus principals:


Aromatitzats naturals:
o Infusió amb productes naturals en fred, on normalment es pot veure
l’infusionant. Es solen utilitzar cítrics, herbes aromàtiques, tòfona, all, xocolata,
etc. Un dels pioners en aquest sector va ser “BORGES” amb l’assassorament de
Ferran Adrià https://es.borges.es/p/productos-aceites-aromaticos També
podem destacar la gama oferta per “PONS TRADICIÓ” a L’Albagés
http://www.grup-pons.com/ . També és molt interessant el cas de “Castillo de
Canena” a Jaén, amb noves combinacions que són considerades com “punteres”
a tot el mon, com la sèriefeta amb mescles d’espècies naturals de diferents
continents “ARBEQUINA & WORLD”, o els infusionats d’oli Arbequina amb
“humo de roble”, “plàncton marino” o amb “harissa” (típica mescla d’espècies
picants de la cuina tradicional tunesina).
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o

Productes amb sabor més exòtics com el de Curry Vermell Tailandés o Wasabi.
El producte, dissenyat per Alberto Chicote, està elaborat amb la maceració
natural d’oli d’oliva verge extra.

Col·lecció
Valderrama Oriental https://www.valderrama.es /
o

o

Infusionats o macerats en calent i on al final es treu l’element infusionant,
quedant l’oli “net”. Són menys usuals. Tenen el problema que la temperatura
pot oxidar l’oli i escorçar la vida útil.
“Agrumatti” tècnica consistent en molturar mesclades les olives amb els
elements aromatitzants, de manera que s’obté un producte molt ben integrat i
clarament diferent dels anteriors. A Catalunya són interessants els casos de
“OLIS MALLAFRE” de Riudoms http://mallafre.com amb fins a nou especialitats.
També “PONS TRADICIÓ” ofereix tres agrumatti molt interessants
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Aromatitzats artificials, que utilitzen olis essencials. Un cop més, són remarcables els
desenvolupaments de “Castillo de Canena” amb una sèrie “ARBEQUINA & CO” on es
mesclen diversos olis essencials amb l’oli d’aquesta varietat. Hi ha diversos
subministradors d’olis essencials, com “Martinez Nieto SA” de Cartagena
https://www.marnys.es/categoria-producto/aceites-esenciales/ o a Michigan “LoRann”
https://www.lorannoils.com/food-grade-essential-oils-super-strength-flavors . També,
el Blog “NEW DIRECTIONS AROMATICS” està especialitzat en aromateràpia i
proporciona informació sobre tota mena d’olis i olis essencials, entre ells l’oli d’oliva
https://www.newdirectionsaromatics.com/blog/products/all-about-olive-carrieroil.html

5 Cosmètica i farmàcia
5.1

Empreses que extreuen compostos funcionals a partir de subproductes de l’oli

Existeixen nombroses patents (es detallen posteriorment) i publicacions que analitzen la
possibilitat d’enriquir olis amb polifenols (extrets de subproductes de l’oliva o d’altres fonts
naturals com el timó) o amb carotens (UJA). Però, encara no es pot trobar cap oli comercial
provinent d’aquests processos.
L’aprofitament de compostos d’alt valor funcional a partir dels subproductes del molí, i també
de la rama d’esporga, ha estat àmpliament estudiat. El problema de portar-lo a la pràctica és
l’estacionalitat de la producció, la relativament baixa concentració dels compostos, la poca
homogeneïtat dels lots de subproductes, entre d’altres. Al portal “OLIVE WELLNESS INSTITUTE”,
del grup productor d’olis d’Austràlia Boundary Bend Limited, es pot trobar nombrosa informació
acutalitzada sobre compostos funcionals d’us cosmètic en fulles, oli, i subproductes
https://olivewellnessinstitute.org/about-us/.
El cas més interessant a analitzar és sens dubte la cooperativa de segon grau “Oleícola El Tejar”
http://eltejar.sbsoftware.es/ que disposa de vàries plantes i s’abasteix a partir de més de
400.000 ha d’oliverar. Produeixen electricitat a partir de la combustió de l’alperujo i de rama
d’esporga. Però el més interessant és que la seva dimensió fa possible que petites empreses
especialitzades en l’extracció de compostos funcionals dels subproductes i la seva
comercialització puguin instal·lar-se prop de les seves plantes i processar els subproductes abans
no siguin cremats. D’aquesta forma no interfereixen la finalitat principal de El TEJAR i disposen
d’un volum enorme i durant tot l’any de matèria prima per als seus processos extractius.
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El Grupo NATAC https://natacgroup.com/ està especialitzada en extraure compostos d’alt valor
funcional a partir de subproductes de l’olivera i que es poden aplicar a suplements alimentaris,
farmàcia, alimentació animal i humana, i cosmètica. Han col·laborat amb El Tejar en el projecte
OLEACARE.
L’empresa DIAFARM farmacèutica, de Barcelona www.diafarm.com processa subproductes de
l’olivera (fulles, flors) de El Tejar i elabora una línia cosmètica ecològica anomenada ESENKA.
A partir dels subproductes de la indústria refinera d’olis, es poden extreure alguns compostos
d’alt valor tecnològic. És el cas de l’esqualè, hidrocarbur utilitzat en cosmètica de molt alt valor,
donat que la seva font natural és l’oli de peixos (tauró especialment), de manera que trobar
fonts alternatives és molt important. L’empresa CLARIANT, a Tarragona, extrau esqualè a partir
de subproductes de refineria d’olis d’oliva i els comercialitza, com ingredients d’altres empreses
cosmètiques https://www.clariant.com/es/Solutions/Products/2013/12/09/18/29/PlantasensOlive-Squalane
L’empresa
catalana
Vytrus
Biotech
SL
té
al
mercat
“OLEA
VITAE”
https://www.vytrus.com/es/ultimos-lanzamientos/ un revitalitzador cel·lular obtingut a partir
de cèl·lules mare d’olivera silvestre. Aquest ingredient ha obtingut premis internacionals dins
l’àmbit de la cosmètica.

