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ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL DELS OLIS CATALANS
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• Producció mundial ≈ 3 milions de tones l’any

≈ 70 % Mundial ≈ 2 % Mundial

≈ 3 % Espanya

• Catalunya és un productor molt petit dins del volum mundial però aposta per la 

qualitat i la diferenciació des dels anys 70.

Producció i consum de l’oli d’oliva



ANÀLISI SENSORIAL DELS OLIS D’OLIVA VERGES
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Tast Oficial de Classificació 

- Categoria Verge Extra

- Categoria Verge

- Categoria verge Llampant

Tast de Concurs

- Millor fruitat: verd intens, verd mig, verd lleuger i madur

- Millor fruitat: verd amarg, verd dolç, madur

- Medalla de bronze, plata u oro

- Gold medall, Prestig Gold, Gran Prestig Gold, Top TEN

- Sol de Oro, Sol d’Argento, Sol de Bronze

- TOP 100 Extra Virgin Olive Oils

Tipus de Tast sensorial



ANÀLISI SENSORIAL DELS OLIS D’OLIVA VERGES
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Tast Oficial de Classificació 

-El tastador es comporta com una eina de mesura, sense tenir en 

compte els seus gustos o preferències, identifica:

- El fruitat, la seva intensitat i tipus de fruitat

- Absència o presència de defectes i la seva intensitat

- L’oli es classifica en funció de:

- La mediana de fruitat

- La mediana de màxim defecte

Tipus de Tast sensorial



ANÀLISI SENSORIAL DELS OLIS D’OLIVA VERGES
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Tast de Concurs 

- El tastador es comporta com una eina de mesura, però s’han de 

tenir en compte altres criteris i particularitats ...

- Es tenen en compte criteris com són la harmonia, l’equilibri, la 

complexitat, la persistència...

- Alguns criteris que pot marca l’organitzador.

- Influencia del tipus de full de valoració que s’utilitzi 

- El tastador fa valdre els seus gustos i preferències.

Tipus de Tast sensorial



ALGUNES EINES PER FER MES VISIBLES NOSTRES OLIS

 Concursos d’oli organitzats a Catalunya.

 Concursos d’oli Nacionals.

 Concursos d’oli internacionals. 

GUIES D’OLIS

 Flosolei

 Iberoleum.

 Evooleum

 Evoo IOOC 

CONCURSOS D’OLIS 
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ALGUNES EINES PER FER MES VISIBLES NOSTRES OLIS

 Premis Terraltí

 Podran participar tots els olis verge extra que provinguin

d’almàsseres degudament registrades en el registre del Consell

Regulador DOP Oli de Terra Alta

 La mostra d’oli presentada ha de procedir d’un lot homogeni mínim

de 1.000 L

 Categories:

 Premi Terraltí Premium

 Premi Terraltí Equilibrat

 Premi Terraltí afruitat

CONCURSOS D’OLIS QUE S’ORGANITZEN A CATALUNYA
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Premis:

 Podran fer menció del premi en l’etiqueta

dels seus envasos

 Es podrà publicar el resultat dels premis

als mitjans de comunicació, web,

premsa, radio, xarxes etc



ALGUNES EINES PER FER MES VISIBLES NOSTRES OLIS

 Premis CDO

 Podran participar tots els olis que provinguin d’almàsseres de les

comarques de Tarragona i de les Terres de l’Ebre inscrites a les

denominacions d’origen Siurana, Baix Ebre-Montsià i Terra Alta

 La mostra d’oli presentada ha de procedir d’un lot homogeni de 500 l,

com a mínim

 Categories:

 Fruitat verd amarg

 Fruitat verd dolç

 Fruitat madur

CONCURSOS D’OLIS QUE S’ORGANITZEN A CATALUNYA
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Premis:

