Fira de l'Oli. La Primera Premsada

Increment de polifenols
en oli d'oliva verge extra
de les terres de Lleida
Jornada tècnica en línia
Dijous, 28 d’octubre de 2021

Presentació
Jornada de presentación dels resultats
del projecte “Increment de polifenols en
Oli d’Oliva Verge Extra (OOVE) produit
a les terres de Lleida, desenvolupat per
la Cooperativa de la Granadella,
L’Olivera i Simbionatur.
Tradicionalment els olis varietals
d'Arbequina presenten una marcada
suavitat deguda al baix contingut fenòlic
(els polifenols són els responsables de
l'amar-gor i picant dels olis). Diferents
estudis posen de manifest que els olis
d’Arbequina produïts a Lleida tenen un
major potencial de producció per arribar
al contingut fenòlic que els permeti
aplicar l’al·legació de salud. Per arribarhi és necessari un procés d’adaptació
de les condicions de la matèria primera i
una optimització del procés d’extracció
que permeti transferir en major
proporció els fenols del fruit a l’oli.

Programa
19.00 h

Presentació de la jornada
Sr. Josep M. Barrufet Olivart, enginyer agrònom.

19.10 h

Els polifenols i l’al·legació de salut
Sra. M. Paz Romero Fabregat. Universidad de Lleida.

19.40 h

El maneig i la maduració als polifenols de l’oli
Sra. Antònia Ninot Cort. IRTA.

20.10 h

Oli del raig i oli filtrat
Sra. M. Paz Romero Fabregat. Universidad de Lleida.

20.50 h

Precs i preguntes

21.15 h

Cloenda de la jornada

Aquesta jornada es realitza en línia. El dia abans de la jornada rebreu
l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on podreu seguir-la.

Aquesta jornada s’emmarca dins els
actes de la 7ena. Edició de la Fira de
l’Oli. La Primera Premsada de la
Granadella (Les Garrigues), que es
realitzarà del 28 al 31 d’octubre.

Organització

Inscripcions

Col·laboració

Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural

A través de RuralCat: Inscripcions
Per a més informació:
Escola Agrària de Les Borges Blanques
Tel. 973 14 31 88 –
aecabor.daam@gencat.cat

210586 / 2,00