5.2

Empreses amb olis especials per a nadons

Tot i que els especialistes en nutrició infantil són contraris a aquests tipus de productes
(https://www.lavanguardia.com/comer/tendencias/20190129/4660689087/aceite-oliva-ninosnutricionistas-pediatras.html ) existeixen al mercat varis operadors que els ofereixen, com grup
“PONS TRADICIO” ofereix un oli per a nadons en dos formats (+7 mesos i +3anys); “Nobleza del
Sur” comercialtiza “Only for Children” https://www.noblezadelsur.com/project/only-forchildren/; també “MONVA” de Jaén elabora
“Oliver Petit Gourmet”
https://www.monva.es/marcas/oliver-petit-gourmet/ .
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5.3

Olis amb al·legació saludable en etiquetatge

EFSA accepta dues al·legacions d’oli saludable que es poden esmentar en les etiquetes i
marketing en general (Commission Regulation (EU) 432/2012) https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0432&from=EN :




Contingut en polifenols, publicat a EFSA Journal 9(4):2033 (2011)
o “Olive oil polyphenols contribute to the protection of blood lipids from oxidative
stress. The claim may be used only for olive oil, containing at least 5 mg of
hydroxytyrosol and its derivatives (e.g. oleuropein complex and tyrosol) per 20
g of olive oil. In order to bear the claim information shall be given to the
consumer that the beneficial effect is obtained with a daily intake of 20 g of olive
oil.”
Contigut en àcids grassos insaturat, publicat a EFSA Journal 9(6):2203 (2011)
o “Replacing saturated fats in the diet with unsaturated fats contributes to the
maintenance of normal blood cholesterol levels. The claim may be used only for
food which is high in unsaturated fatty acids, as referred to in the claim HIGH
UNSATURATED FAT as listed in the Annex to Regulation (EC) No 1924/2006”.

5.3.1 Declaració de contingut en “polifenols totals”
L’al·legació que fa referència a la composició en àcids grassos no s’utilitza en cap oli. En canvi, sí
que hi ha olis que fan esment al seu contingut en polifenols. Un exemple força interessant de
com utilitzar aquesta al·legació tan a l’etiqueta com a la website, el podem consultar a Grècia a
“THE GREEK OLIVE ESTATE” http://www.thegreekoliveestate.com/?lang=el on fan esment a la
seva especialitat anomenada “Drop of Life” .

Existeix una portal que ofereix olis rics en polifenols, que fan ús d’aquesta al·legació. S’anomena
“ARISTOLEO Ltd” i organitzen també una competició internacional anomenada “Aristoleo
Awards” https://aristoleo.com/aristoleo-awards/aristoleo-awards-2020/ . Va ser resultat d’un
projecte europeu “ARISTOIL INTERREG MED PROGRAMME”. Els gestors del portal fan una
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verificació analítica del contingut en polifenols dels olis que es presenten per a ser
comercialitzats a través d’aquest portal. Actualment, el website s’ha convertit en una mena de
botiga electrònica, on hi ha llistats fins a 236 olis envasats de diferents productors, especialment
de Grècia, que estan afiliats.

Un altra exemple és “ECOLIBOR” d’Extremadura https://www.ecolibor.com/inicio/ . Un oli fet
amb la varietat ‘Cornicabra’ que l’any 2016 va obtenir el major contingut de polifenols mesurat
al mon (2.215 mg/kg).

A Catalunya, hi ha un Grup Operatiu que treballa per poder al·legar un elevat contingut en
polifenols en olis fets amb la varietat ‘Arbequina’, a la zona de Lleida
https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/5202521/Redacci%C3%B3+GO_2016_001_CLUS
TER+DE+L%27OLI.pdf/47864a17-3aa6-45c0-bd56-bde526be7aae

5.3.2 Declaració de contingut en “oleocantal”
Tot i que no es tracta d’una al·legació admesa en etiqueta, sí que el contingut en aquest compost
s’utilitza com a eina de marketing. A Benalmádena (Màlaga) s’ubica la “Sociedad Andaluza del
Oleocanthal” que és també coordinadora de la seva filial internacional
http://www.oleocanthal.es/oleocanthal-international-society/ . Utilitzen el kit analític
desenvolupat per “ARISTOLEO” (esmentat abans) per tal de verificar els nivells d’oleocanthal
dels olis. També organitzen una competició anual “Mejor AOVE saludable del mundo” . Els
guanyadors de l’edició 2018-19 van ser de Xile, Andalusia i Portugal
http://www.oleocanthal.es/los-10-mejores-aoves-2019/ .
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6 Nous formats de packaging i marketing d’olis
6.1 Tendències de packaging
Algunes de les tendències que afecten al packaging de l’oli d’oliva:
1. Reducció del Plàstic. Les marques poden respondre a la preocupació del consumidor
per la contaminació plàstica reduint el contingut de plàstic en els envasos existents i
innovant sobre alternatives basades en biomaterials . Per exemple, el rebuig del plàstic
i l’acceptació del cartró és una evolució en aquest sentit.