 Compra dels olis embotellats guanyadors

per un import de 1.500 per regals

institucionals de l’Ajuntament de Reus i

la Diputació de Tarragona

 Un diploma acreditatiu

 Podran fer menció del premi en l’etiqueta

dels seus envasos



ALGUNES EINES PER FER MES VISIBLES NOSTRES OLIS

 Concurs d’Oli d’Oliva Verge Extra Patronat Fira de Les Garrigues

 Concurs entre els productors d’oli d’oliva verge extra, que participen com a 

expositors en la Fira de l’Oli

 un lot homogeni de la campanya d’almenys 5.000 litres

 Els olis es recullen a mitjans de desembre

 El Premi a la mostra guanyadora en cadascuna de les categories:
 Oli verge extra: Fruitat Verd Amarg

 Oli verge extra: Fruitat Verd Dolç

 Oli verge extra: Fruitat Madur

 La proclamació dels premis es farà el primer dia de Fira, a la nit,

 Les empreses productores dels olis guanyadors del concurs rebran un diploma acreditatiu del premi

 rebran el mateix dia de la seva proclamació uns distintius per penjar-los als envasos d’oli com a reconeixement 

de l’atorgament 

CONCURSOS D’OLIS QUE S’ORGANITZEN A CATALUNYA
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ALGUNES EINES PER FER MES VISIBLES NOSTRES OLIS

 Concurs d’Olis d’Oliva de les Comarques del Priorat, Ribera d’Ebre i Terra Alta

 S’admetran a concurs olis obtinguts a partir d’olives produïdes a l’àrea 

geogràfica del Priorat, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre i la seva àrea 

d’influència, transformades per almàsseres ubicades en aquesta mateixa 

àrea. 

 un lot homogeni d’almenys 5.000 litres

 Té una categoria per empreses de producció limitada (+ de 1000 litres) 
Davant la existència a l’àmbit geogràfic del concurs de productors o comercialitzadors de petites produccions 

 En cadascuna de les categories hi ha primer, segon i tercer premi:
 Olis Fruitats Verds Amarg

 Olis Fruitats Verds Dolç

 Olis Fruitats Madurs

 -Olis Ecològics Verges Extra

 Els premis consistiran en un diploma acreditatiu o guardó

 Es farà una amplia difusió del resultat del concurs d’olis

CONCURSOS D’OLIS QUE S’ORGANITZEN A CATALUNYA
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ALGUNES EINES PER FER MES VISIBLES NOSTRES OLIS

 Concurs al tast dels olis de les Terres de l’Ebre.

 En cadascuna de les categories hi ha primer, segon i tercer premi:

 PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA DOP de les Terres de l’Ebre. Olis amb 

Denominació d’Origen Protegida (DOP) del Baix Ebre-Montsià i la Terra Alta

 PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA de les Terres de l’Ebre sense DOP

 PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA ECOLÒGIC

 PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA

 PREMI AL MILLOR OLI D’OLIVA VERGE. Productors particulars i de collita pròpia

 PREMIS GENERALS

 Trofeu als tres primers de cada categoria

 Divulgació a nivell de xarxes socials i premsa de l’esdeveniment i resultats del mateix

 PREMIS AL MILLOR OLI D’OLIVA DEL CONCURS (entre d’altres)

 Inscripció gratuïta, a càrrec de l’organització del concurs, per inscriure l’oli guanyador als següents 

concursos internacionals:

 OLIVA JAPAN Internacional de l’Oli d’Oliva Verge Extra

 Concurs Internacional LES OLIVALIES (França)

CONCURSOS D’OLIS QUE S’ORGANITZEN A CATALUNYA
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ALGUNES EINES PER FER MES VISIBLES NOSTRES OLIS

 Premi al millor oli d’oliva verge extra ecològic.

