
La Denominació d’Origen Protegida Siurana és al sud de Catalunya,
a la ribera de la mar Mediterrània. La varietat Arbequina, suau i 
afruitada, és autòctona d’aquesta DOP que va ser constituïda fa més
de 35 anys. El conreu de l’oliva és una tradició mil·lenària en aquesta
zona privilegiada, on es produeixen alguns dels olis més apreciats 
del món.

Dades tècniques
Oli d’Oliva Verge Extra

Denominació d’Origen
D.O.P Siurana

Capacitat
750 ml

Varietats
100% Arbequina

Acidesa
<0,2%

Polifenols
225 ppm

Molt més que un oli
Un diamant no és una simple pedra, és alguna cosa més. Obra mestra de la 

naturalesa més capriciosa, un diamant sembla desprendre poders especials. Ens 
pot fer somiar o pot representar la culminació d’un desig, cosa que una simple 

pedra no pot fer. De la mateixa manera, OleAurum és molt més que un oli. 

Nota de tast
OleAurum Coupage DOP Siurana és fruit d’una selecció dels millors 
olis de la DOP Siurana. Té una aroma intensa i agradablement afruitada 
d’oliva verda, amb notes que recorden la menta i la gespa acabada de 
tallar. Sobresurten també les fruites com la poma o el plàtan.

En boca destaquen els sabors de tomàquet i de nou verda, i un sabor 
final d’ametlla que proporciona una magnífica sensació al paladar, 
que ens fa sentir davant d’un oli únic i excepcional. En conjunt és un 
oli harmònic, ric, amb múltiples atributs i molt arrodonit, amb un 
perfecte equilibri entre el dolç, l’amarg i el picant.

Tant el seu sabor com l’aroma són inconfusibles, i un cop s’ha provat, 
no deixa indiferent.

DOP Siurana

· Ampolles - Caixa
· Botellas - Caja
· Bottles - Carton

· Caixes - Palet
· Cajas - Palet
· Cartons - Pallet

Barcodes
· GTIN_8: 84155962
· GTIN_14: 10000084155969

Logística - Logistics  euro pallet
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