L’oli d’oliva d’Ajinomoto ha llançat l’oli en una nova ampolla de plàstic
de 300g reciclables i de biomaterial.
País: Japó

2. Existeixen envasos biodegradables per a oli d’oliva, tot i que per a petits formats (5 a
10 mL) que funcionen per encapsulació al buit. Es tracta d’una patent de l’empresa
CORIUM de Tarragona https://www.corium.es/es/ . Disposen de tenda on-line i
oferereixen diferents tipus d’oli (ecològic i varietals)
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3. En concret per a l’oli d’oliva hi ha algunes innovacions sobre el mètodes de dispensar
l’oli de manera fàcil i convenient.
Tapa antigoteig: L’oli d’oliva verge extra orgànic de Quintesens
ofereix ara una tapa antigoteig. El cartró Tetra Pak utilitza tres
vegades menys emissions de CO2 que una ampolla de vidre i
protegeix el producte de quatre a sis vegades més (Producte
llançat a França). https://www.quintesens-bio.com/huile-dolive-bio-quintesens-tetrapak/

Presionar l’ampolla per a dosificar l’oli
L’oli d’oliva verge extra orgànic Puget Bio
http://www.puget.fr/ ha estat envasat en
una nova ampolla de compressió i dosi.

4. Existeix una normativa sobre etiquetatge d’olis que és d’obligat compliment
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/etiquetatge/olisvegetals/normativa Tot i així, l’èmfasi en lo “natural” ajuda a guanyar la confiança del
consumidor. Els productes naturals poden millorar la seva atracció i confiança entre els
compradors si les marques comuniquen la història que hi ha darrera dels ingredients i
el seu origen i els processos. Això pot reforçar-se mitjançant un disseny distintiu
d’etiquetes i packaging.
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5. Malbaratament. Els envasos que redueixen el malbaratament d'aliments poden
convertir-se en un reclam entre les marques així com els missatges de les marques sobre
què fan per evitar-ho.
6. Smart packaging ja no es restringeix només a productes premium. El Smart packaging
pot proporcionar una major confiança als consumidors per prendre decisions de compra
més informades i segures.
Olivery és un una ampolla “connectada” amb un
Sistema
de
reompliment
https://www.olivery.com/ . L’ampolla ha estat
elaborada amb un vidre especial que bloqueja la llum
que produeix un procés d’oxidació el qual es
determinant per als els delicats sabors de l’oli d’oliva.
L’ampolla està a una base Bluetooth amb LED i
s’il·lumina quan el producte es consumit en un 80%. Si
s’arriba a aquest nivell s’envia un missatge mitjançant Bluetooth a l’aplicació del consumidor i
pregunta si vol reomplir l’oli el qual s’envia directament al consumidor. Llançat a Europa,
Canada i EEUU on costa 55 US$.
En un format més senzill, “Cal Saboi” de Lleida http://www.calsaboi.com/ ofereix una capsa que
es transforma en setrilleres.

7. E-commerce packaging. Les marques han de desenvolupar estratègies sobre comerç
electrònic. L’auge del comerç electrònic provocarà una reforma dels requisits d’envasos
per a enviaments. Existeix una competició que premia empreses amb una millor política
de posicionament en web https://the-eawards.com/barcelona20/ El portal de “OlivaOliva” ha obtingut el primer premi l’any 2019. Al portal e-awards es poden trobar
enllaços a revistes i fires especialitzades en posicionament on-line. També,
existeixen labels de qualitat utilitzats per a plataformes que fan venda online,
com
és
el
cas
de
“e-trusted
shops”
https://www.trustedshops.es/#bestellubersicht
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6.2

Packaging diferenciador

Una competició molt interessant sobre disseny de producte, concepte i comunicació de marca
és “Red dot Award” https://www.red-dot.org/about-red-dot/red-dot-award/ a Alemània. L’oli
català “ED’O” va obtenir un primer premi a l’edició 2018 https://edooliveoil.com/products/edo-deluxe .
Altres competicions que premien el packaging són:


la “Guia EVOOLEUM”, organitzada per AEMO (Asociación de Municipios del Olivo) i la
revista especialitzada MERCACEI https://www.evooleum.com/packaging-evooleumawards/ . Premien el millor “disseny AOVE”, millor disseny innovador i millor disseny
retail.



LiderPack Barcelona http://premiosliderpack.com/categorias és interessant, donat que
és una competició no específica d’olis i, per tant, l’envàs es compara
amb el d’altres aliments, amb criteris de sostenibilitat, impacte... A
l’edició 2019 va obtenir premi l’oli “ARBOR SACRIS”



Els premis ARCA també són generalistes en relació a tota mena de productes
https://www.veredictas.com/es/premios/premios-arca.html. Premien
els millors envasos, embalatges i elements de publicitat al lloc de venda,
dissenyats a Espanya i Portugal.
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El blog “Packaging of the World” publica els que considera dissenys més interessants i
creatius
de
les
principals
agències
publicistes
del
mon
https://www.packagingoftheworld.com/ Inclou un apartat “Sauces & Oils” on hi solen
sortir dissenys de marques d’olis.