 A nivell Nacional

 Per participar cal ser elaborador/ra d’oli verge extra ecològic

 Cal trametre 3 ampolles d’oli a l’organització abans de la data indicada

 Hi ha primer, segon i tercer premi

 Premis:

 Entrega d’un certificat

 Participació gratuïta amb un estand a la Fira Natura

 Autorització per fer referencia al premi obtingut en l’etiquetatge dels envasos 

CONCURSOS D’OLIS QUE S’ORGANITZEN A CATALUNYA

12



ALGUNES EINES PER FER MES VISIBLES NOSTRES OLIS

Font: Web oficina de l’oli: 

https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/oficina-

de-l-oli/olivicultura

CONCURSOS NACIONALS E INTERNACIONALS (OOVE)
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Concursos internacionals d’oli d’oliva

https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/oficina-de-l-oli/olivicultura


CONCURSOS NACIONALS E INTERNACIONALS (OOVE)

1. Context: Territori
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Concurs Pais Logo Data Volum mínim

Feinschmecker
Olio Award

Alemania Jenner Sense lot

MAPA Espanya Març 20.000 L conv
5.000 L ecólogico

Expoliva Espanya Març 10.000 L

ARMONIA Italia Febrer 1.000 L

BioFach Alemania Febrer 1.000 L

Montiferru Italia Febrer Sense lot

OlioCapitale Italia Març Sense lot



CONCURSOS NACIONALS E INTERNACIONALS (OOVE)
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Concurs Pais Logo Data Volum mínim

Mario Salinas Març 3.000 L

L’Orciolo d’Oro Italia Març Sense lot

Paris Gourmet Francia Març Sense lot

International
olive oil award

Suissa Març 1.000 L



CONCURSOS NACIONALS E INTERNACIONALS (OOVE)

1. Context: Territori
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Concurs Pais Logo Data Volum mínim

Los angeles
international 
extra virgin 
olive oil 
competition

EEUU Abril Sense lot

ARMONIA Abril Sense lot

Superior Taste 
Award, Brusela

Bélgica Abril Sense lot

Oil China China Abril Sense lot



CONCURSOS NACIONALS E INTERNACIONALS (OOVE)

1. Context: Territori
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Concurs Pais Logo Data Volum mínim

New York 
International 
olive oil 
competition

EEUU Abril Sense lot

Sol d’Oro Italia Abril Sense lot

Sol d’Oro, 
Hemisferi sud

Chile Abril Sense lot

Beijing China 
Global

China Abril 3.000 botelles de 
750ml



CONCURSOS NACIONALS E INTERNACIONALS (OOVE)

1. Context: Territori
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Concurs Pais Logo Data Volum mínim

Il Magnifico
Extra Virgin 
Olive Oil 
Awards

Italy Abril Sense lot

London IOOC England Abril 500 kg

Sial olive d’or, 
Montreal

Canadá Abril 1000 L

Olive Japan, 
Tokio

Japó Abril Sense lot



CONCURSOS NACIONALS E INTERNACIONALS (OOVE)

1. Context: Territori
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Concurs Pais Logo Data Volum mínim

Great taste 
awards

Gran 
bretanya

Abril-maig Sense lot

Domina IOOC Maig

Leone d’oro Italia Maig 1000 L

Terraolivo
Competition

Israel juny Sense lot



CONCURSOS NACIONALS E INTERNACIONALS (OOVE)

1. Context: Territori
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Concurs Pais Logo Data Volum mínim

Copenhagen 
Internaitonal
olive oil award

Dinamarca Junio Sense lot

OLIVINUS Argentina Agosto Sense lot

Selection Alemania Setembre Sense lot

World food
moscow

Rusia Setembre Sense lot



CONCURSOS NACIONALS E INTERNACIONALS (OOVE)

1. Context: Territori
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Concurs Pais Logo Data Volum mínim

EXPOAzeite Brasil Setembre Sense lot

Argoliva Argentina Octubre Sense lot

ARMONIA
hemisferi sud

Octubre 1000L

BIOL Italia Noviembre 500L Oli ecologic

Coq d’or Francia Noviembre Sense lot



ELS MILLORS CONCURSOS INTERNACIONALS D’OOVE
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Ranking segons: Concursos 2022



ELS MILLORS CONCURSOS INTERNACIONALS D’OOVE
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Ranking segons: Concursos 2022



ELS MILLORS CONCURSOS INTERNACIONALS D’OOVE
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Ranking segons: Concursos 2022



ELS MILLORS CONCURSOS INTERNACIONALS D’OOVE
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Ranking segons: Concursos 2022



ELS MILLORS CONCURSOS INTERNACIONALS D’OOVE
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Ranking segons: Concursos 2022



ELS MILLORS CONCURSOS INTERNACIONALS D’OOVE
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Ranking segons: Concursos 2022



ELS MILLORS CONCURSOS NACIONALS D’OOVE

Premios Alimentos de España del Ministerio 

de Agricultura de España. 

