L’oli Empeltre de collita
avançada DOP Terra Alta
Gastronomia i sommelieria de l’oli
Jornada tècnica
GANDESA, dimarts 26 de novembre de 2019

Presentació
La jornada pretén presentar les
característiques principals dels olis de
la Denominació d’Origen Protegida Oli
de Terra Alta de collita avançada. La
seva varietat principal, Empletre,
permet encaixar en tot tipus de
preparat gastronòmic: fred, semi fred,
guisat i dolços.
S’explicaran diversos coneixements,
recomanacions en l’àmbit gastronòmic
i de sommelieria, en definitiva
s’intentarà transmetre tot allò que
pensem que pot interessar al sector
restauració i consumidor final.
L’oli d’oliva de collita avançada, per les
seves característiques organolèptiques, ens ofereix un oli diferenciat,
que marida amb els aliments de
manera molt singular, realçant la
gastronomia de qualitat.

Programa
10.00 h Inscripcions i lliurament de documentació
10.10 h Presentació de la Jornada I Acte d’apadrinament de l’oli nou
Sr. Josep Pere Colat. President de la DOP Oli Terra Alta.
Sr. Josep Sucarrats. Director de la revista Cuina.
10.20 h Presentació del projecte Revista Cuina
Sr. Josep Sucarrats. Director de la revista Cuina
10.45 h Característiques organolèptiques de l’oli empeltre de collita
avançada
Sra. Àngels Calvo. Cap del Panell de Tast Oficial d’Olis d’Oliva
Verges de Catalunya.
11.30 h Presentació del projecte de Sommelieria de l’oli
Sra. Montserrat Freixa. Cheff i Sommelier de l’oli.
12.30 h Cloenda de la jornada
Sr. Ferran Grau. Director dels Serveis Territorials del DARP a les
Terres de l’Ebre.

.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració
Panell de Tast Oficial d’Olis Verges
d’Oliva de Catalunya

Lloc de realització
Edifici Telecentre del Consell Comarcal de la Terra
Seu del Consell Regulador DOP Oli Terra Alta
C. Povet de la Plana, 4
43780 - GANDESA

Inscripcions
Per assistir us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
Per a més informació us podeu adreçar a:
info@dopoliterraalta.com – Tel.: 977 420 474

1234
1234 // 3,00
3,00

@ruralcat

190301 / 2,25