El blog THEDIELINE també publica dissenys nous sobre diferents productes, entre ells
l’oli https://thedieline.com/blog?filter-keyword=olive+oil Organitza anualment un
premi internacional https://dielineawards.com/



El concurs internacional PENTAWARDS també inclou una secció per a olis
https://pentawards.com/2020/en/page/competition-2020



A Milan també s’organitza “A’Dessign Award & Competition” que inclou una categoria
per
a
“Culinary
Design
Award:
Fine
Olive
Oil
Award”
https://competition.adesignaward.com/winners-category.php?CATEGORY=18
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6.3

Olis solidaris

Es tracta de noves tendències dins el mercat d’olis, que intenten apropar-se als problemes de la
societat. Podem destacar:


L’oli “Oro de Canava” de la DOP “Sierra Mágina” van fer una edició especial el 2019, en
envàs rosat, on el ingressos anaven per la lluita contra el càncer de mama
https://www.orodecanava.com/index.php/es/lista-noticias-aceite-oliva . Una iniciativa
similar
va
fer
l’any
2018
“AZ
ZEITUN”
a
Catalunya
https://azeytun.com/2018/08/12/azeytuncontraelcancer-aceite-solidario/



La ”Fundación Neuroblastoma” va fer una edició especial d’oli solidari per regalar el
Nadal 2019 https://www.fneuroblastoma.org/regala-en-navidad-aceite-solidario/
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L





La “Fundación Lumière” dessenvolupa el programa solidari “Aceite de la Vida”
https://olivosolidario.org/el-programa/ d’apadrinament d’oliveres per tal de finançar
projectes educatius, socials i culturals de diverses ONG, així com vetllar per la
conservació i protecció del medi ambient.
A Olite (Teruel) la ONG “Apadrina un olivo” promou iniciatives per recuperar les oliveres
abandonades del seu municipi amb la finalitat de frenar-ne el despoblament
https://apadrinaunolivo.org/es/recuperacion-del-olivar
L’oli d’oliva “Extra Hopeful” de Sindyanna https://www.sindyanna.com/ està dirigit
per dones àrabs i jueves per crear un canvi social (Israel). El fabricant assegura que és
una organització sense ànim de lucre dirigida per un equip de dones àrabs i jueves que
treballen per generar canvis socials.

7 Noves aplicacions
7.1

Principals tendències en oli d’oliva

Segons el darrer informe del 2019 de Mintel d’innovació sobre mantegues, untables i olis , les
tendències més importants estan relacionades amb lo natural, amb la producció local i amb la
utilització d’ingredients ecològics.
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Destacar les qualitats naturals. El gran interès del consumidor pels aliments naturals
demostra la necessitat que les marques mostrin els seus valors de producció. Les
marques poden fer-ho especificant els orígens dels ingredients,
explicant els mètodes de producció i també prohibint ingredients no
desitjables com els OGM.

L'oli d'Oliva Verge Extra ecològic “Enzo's Table” declara estar lliure
d'OGM (EUA). El mateix que la crema extensible “Earth Balance”



Aprofitar les tendències veganes. El creixent interès en les dietes vegetarianes i
veganes, especialment entre els consumidors més joves, ofereix oportunitats per a una
major innovació i oportunitat per als olis, ja que haurien de comunicar les seves
qualitats veganes inherents. La certificació d’aliment vegà es pot obtenir a
https://www.v-label.eu/es/v-label

Oli d’oliva amb aroma de trufa blanca (Boni) i Oli amb sabor de chili. Els dos exemples presenten
el logo Vegà al seu etiquetatge.
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Un altre producte que fa molt d’èmfasis en les propietats veganes és
Bonsan Organic Olive Ghee https://www.bonsan.co.uk/products/bonsanorganic-olive-ghee/ . Es descriu com una barreja d’oli verge extra i
mantega de cacao “absolutament vegà”. També està lliure d’oli de palma



Proveïment d’ingredients locals
DOP. L’oli d’oliva Kalamata verge extra “Kalios Caractère 01” forma
part d’una gamma d’olis d’oliva seleccionats per xefs prescriptors. El
01 és seleccionat per Christophe Aribert del restaurant "Les Terasses"
del Grand Hotel a Uriage (França).
https://mykalios.com/en/produit/olive-oils/kalios-01-caractere/
Exemples similars podem trobar a Catalunya amb els xefs Carme
Ruscalleda o germans Roca, entre d’altres, que solen prescriure
determinats olis catalans.

La comunicació sobre la utilització d’ingredients locals o dels mètodes de producció ajuda a
connectar amb el consumidor i augmentar la seva confiança. També utilitzen les tècniques de
màrqueting tipus story-telling com explicar la història de l’empresa o dels seus treballadors. La
figura 1 mostra les principals reivindicacions dels olis d’oliva a nivell europeu durant l’any 2019.
80
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Figura 1 Principals reivindicacions de productes d’oli d’oliva llançats durant el 2019.

Pàg. 40 de 53
Informe IRTA TRANSGROWTH
Data: 04/05/2020

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Una de les claims1 publicitàries més rellevants a Europa es “natural” i en concret “orgànic” que
fa referència a “ecològic”. Existeix també una tendència sobre com els consumidors estan
buscant marques alineades amb els propis valor ètics. La claim “ecològic” és la que més
predomina de les reivindicacions naturals en els llançaments d’oli. La claim “Premium” es manté
constant per aquest període.
Figure 2 Evolució de les 3 principals claims.
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respectuos amb el
medi ambient

Aliments amb oli d’oliva

A continuació es mostren les categories i subcategories d’aliments on es troba l’oli d’oliva
com a ingredient. El període analitzat va del 2017 al 2020 i no s’inclou a l’anàlisi els olis com
a categoria. Evidentment, l’oli forma part de salses i condiments, però també és interessant
la seva participació declarada en plats principals, fleca i productes processats.

1

El claim es la frase que habla de la excelencias o cualidades de un producto para promocionar dicho
producto
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Figura 3 Categories de productes amb ingredient oli d’oliva (febrer 2017-febrer 2020)
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Figura 4 Subcategories de productes amb ingredient oli d’oliva (febrer 2017-febrer 2020)
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Productes destacats
Tot seguit, es seleccionen una sèrie de productes més innovadors que no entren en les
categories on tradicionalment es fa servir l’oli d’oliva com ingredient (com salses, pizzes, menjar
preparat, etc)

Ametller Origen Iogurt Bifidus Natural Desnatat.
0% de greix animal però se li ha afegit oli d’oliva

Algues deshidratades amb oli d’oliva

Dins la categoria de melmelades, també hi ha productes basats en oli d’oliva.