- OLIS ADMESOS A CONCURS: Només s'admetran a concurs els olis d'oliva verge extra a granel de la 
campanya 2021-2022,

- RECOLLIDA DE MOSTRES: El MAPA realitzarà la recollida de les mostres a les instal·lacions de l'entitat 
inscrita al concurs.

- Per cada oli presentat al concurs es recolliran vuit exemplars de mostra final de 250 ml

- Cinc exemplars seran empleats per a la valoració organolèptica, un es reservarà com a exemplar de 
seguretat i un altre serà lliurat al participant que quedarà com a dipositari. L'exemplar restant s'utilitzarà 
per a la realització de les anàlisis fisicoquímiques

- Cada exemplar de mostra haurà de precintar-se i portarà una etiqueta en què figuri, el nom del concurs, 
un codi que identifiqui de manera inequívoca a la Almazara i la data de presa de mostres.

- El MAPA ha de supervisar les tasques de codificació de manera que se n'asseguri l'anonimat, la 
integritat i la traçabilitat de les mostres que s'analitzen.

- El dipòsit o dipòsits d'on es prenguin les mostres quedaran precintats, un cop recollit l'oli, fins a la 
resolució del concurs.

28



ELS MILLORS CONCURSOS NACIONALS D’OOVE

Premios Alimentos de España del Ministerio 

de Agricultura de España. 

- SELECCIÓ: La valoració organolèptica es durà a terme dacord amb la fitxa de tast que figura a lannex III de lOrdre
de convocatòria.,

- Fases de la valoració organolèptica

- Primera fase: realitzada pel panell de tastadors d'oli d'oliva verge extra del MAPA.

- Segona fase: Consistirà en l'anàlisi final de les mostres seleccionades a la primera fase i serà realitzat 
per un panell de tastadors del MAPA i altres Panels.

- Es consideren finalistes les mostres que obtinguin les tres millors puntuacions en cada modalitat

- MODALITATS

- Premi Aliments d'Espanya Millor Oli d'Oliva Verge Extra - Fruitat Verd Amargo:

- Premio “Alimentos de España Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra - Fruitat Verd Dolc”

- Premi Aliments d'Espanya Millor Oli d'Oliva Verge Extra - Fruitat Madur.

- Premi Especial Aliments d'Espanya Millor Oli d'Oliva Verge Extra: Es concedirà a l'oli que hagi obtingut la 
millor puntuació en la fase de tast i en la valoració fisicoquímica d'entre les tres modalitats establertes.
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OLIS ADMESOS A CONCURS



ELS MILLORS CONCURSOS NACIONALS D’OOVE

Neix amb l'objectiu de cobrir una necessitat important; 

reunir tots els millors AOVEs d'Espanya en una sola publicació, 

on siguin classificats anualment segons la qualitat i les propietats.

Bases

- Cada mostra d'oli haurà de procedir d'un lot homogeni mínim de 3.000 kg, ja 

sigui de producció convencional o ecològica

- La recollida de Mostres serà realitzada per personal tècnic d'Iber Oleum

- Els olis a presentar seran els produïts exclusivament a la Campanya

2021/2022

- L'edició 2022 comptarà amb una secció destinada a petites produccions o 

edicions limitades i varietats autòctones (producció menor de 3000kgs).

