Oli

Rupestre del Cogul®
OLI D’OLIVA
VERGE EXTRA
100% olives arbequines

Per gaudir
del sabor de la
nostra terra

El nostre producte: l’Oli
OLI D’OLIVA VERGE EXTRA
Amb un aroma i sabor exquisit, l’Oli Rupestre
del Cogul manté plenament la personalitat de la
zona d’on procedeix. És un oli singular, molt equilibrat i harmònic.
El segell de qualitat de la Denominació d’Origen
Protegida “Les Garrigues” certifica la qualitat del
nostre oli.

Un oli d’oliva arbequina
verge extra de
categoria superior.
3 litres

250 ml

2 litres

500 ml

750 ml

3 litres

1 litre

5 litres

5 litres

1 litre

5 litres

És l’oli de més qualitat, amb unes propietats organolèptiques excepcionals i de baixa
acidesa. Tota l’oliva que produïm és arbequina, la més petita de totes les varietats i la
més famosa per la finor del seu oli.

OLI D’OLIVA VERGE EXTRA ECOLÒGIC
L’oli ecològic ha estat elaborat a partir d’olives arbequines procedents del cultiu ecològic. Un cultiu sense adobs ni pesticides de síntesis química
per tant, el producte final no conté residus
d’aquestes substàncies.
Això fa que l’oli verge extra de categoria superior
sigui un aliment d’alta qualitat i alhora respecti el
medi ambient. La certificació ecològica garanteix
que el producte ha estat controlat en tot el seu
procés de producció, elaboració, envasat i comercialització.
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El Cogul és un petit
poble de 190 habitants, situat a 22 km
del sud de Lleida (Catalunya). Està apartat
de qualsevol carretera
important; la més pròxima a 10 km i uneix
Lleida amb Flix.
Però si alguna cosa fa
únic El Cogul són les seves pintures rupestres
de fa més de 10.000
anys (i que formen part
de les Rutes de l’Art Rupestre), declarades de
Patrimoni Mundial per
la UNESCO.

La seu de la Cooperativa Camp de Cogul està
situada a la cara nord
del poble i està fornada
per un conjunt d’edificis, cada un dedicat a
una activitat concreta.

L’antic molí és avui un
petit museu dedicat a
l’elaboració de l’oli i
compta també amb una
botiga de productes
propis.
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