Cervesa d’olives, ha estat novetat internacional el 2020. Elaborada a Catalunya a partir d’una
varietat autòctona del Pallars Jussà. https://olibagreenbeer.com/
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7.3

Aliments enriquits amb extractes derivats de la indústria de l’oli

La producció estacional de l’oli d’oliva genera en un període curt una gran quantitat de
subproductes i residus que s’han de gestionar. Existeix un gran interès en recuperar compostos
bioactius tant per a cosmètica o farmàcia (ja comentats) i alimentació.
Algunes empreses especialitzades en l’extracció d’aquestes compostos són :


Natac: Empresa que desenvolupa i produeix extractes naturals innovadors i
diferenciats https://natacgroup.com/products/olive-extracts/



ISANATUR https://isanatur.com/products/ disposa de diverses patents i alguns
productes ja al mercat, com:
o Patent EP3604490 A2: Method for obtaining olive oil and at least one extract
concentrated in polyphenols and a functional ingredient
o

7.4

Fibra prebiòtica rica en
comercialitzada per Isanatur

Polifenols.

Desenvolupada

i

Alimentació animal

Els subproductes de la indústria de l’oli d’oliva han estat tradicionalment utilitzats per ramaders
en les àrees mediterrànies. Existeix evidència de que els subproductes de l’oli d’oliva en
alimentació animal millora el perfil de àcids grassos reduint els àcids saturats i augmentant
components insaturats tant en la carn com en la llet.
Una empresa start-up irlandesa “The Olive Feed Corp.” https://www.olivefeed.com/ ha patentat
una tecnologia per transformar residus de l’olivera en aliments per animals i que milloren la
qualitat de la carn.
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7.5

Patents noves aplicacions d’oli i derivats en qualsevol àmbit

S’adjunta un document detallat de 20 patents identificades que utilitzen oli i derivats, que
corresponen a la Taula següent.
Taula 3.- Patents basasdes en oli d’oliva i derivats
Title
EP3593651 A1

Current assignees

Olive oil enriched with oleanolic acid, process for its preparation and CSIC - SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
use thereof

US20190328019 A1

Olive Oil Pods or O2 Pods

GREEN STEPHANIE ANN

GR1009465 B

Method for the production of fermented-matured products of finely

KASALIAS NIKOLAOS DIONYSIOU

chopped meat (air-dried and country-type sausages) by complete or
partial replacement of the animal fat by olive oil or vegetable oil
EP3609341 A1

A method and an apparatus for preparing a high-polyphenols olive

LEVIUS VITA FOODS

oil
EP3604490 A2

Method for obtaining olive oil and at least one extract concentrated

ISANATUR SPAIN

in polyphenols and a functional ingredient
EP3604489 A1

Extraction procedure of olive oil with high content in antioxidants

TOZARA

WO2019134865 A1

A feedstock, a process for making a feedstock, and use of the

OLIVE FEED

feedstock
EP3487585 A1

Oleocanthal isolation and cancer treatment

LOUISIANA STATE UNIVERSITY

WO201847621 A1

Olive oil composition for beverage, olive oil beverage, and method

KAJIURA YASUHIRO

for manufacturing same
WO2017122034 A1

Process for increasing the levels of the polyphenols oleocanthal

THERIANOS DIMITRIOS SPYRIDONOS

and oleacein in olive oil
EP3393265 A1

Process for preparing a fat slurry comprising olive oil and for

UNILEVER

preparing a spread with said slurry

UPFIELD EUROPE

EP3407735 A2

Method for freezing olive oil

VOLONAKIS ASTERIOS GEORGIOU

EP3170507 A1

Antihypertensive peptides from olive oil

CSIC - CONSEJO SUPERIOR DE
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Title

Current assignees
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

EP3361876 A1

Solid creamy food formulation based on olive oil, process for its

MIDA PIÙ

preparation and uses thereof
EP2994225 A1

Reactor for increasing the quantity of polyphenols and/or the

INSONO

turbidity stability of extra-virgin olive oil, system and method using
said reactor
EP2526785 A1

Process for producing a phytoextract from vegetation waters and

PHENOFARM

olive oil pomaces
EP2488045 A2

Method of producing low triglyceride olive oil and novel fractions

PHYTOCHEM PHARMACEUTICALS

GB201003602 D0

Olive oil based flavoured spreads

EGER OLIVE OIL PRODUCTS
INDUSTRY DR

8 Iniciatives de territori i oleoturisme
8.1

DOP, IGP que han tingut una bona penetració de mercat

Aquest punt ja s’ha comentat a l’apartat 2.6 sobre “Segells de qualitat garantida”. Només
recordar que les DOP de França són possiblement les millor valorades pels consumidors del seu
país, així com les italianes en general també són ben valorades.
Les IGP d’oli, a Espanya, encara tenen un recorregut molt inferior a les anteriors.
La llista oficial de DOP/IGP reconegudes a Europa es pot consultar a
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/qualitylabels/geographical-indications-register/#

8.2

Zones oleícoles on s’ha desenvolupat una xarxa entre productors-restaurantsturisme-media

8.2.1 Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO)
Es tracta d’una associació amb nombroses activitats tant tècniques com de difusió i culturals
https://www.aemo.es/ Engloba més de 130 municipis de tota Espanya, organitzen concursos,
han publicat estudis sobre la cadena de valor i el preu dels olis d’oliva.