Iber Oleum es la Guía del Aceite de Oliva Virgen Extra de España
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ELS MILLORS CONCURSOS NACIONALS D’OOVE

Valoració

- Panell format nómes per tastadors experts

- El procès de selección es realizar en varies fases i és molt riguròs

Premis

- Fruitats intens

- Fruitat mig

- Varietats minoritaries

- Petites Produccions

Iber Oleum es la Guía del Aceite de Oliva Virgen Extra de España
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ELS MILLORS CONCURSOS INTERNACIONALS D’OOVE

Premios Mario Solinas del Consejo Oleícola Internacional.
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OBJECTIU: és seleccionar entre els olis d'oliva verges extra participants dels dos 

hemisferis, aquells que presentin les característiques organolèptiques màximes a 

cadascuna de les categories establertes en aquestes bases.

Els olis presentats a concurs han de provenir de la campanya actual i un lot homogeni d'almenys 3000 

litres, emmagatzemat en un mateix dipòsit d'oli.

Cada participant/raó social només podrà presentar un oli d'oliva verge extra.

Recollida de les Mostres: 5 mostres representatives del lot d’oli presentat a concurs de 500 ml 

cadascuna, col·locades en recipients de vidre de color de la mateixa capacitat, i 2 mostres de 100 ml, 

també de vidre de color

, cada mostra recollida haurà de ser tancada amb tap proveït de precinte de seguretat i segellada pel 

notari i portarà una etiqueta amb un codi didentificació del concursant, compost de xifres i de dues 

lletres; els requisits a seguir per al mostreig seran els kjados a la norma ISO 5555: “Greses d'origen 

animal o vegetal 



ELS MILLORS CONCURSOS INTERNACIONALS D’OOVE

Premios Mario Solinas del Consejo Oleícola Internacional.
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Presa de mostres

- Precintar el dipòsit del lot d'oli presentat a concurs

Cada participant/raó social només podrà presentar un oli d'oliva verge extra.

Recollida de les Mostres: 5 mostres representatives del lot d’oli presentat a concurs de 500 ml 

cadascuna, col·locades en recipients de vidre de color de la mateixa capacitat, i 2 mostres de 100 ml, 

també de vidre de color

, cada mostra recollida haurà de ser tancada amb tap proveït de precinte de seguretat i segellada pel 

notari i portarà una etiqueta amb un codi didentificació del concursant, compost de xifres i de dues 

lletres; els requisits a seguir per al mostreig seran els kjados a la norma ISO 5555: “Greses d'origen 

animal o vegetal 

Enviar una de les 2 mostres de 100 ml a un laboratori reconegut pel Consell Oleícola Internacional per al 

període actual perquè en faci l'anàlisi química i expedeixi el corresponent certificat d'anàlisi de qualitat 

que ratifica que es tracta d'un oli d'oliva verge extra

Enviar una de les mostres de 500 ml a un panell de tast d'oli d'oliva verge reconegut pel COI perquè en 

faci la valoració organolèptica



ELS MILLORS CONCURSOS INTERNACIONALS D’OOVE

Premios Mario Solinas del Consejo Oleícola Internacional.
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Valoració de les mostres

- Els olis participants són analitzats per un jurat internacional.

- Els membres d'aquest jurat internacional són elegits per la Secretaria Executiva 

entre els caps de panel reconeguts pel COI

El jurat internacional seleccionarà l'oli guanyador del Premi a la Qualitat Mario Solinas dins de cada grup 

en funció de les puntuacions obtingudes i proposarà, entre els olis finalistes restants, un segon i tercer 

premi a cadascun dels grups.

Les categories establertes són:

- Fruitat verd intens, 

- Fruitat verd mig

- Fruitat verd lieuer

- Fruitat madur

La puntuació mínima per a l'obtenció d'un premi serà:

- 70 punts per a la categoria de fruitat verd intens i mig

- 65 punts per a la categoria de fruitat verd lleuger

- 60 punts per a les categories de fruita madura i d'olis d'oliva verges extra procedents de 

l'Hemisferi Sud.

, 



ELS MILLORS CONCURSOS INTERNACIONALS D’OOVE

Premios Mario Solinas del Consejo Oleícola Internacional.
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Valoració de les mostres

En cas d'empat, cal triar l'oli amb l'acidesa lliure més baixa i, en cas de persistir

l'empat, l'oli amb l'índex de peròxids més baix.

