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DOP Les Garrigues
Reconeguda l'any 1975, va ser la
primera denominació d’origen
alimentària de l’Estat espanyol

L’àmbit geogràﬁc se situa a la comarca de les
Garrigues i al sud del Segrià i de l'Urgell. La
varietat arbequina, les bones pràctiques de
conreu, les condicions climàtiques de la zona,
les olives collides directament de l'arbre i una
acurada elaboració a les cooperatives i
almàsseres són els pilars fonamentals per a
l'obtenció d’aquest oli amb aquest certiﬁcat
d’origen i qualitat. Un oli de qualitat superior,
verge extra, 100 % natural, un deliciós suc de
fruita amb un alt contingut en polifenols,
antioxidants naturals molt beneﬁciosos per a la
nostra salut.
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Característiques organolèptiques
Olis afruitats d'oliva fresca, amb aromes que
recorden la fulla, l’ametlla verda, el tomàquet i
la carxofa. L’entrada en boca és dolça i s’hi
manifesten la personalitat dels atributs amarg
i picant de forma equilibrada. Com més verda és
l’oliva més intensos són tots els atributs. És un
oli que fa les delícies dels amants de l’oli verd.
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DOP Terra Alta
Al sud-oest de Catalunya, s’elaboren
verges extra amb la varietat empeltre

Es concentra a les comarques de la Terra Alta i
la Ribera d’Ebre, on es produeix pràcticament
en secà (80%). L’oliva és recol·lectada
directament de l’arbre mitjançant sistemes
que permeten obtenir un producte de qualitat
minimitzant els danys a l’arbre i als fruits.
Representa el 12% de la producció mundial
d’empeltre, i és l’única zona de Catalunya on es
cultiva aquesta varietat. Les característiques i
excel·lent qualitat dels seus olis són degudes
essencialment al medi geogràﬁc la producció,
la transformació i l'elaboració.
Característiques organolèptiques
Es caracteritza per la seva diversitat aromàtica
i gustativa, amb un sabor afruitat a principi de
campanya, lleugerament picant i amarg, i a
mesura que aquesta avança és més dolç.
Presenta unes connotacions aromàtiques que
recorden l'ametlla i la nou verda, amb un
màxim d'acidesa de 0,5º.

DOP Empordà
DOP Baix Ebre-Montsià
Entre dos Parcs Naturals, els Ports
i el Delta de l’Ebre, es manté un
conreu mil·lenari

DOP Siurana
De mar a muntanya, és la DOP
d’oli més extensa de Catalunya

De la Conca de Barberà, l’Alt Camp, la
Ribera d’Ebre i el Priorat a les terres
banyades per la Mediterrània del Baix
Penedès, el Tarragonès i el Baix Camp,
prové l’oli elegant, complex i suau de la
DOP Siurana.
Es tracta de la segona DOP més antiga de
l’Estat i empara un territori de més
d’11.000 hectàrees de la varietat
arbequina, amb 7.000 productors, 34
entitats inscrites i més de 150 marques
amb la certiﬁcació de qualitat i origen.
Característiques organolèptiques
Oli afruitat mig-alt, amb notes verdes
d’herba, tomàquet, carxofa i ametlló, i
notes madures de plàtan, ametlla i fonoll.
En boca és delicat, amb una entrada suau
i dolça que es complementa amb un
lleuger toc amarg i picant que aporta
harmonia. Oli molt equilibrat, que
potencia els altres aliments.

En aquests paratges, el cultiu el van
introduir els grecs i va continuar en temps
dels romans. L’oli d’oliva va esdevenir font
de riquesa a les Terres de l’Ebre i, a principi
del segle XX, la ciutat de Tortosa era la
capital del comerç de l’oli de l’Estat.
La DOP comprèn els municipis de dues
comarques, el Baix Ebre i el Montsià, i es
diferencia perquè sorgeix de la mescla de
tres varietats: farga, morruda i sevillenca.
També s’elaboren monovarietals excel·lents.
Característiques organolèptiques
La varietat farga dóna un oli afruitat mig de
tipus verd; aromàtic, equilibrat i molt suau
en boca. El morrut és un afruitat verd
intens, potent. La sevillenca és afruitada
amb connotacions madures i resulta
delicada, equilibrada i molt agradable.

Un oli de caràcter marcat per
hiverns suaus, estius poc calorosos
i la tramuntana

La DOP Oli de l’Empordà assegura la qualitat
de l’oli d’oliva que es produeix a les dues
comarques empordaneses i en alguns
municipis del Pla de l’Estany i el Gironès.
La ubicació geogràﬁca de la zona de cultiu,
entre la mar Mediterrània i els Pirineus, la
tipologia del terreny i el clima conﬁguren la
qualitat i la singularitat d’un oli que
s’elabora amb les varietats especiﬁques de la
zona: argudell, corivell i verdal (llei de
Cadaqués), a més de l’arbequina.
Característiques organolèptiques
L’Oli de l’Empordà té un aspecte clar, net i
transparent, amb aromes a fonoll, ametlla i
anissos. Les varietats argudell i corivell
mantenen un delicat equilibri entre dolç i
amarg, mentre la verdal dóna un oli afruitat,
madur i amb un cert grau de picant.