8.2.2 Oliveres mil·lenàries
Al Territori del Sènia, entre el Montsià, Castelló i el Baix Aragó, hi ha la major concentració
d’oliveres monumentals del mon. Més de 5.000 oliveres inventariades amb dimensions que
superen els 3,5 m de perímetre a 1,30 m d’alçada. Ja fa anys es va constituir una associació de
municipis http://www.tauladelsenia.org/niv2.php?id=164 per tal de posar en valor aquestes
oliveres i evitar-ne l’expoli que estan patint. El resultat va ser la “Ruta de les oliveres mil·lenàries
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del Territori Sènia” https://www.oliveresmillenaries.com/va/oliveres-millenaries així com la
comercialització d’olis provinents d’aquestes oliveres i que s’exporten a mercats on es valora la
seva singularitat. Els olis estan produïts i envasats amb les marques dels molins d’oli que
participen al programa, sempre que s’assoleixin els mínims de qualitat fixats per l’Associació.
També s’han creat fins a tres museus vivents i diversos circuits per a fer passejant o en bicicleta.
Igualment, alguns restaurants de la zona utilitzen aquests olis. Es tracta d’un bon exemple de
cooperació de tots els habitants d’una zona per posar en valor un recurs natural que els envolta.
És potser l’exemple més similar a La Toscana que tenim en olivicultura a Catalunya.

8.2.3 La Toscana
La Toscana italiana és un bon exemple sobre la sostenibilitat d’un territori basada en la promoció
i posta en valor dels seus productes (oli, vi, peix de costa, ramaderia) com es pot comprovar a la
website del govern regional https://www.regione.toscana.it/agricoltura-e-alimentazione .
S’han fet nombroses missions amb productors per conèixer la manera de fer d’aquesta regió, i
s’ha intentat copiar al model a zones catalanes, tot i així potser encara queda per importar el
sentiment de pertinença que és tan peculiar de les gents de La Toscana. Una iniciativa
interessant en olis d’aquesta zona és el projecte anomenat “LAUDEMIO”
https://www.laudemio.it/ . Una associació de fins a 21 operadors d’oli de tota la regió, amb una
marca comuna i uns criteris de selecció d’oli que pot ser envasat sota la denominació i amb el
format unificat de “Laudemio”. Es comparteixen despeses de promoció i assistència a fires i
concursos.
El model anterior també s’ha seguit a Catalunya. L’any 2002 es va iniciar el projecte “OLEUM
PRIORAT” de l’Associació d’Oleicultors del Priorat. Aquest projecte encara funciona, però el més
interessant és que ha servit per a que algunes de les nou cooperatives associades hagin
desenvolupat un mercat sòlit per a la seva marca individual i ara siguin ja molt independents del
preu de mercat.
Més
recentment,
i
per
iniciativa
del
Cluster
Oleícola
de
Catalunya
https://www.catalanoliveoilcluster.org/ es va iniciar el projecte “SUO TEMPORE”
https://suotemporeoil.com/ amb la novetat que cada operador indica la seva marca sota la
marca paraigua (seguint la fórmula “Suo Tempore, by operador”). Aquest fet permet envasar
olis diferents amb una mateixa marca, sempre intentant explicar el motiu d’aquesta diversitat.
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8.2.4 Creta
Tota l’illa de Creta està vinculada a l’oli d’oliva, amb nombroses almàsseres i tendes
especialitzades en productes gourmet, on l’oli sempre hi és present. Tots els molins ofereixen
visites guiades i tastos del seu oli. Tot i així, no és fàcil trobar informació que no sigui en grec.
Potser el portal més complert i plenament dedicat a l’oli d’oliva de Creta sigui “Greek Liquid
Gold” http://www.greekliquidgold.com/index.php/en/ , on es poden trobar, fins i tot, llistes de
tendes a tot el mon on es venen els olis de la illa.

8.2.5 Jaén
A Jaén hi ha diverses iniciatives que han suposat una revolució en una zona d’olivicultura tan
tradicional. En bon exemple ha estat el resultat del projecte LIFE “OLIVARES VIVOS”
https://olivaresvivos.com/remov/ amb participació de fins a 58 municipis de la província. El
projecte es basa en potenciar la biodiversitat vinculada a les finques d’olivera tradicional,
promoure l’agricultura ecològica i l’oleoturisme.
Potser la iniciativa més important dels darrers anys a Jaén ha estat la promoció dels olis de
qualitat, mitjançant el premi “JAEN SELECCIÓN” organitzat per la Diputación de Jaén
https://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismosempresas/areaH/olivar_y_aceite/jaen_seleccion.html

8.2.6 Slowfood, Fundacion Dieta Mediterranea i d’altres


L’organització internacional SLOWFOOD https://www.slowfood.com/ ha portat a terme
algunes activitats de recuperació de varietats tradicionals, com la catalana ‘Sarrut’ i
també ha editat alguns llibres sobre l’oli (a Itàlia “Il mondo dell’Olio”
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La Fundación Dieta Mediterránea dóna molta importància a l’oli d’oliva, té editada la
famosa piràmide on l’oli ocupa l’espai central https://dietamediterranea.com/



Recentment, el COI junt amb la Universidad de Navarra han creat el Olive Health
Information System (OHIS) https://meddietolivehealth.com/ amb informació tècnicocientífica especialitzada en propietats saludables de l’oli d’oliva i el vi.