Els premis consistiran en una medalla, or, plata i bronze per als guanyadors de cada categoria i un 

diploma acreditatiu per a aquests i per als tres finalistes de cada categoria.

Els guanyadors únicament podran fer esment del premi als envasos del lot al que pertanyi la mostra 

guanyadora

, 



ELS MILLORS CONCURSOS INTERNACIONALS D’OOVE

Els organitzadors son la Revista Mercacei i AEMO,

Bases per a participar

- La mostra d'oli presentada ha de pertànyer a un lot el volum mínim del qual ha

de ser de 2.500 litres.

- A cada mostra presentada se li assignarà una clau que haureu d'anotar a les etiquetes de les mostres

enviades.

- Un cop inscrit, i amb la clau assignada, haureu d'enviar quatre ampolles acolorides de 500 ml. de 

cadascuna de les mostres presentades, juntament amb dues ampolles o envasos comercials de la 

marca. S’ha d’adjuntar també el butlletí analític sensorial i físico químico amb les determinacions que 

s'indiquen a les bases.

- El candidat haurà de mantenir l'AOVE a les seves instal·lacions fins a almenys 30 dies després del 

tancament de la convocatòria del concurs, ja que l'organització podrà requerir-li en aquest termini i de 

manera presencial una mostra per garantir l'origen dels olis presentats i comprovar-ne el volum

declarat
- Es comprovarà almenys el 10% de les mostres que resultin seleccionades al TOP100, sent elegides de 

de forma aleatòria per part d'un notari col·legiat.

EVOOLEUM World's TOP100 Extra Virgin Olive Oils

CONCURS INTERNACIONAL A LA QUALITAT DELS OOVE

36



ELS MILLORS CONCURSOS INTERNACIONALS D’OOVE

Els organitzadors son la Revista Mercacei i AEMO,

Bases per a participar

- La mostra d'oli presentada ha de pertànyer a un lot el volum mínim del qual ha

de ser de 2.500 litres.

- A cada mostra presentada se li assignarà una clau que haureu d'anotar a les etiquetes de les mostres 

enviades.

- Un cop inscrit, i amb la clau assignada, haureu d'enviar quatre ampolles de color de 500 ml. de 

cadascuna de les mostres presentades, juntament amb dues ampolles o envasos comercials de la 

marca. S’ha d’adjuntar també el butlletí analític sensorial i físico-químic amb les determinacions que 

s'indiquen a les bases.

- L'organització del concurs, un cop finalitzat el termini de recepció de mostres, lliurarà dues ampolles 

de cada oli amb la seva referència a un notari col·legiat.

- Les altres dues mostres quedaran en dipòsit de l'organització; una servirà per realitzar anàlisi 

comparativa si resulta seleccionada; i una altra per determinar l‟Índex de Qualitat Global en cas 

d‟empat.

- El notari eliminarà l'etiqueta amb la referència assignada pel concurs i identificarà amb una clau 

secreta cada ampolla, que serà tornada a l'organització.

- La correspondència entre les mostres i les claus secretes serà custodiada pel notari i no seran 
- conegudes per cap membre de l'Organització.

EVOOLEUM World's TOP100 Extra Virgin Olive Oils

CONCURS INTERNACIONAL A LA QUALITAT DELS OOVE
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ELS MILLORS CONCURSOS INTERNACIONALS D’OOVE

Bases per a participar

- El candidat haurà de mantenir l'AOVE a les seves instal·lacions fins a almenys 30 dies després del 

tancament de la convocatòria del concurs, ja que l'organització podrà requerir-li en aquest termini i de 

manera presencial una mostra per garantir l'origen dels olis presentats i comprovar-ne el volum

declarat
- Es comprovarà almenys el 10% de les mostres que resultin seleccionades al TOP100, sent elegides de 

forma aleatòria per part d'un notari col·legiat.

- Els olis candidats seran valorats organolèpticament per un jurat internacional de reconegut prestigi

seguint el full de valoració del concurs.

- Es considerarà la mitjana aritmètica de les puntuacions totals dels membres del jurat eliminant-ne el 

major i menor valor; així resultarà una puntuació final de 0 a 100 punts. Aquesta mitjana es considera 

amb dos decimals.

- Es procedirà a seleccionar per a l'edició de la Guia els 100 olis que hagin obtingut més puntuació

total, que seran presentats per ordre alfabètic indicant-se la puntuació obtinguda

EVOOLEUM World's TOP100 Extra Virgin Olive Oils

CONCURS INTERNACIONAL A LA QUALITAT DELS OOVE
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ELS MILLORS CONCURSOS INTERNACIONALS D’OOVE

Premis
- En funció del full de valoració del jurat i de la procedència de l'oli (país i varietat), s'estableixen els

premis següents en les diferents categories:

- Millor Absolut EVOOLEUM, que serà aquell que obtingui més puntuació absoluta.

- EVOOLEUM TOP10, els deu millors AOVEs quant a puntuació absoluta.

- Millor Fruit Verd, Millor Fruit barreja Verd/Maduro i Millor Fruit Maduro (segons la categoria de fruitat).

- Millor de cada país, considerant només els països que presentin quatre o més mostres.

- Millor Monovarietal, considerant igualment només aquelles varietats d'oliva que compten amb quatre o més mostres.

- Millor Coupage.

- Millor Hemisferi Sud i Millor Hemisferi Nord en cas de quedar seleccionats AOVEs de tots dos hemisferis.

- TOP3 de Producció Orgànica.

- Millor DOP (per països).

- TOP10 AOVES Saludables.

- Millor Productora de AOVE.

- Millor Disseny de Packaging

EVOOLEUM World's TOP100 Extra Virgin Olive Oils

CONCURS INTERNACIONAL A LA QUALITAT DELS OOVE

39



ELS MILLORS CONCURSOS INTERNACIONALS D’OOVE

EVO IOOC ITALY
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Des de la primera edició ha estat inclòs pel World Ranking Oli d'OOVE
- entre els primers concursos internacionals d’oli d'oliva verge extra
- i primer a Itàlia.

PREMIS :(medalles d'or i plata) per a l'oli d'oliva verge extra i els condiments a 
base d'oli EVO:

- Medalla de plata EVO IOOC Itàlia 2022 (de 65 a <84 punts).

- Medalla d'Or EVO IOOC Itàlia 2022 (de 84 a 100 punts);



ELS MILLORS CONCURSOS INTERNACIONALS D’OOVE

Al mateix oli d'oliva verge extra que obtingui la puntuació més alta en més d'una 

de les categories del concurs, només se li concedirà un reconeixement, seguint 

aquest ordre:

Millor Internacional;

Millor Orgànica;

Millor DOP/IGP;

Millor Monovarietal;

Millor Coupage;

el millor del país;

Premi especial.

EVO IOOC ITALY
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ELS MILLORS CONCURSOS INTERNACIONALS D’OOVE

és considerat un dels certàmens més importants i influents a

nivell mundial.

PREMIOS TERRAOLIVO

Oro ( 65-75,99 puntos)

Prestigio Oro (76-85,99 puntos)

Gran Prestigio Oro (86-100 puntos)

Top TEN (Los 10 primeros AOVE con más de 95 puntos)

TERRAOLIVO – International Olive Oil competition
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ELS MILLORS CONCURSOS INTERNACIONALS D’OOVE

PREMIOS ESPECIALES

Mejor AOVE Internacional (Mejor AOVE de TERRAOLIVO)

Mejor AOVE Ecológico Internacional

Mejor AOVE Comercial Israelí

Mejor AOVE boutique israelí

Mejor AOVE de Israel en cada categoría varietal (Mínimo 10 en cada categoría)

Mejor AOVE Kosher

Mejor almazara israelí

Mejor marca comercial israelí

Mejor marca boutique israelí

Best of Country (Mínimo de 10 muestras del país)