8.3

Oleoturisme

8.3.1 Centres d’interpretació i museus especialitzats
Hi ha nombroses poblacions a Catalunya amb museus i centres d’interpretació dedicats, total o
en part, al mon de l’oli i l’olivicultura. Potser val la pena destacar, per la seva singularitat, els
següents:





El portal OLEOTURISMIA està especialitzat en l’oli a nivell nacional
http://www.oleoturismia.com/ , informen d’activitats de degustació, visites, museus,
publicacions i ho tenen organitzat per Autonomies. En el cas concret dels museus, han
editat
un
llibre
resum
dels
principals
museus
d’oli
d’Espanya
http://www.oleoturismia.com/oleoturismo-libro-los-museos-de-aceite-en-espana/
Ruta
de
les
Oliveres
Mil·lenàries
del
Territori
del
Sènia
https://www.oliveresmillenaries.com/va/oliveres-millenaries
A Jaén hi trobem el museu potser més important d’Espanya, anomenat TERRAOLEUM
http://www.terraoleum.es/ compartint espai amb un parc tecnològic dedicat a l’oli

8.3.2 Rutes d’oleoturisme
A Catalunya hi ha diverses iniciatives de rutes turístiques basades en la distribució dels molins
d’oli a diferents comarques. L’any 2013 la Generalitat de Catalunya va organitzar un estudi de
situació i estratègia d’aquest sector, amb conclusions força interessants i que encara són vigents
http://observatorituristic.aralleida.com/ftp/documents/Documentacio/Documentaci%C3%B3
%20i%20an%C3%A0lisis%20institucionals%20sobre%20el%20turisme/DGT%20Generalitat%20
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Oleoturisme%20a%20Catalunya.pdf . Un fet interessant d’aquest treball, és que encara avui en
dia els operadors que oferien iniciatives d’oleoturisme segueixen presents al sector.
A Itàlia sembla que l’oleoturisme està prenent molta importància, com es comenta en aquesta
notícia del 31-gener passat https://www.oliveoiltimes.com/es/briefs/oleotourism-becomeslaw-in-italy/79917
A nivell de rutes organitzades, podem destacar:












Al Priorat l’Oficina de Turisme ofereix en cinc llengües diferents
https://www.turismepriorat.org/es/ruta-de-los-molinos-aceite amb fins a 10 molins
d’oli participants. Els guies encarregats d’acompanyar els turistes van rebre formació
específica sobre com mostrar un molí d’oli o com organitzar un tast demostratiu senzill.
L’Agència Catalana de Turisme ofereix, en cinc llengües diferents,
https://experience.catalunya.com/oleoturismo-una-manera-de-saborear-cataluna/
amb opcions de visita a l’Empordà, oliveres mil·lenàries, Priorat, Terres de Lleide i fins i
tot la zona de Montserrat
Alguns productors ofereixen serveis d’oleoturisme a les seves finques, com “Priordei”
https://www.laguiadereus.com/priordei-crea-escapades-oleoturisme-pel-prioratcoincidint-campanya-loliva/
La Junta de Andalusia ofereix un llistat molt complert de productors d’oli que ofereixen
serveis d’oleoturisme i museus especialitzats a les diferents zones oleícoles
http://castillosyfortalezasdejaen.com/oleoturismo.html
La Cooperativa Sierra de Cazorla, ofereix activitats d’oleolturisme molt interesants
https://aceitescazorla.com/oleoturismo/. També l’empresa productora AgrariaOLEARUM ofereix moltes activitats https://olearum.com/oleoturismo/ . Igualment,
l’agència de viatges Cazorla Travel SL ofereix rutes guiades a Sierra de Cazorla, bassades
en l’oli d’oliva de la zona https://www.cazorlatravel.es/oleoturismo/
A Itàlia l’Associazione Nacionale Città dell’olio, dedicada a la promoció de la cultura de
l’oli, organitza passejades per zones oleícoles, entre d’altres moltes activitats
https://www.cittadellolio.it/rubriche/andar-per-frantoi/

A Roma l’especialista J.Madge ofereix rutes d’oleoturisme amb activitats de maridatge i
tastos guiats d’oli http://www.johnnymadge.com/
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A Califòrnia, l’empresa Calathena també ofereix serveis cursets, tastos i classes
d’introducció als maridatges https://www.calathena.com/

9 Guies, concursos internacionals i revistes
9.1

Guies d’olis

Hi ha nombroses guies especialitzades en olis, les més reconegudes són:


A nivell nacional, la més important és sens dubte IBEROLEUM
http://wwww.iberoleum.es/catadores/ Editada per Iberoleum Int. Presenta
els millors olis d’Espanya que han participat a la competició associada a
la guia. Separen els olis en 2 categories (Fruitat intens i Altres fruitats).
Editen una guia en castellà i anglès on es presenten tots els olis que superen els 75 punts.
A nivell internacional, la EVOOLEUM s’ha convertit en la guia de
referència dels últims anys https://www.evooleum.com/evooleumtop100/ Organitzen MERCACEI i AEMO. Selecciona els 100 millors olis
de tot el mon. Editen una guia molt complerta en castellà i anglès on
es presenten els olis participants amb la puntuació obtinguda.
També a nivell internacional, i des de ja fa bastants anys, tenim FLOS-OLEI
http://www.flosolei.com/blog/eventi/flos-olei-2020-le-500-miglioriaziende-di-produzione/ editada per l’especialista Marco Oreggia. Realment
és un blog, on es presenten els 500 olis millor puntuats cada any.





9.2

Concursos internacionals i fires

Obtenir algun premi internacional de qualitat és sempre interessant, especialment quan una
nova marca intenta trobar un posicionament entre els distribuïdors, canals de distribució i
botigues gourmet especialitzades. Els sis aspectes més importants a considerar són:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

el caràcter internacional o nacional de la competició,
si està especialitzada o no (p.e. en olis ecològics, rics en oleocantal...)
l’època de l’any,
la difusió que fan dels resultats,
si cal immobilitzar un lot gran o petit d’oli,
la quantitat de categories que obtindran premi.