Mejor diseño de packaging internacional

Mejor diseño de empaque israelí

TERRAOLIVO – International Olive Oil competition
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ELS MILLORS CONCURSOS INTERNACIONALS D’OOVE
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ELS MILLORS CONCURSOS INTERNACIONALS D’OOVE
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ELS MILLORS CONCURSOS INTERNACIONALS D’OOVE
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ELS MILLORS CONCURSOS INTERNACIONALS D’OOVE
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ELS MILLORS CONCURSOS INTERNACIONALS D’OOVE
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ELS MILLORS CONCURSOS INTERNACIONALS D’OOVE
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ELS MILLORS CONCURSOS INTERNACIONALS D’OOVE
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ELS MILLORS CONCURSOS INTERNACIONALS D’OOVE
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GUIES D’OLIS

Es la primera guia internacional dedicada als productors d’oli de tot el 

mon i als seus olis d’oliva verge extra. (des de 2010)

La selecció es fa per un panell d’experts coordinat per Marco Oreggia.

(no es coneix als integrants del panel)

 5 continents 52 països

 84 mapes mundials de les zones d'oliverar

 500 productors i 779 olis d'oliva verge extra

Es realitzat directament en dos idiomes (italià-anglès i italià-xinès)

El problema d’aquesta guia és que els olis que apareixen son de la campanya anterior 

Guia Flos Olei
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GUIES D’OLIS

Iber Oleum és la Guia de l'Oli d'Oliva Verge Extra d'Espanya 

L'objectiu és reunir tots els millors AOVEs d'Espanya en una sola 

publicació, on siguin classificats anualment segons la seva qualitat i 

propietats

A la selecció participen dos panells d’experts que valoren, puntuen i descriuen els olis

Els olis els recull l’organització,

El tast es fa de forma individual per aconseguir la màxima imparcialitat

Els olis que apareixen corresponen a la campanya que indica la guia i en l’ordre de la 

puntuació obtinguda

Guia IberOleum
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GUIES D’OLIS

Reuneix els 100 millors olis d'oliva verges extra del món segons els 

resultats obtinguts en els Premis Internacionals a la Qualitat de l'Oli 

d'Oliva Verge Extra EVOOLEUM Awards

A la selecció participen cuatre panells d’experts que valoren, puntuen i descriuen els olis

La guia està editada en castellà i anglès.

La seva lectura es bastant intuïtiva. S’han creat una sèrie de símbols e 

icones interpretatius que fan referencia a: la puntuació obtinguda per 

cada suc, a la seva procedència, 

la Denominació d'Origen Protegida (DOP) o Indicació Geogràfica Protegida (IGP) a la 

qual pertany.

La varietat d'oliva de la qual s'obté, el tipus d'envàs en el qual es presenta, el volum de 

producció i el sistema -i moment- de la recol·lecció, la singularitat de l'entorn on s'ubica 

l'olivar, el tipus de cultiu i de plantació, el sistema de producció, el tast i el maridatge; i 

també aquells sucs que posseeixen Certificació Kosher i Halal.

Guia Evooleum
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GUIES D’OLIS

La guia es crea a partir de les dades obtingudes pels olis valorats en 

el concurso internacional EVO IOOC. S’edita en anglès.

Tots aquells olis que participen en el concurs poden optar a sortir en 

la guía.

A la guia no apareixen les puntuacions obtingudes per cada oli.

Es classifiquen en funció de si han obtingut distinció or o plata

Cada oli presenta una fitxa tècnica en la que apareix: La empresa, 

el nom del productor, el volum del lot, la varietat, si es orgànic o 

pertanyé a una DOP o IGP, el tipus de olivar, el mètode de recol·lecció, 

el rang de preu, si té algun tipus de certificat.

Les descripció organolèptica i les dades de contacte.

Guia Evo IOOC
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Moltes gràcies

Departament d’Acció Climàtica,
Generalitat de Catalunya

Alimentació i Agenda Rural 
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