La llista actualitzada dels principals concursos internacionals, ordenats per data aproximada de
celebració i el link corresponent a cada website, es troba a l’Oficina Tècnica de l’Oli dins Ruralcat
https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/oficina-de-l-oli/concursos . Potser els tres exemples més
extrems són:




La competició internacional més important del mon, on només es dona un guanyador
per categoria MARIO SOLINAS
El concurs OLIVEJAPAN on s’atorguen multitud de premis, considerant varietats, països,
blends...
El concurs d’olis ecològics BIOL on només es poden presentar olis ecològics
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El concurs EVOOLEUM, on es seleccionen els 100 millors olis presentats i s’informa sobre
la puntuació aconseguida per cada oli.

Respecte de les fires, la primera recomanació seria sempre anar a la fira d’alimentació referència
del país on vulguem obrir mercat. Potser les més rellevants siguin:













9.3

A Jaén, cada dos anys i durant el mes de maig, s’organitza EXPOLIVA, possiblement la
fira més important d’Espanya i un referent a nivell internacional pel que fa els olis d’alta
gamma. http://www.expoliva.info/
A Madrid (IFEMA) s’organitza cada any, al mes de març, la “WORLD OIL EXHIBITION”
(WOE) http://www.oliveoilexhibition.com/es/
A Barcelona, cada dos anys i durant el mes d’abril, s’organitza ALIMENTARIA
https://www.alimentaria.com/
A Beijing (Xina) s’organitza la “Global Oil. Int'l High-end Health Edible Oil and Olive Oil
(Beijing) Exhibition” http://www.oilexpo.com.cn/
També a Xina (Guangzhou) s’organitza el mes de juny la “IGO. Int'l Grain and Oil Industry
Expo” http://www.gzmyz.com/en
A Polònia, el mes de novembre, s’organitza a la ciutat de Warsaw la “Warsaw Oil
Festival” http://www.warsawoilfestival.pl/
A Izmir (Turquia) s’organitza la “Olivtech. Olive, Olive Oil, Dairy Products, Wine and
Technology Fair” durant el mes d’abril https://olivtech.izfas.com.tr/index.php/en
A Nuremberg (Alemània) s’organitza BIOFACH cada dos anys durant el mes de febrer,
on
hi
ha
un
espai
molt
important
per
a
olis
ecològics
https://www.biofach.de/en/ausstellerprodukte/edb3searchnew?catids=44527894
A Itàlia una de les fires més prestigiosa és OLIOCAPITALE a Trieste
http://www.oliocapitale.it/en/ que el 20-22 de maig 2020 va fer la seva 14a edició.
També organitzen una competició d’olis de tota la Mediterrània.
També a Itàlia, normalment el mes d’abril, s’organitza la fira SOL a Verona
https://www.solagrifood.com/ amb una secció específica dedicada als olis d’oliva.
La mateixa ciutat de Verona organitza, també durant el mes d’abril, la “Enolitech. Int'l
Exhibition of Wine-Growing and Cellar Techniques and Olive-Growing and Olive Oil
Technologies” http://www.enolitech.it/
La majoria de concursos importants van associats a alguna fira de producte, la
informació es pot trobar consultant la website de cada concurs (és el cas de Ney York
p.e.)

Revistes especialitzades

Hi ha nombroses guies especialitzades en olis, les més reconegudes són:




La revista “Olivatessen” editada per MERCACEI a Espanya i a Itàlia, on es presenten
articles molt enfocats a producte i a cuina de xefs especialitzats
https://www.olivatessen.com/la-revista/ .
La revista ALMACEITE https://revistaalmaceite.com també fa molta divulgació sobre
activitats culturals i socials al mon de l’oli.
INTEREMPRESAS, dins el seu canal d’olis dóna informacions de tota mena
http://www.interempresas.net/Produccion-Aceite/Articulos/Actualidad/ A nivell més
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tècnic, la revista ALMAZARA (dins el mateix portal anterior) presenta articles sobre
temes concrets de les darreres tendències en tecnologia.
A nivell internacional, possiblement la revista de referència que tothom esmenta és
“OLIVEOILTIMES” https://www.oliveoiltimes.com/es/
També “THE OLIVE PRESS” https://www.theolivepress.es/spain-news/tag/olive-oil/
A Itàlia s’edita la revista “OLIVE O OLIO” https://olivoeolio.edagricole.it/olivo-olio-larivista/
També a Itàlia s’editen altres revistes sectorials, com https://www.teatronaturale.it o
https://www.informatoreagrario.it
Al website de “ACCADEMIA NAZIONALE DELL'OLIVO E DELL'OLIO” d’Itàlia s’hi pot trobar
molta informació en forma d’articles tècnics i de divulgació sobre olivicultura i oli
https://www.accademiaolivoeolio.com/

10 Consideracions finals
El present document suposa una àmplia revisió i posta al dia dels diferents àmbits que permeten
actualment a l’oli d’oliva posicionar-se en el mercat internacional.
Es tracta de poder facilitar a qualsevol nova iniciativa una primera guia on contrastar la seva idea
i trobar alguns models i contactes a consultar, per així millorar-ne la viabilitat.
El document no es pot considerar com “tancat” si no que seria interessant anar-lo actualitzant,
donada la rapidesa amb que apareixen noves iniciatives i camins a vegades inesperats. És per
aquest motiu que els seus continguts s’incorporaran, total o parcialment, a l’Oficina de l’oli de
Catalunya, dins el portal Ruralcat.
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