Noticias & Actualidad
Premios para el aceite de oliva Mestral

El aceite de oliva virgen extra Mestral, de la Cooperativa Agrícola de Cambrils, ha sido
galardonado con la Medalla de Oro en el Primer Concurso Internacional de Aceite de Oliva en el
Mediterráneo Terra Olivo. Participaron una selección de 189 aceites de 14 países como
Argentina, Grecia, Italia, Israel y España, entre otros y la cata la realizaron 24 profesionales de
diversas nacionalidades en la ciudad de Jerusalén. Además, este aceite ya había conseguido
otros dos premios a la calidad, la Medalla de Plata en el Concurso Extra Virgin Olive Oil
Competition de Los Angeles (Estados Unidos) y la Medalla de Bronce en el concurso Produits
des Cultures d´Exception de París (Francia).

Nederlandse Vertaling:

Laatste Nieuws
Prijzen Mestral olijfolie
De extra virgen olijfolie, Mestral van de Landbouw Coöperatie van Cambrils, is bekroond met de
Gouden Medaille op de Eerste Internationale Olijfolie in de Middellandse Zee Terra Olivo. Bij
deze evenement waren betrokken, een selectie van 189 oliën uit 14 landen, waaronder
Argentinië, Griekenland, Italië, Israël en Spanje, onder andere.
De proeverij werd uitgevoerd door 24 professionals van verschillende nationaliteiten in de stad
van Jeruzalem. Bovendien, deze olijfolie had al twee awards voor zijn kwaliteit gewonen, de
Zilveren Medaille, Wedstrijd in los Angeles (VS) en de bronzen Medaille in de competitie Produits
des Cultures d’Exception in Parijs, (Frankrijk).

http://www.chefsbook.es/noticias_det.php?id=274

PRIMERS PREMIS: Millor Oli d’Oliva Verge Extra d’Espanya 2006 y Millor Oli d’Oliva Verge Extra d’Espanya 2008.
EERSTE PRIJZEN: het beste olijfolie extra virgen van Spanje in 2006 en in 2008

La cooperativa agrícola de Cambrils obtiene tres galardones
internacionales a la calidad del aceite de oliva “Mestral”

03/09/2010, FCAC
La cooperativa valora que "los premios son un estímulo para todo el equipo de personas que trabajan para
conseguir un aceite de calidad....... Todos recibimos estos premios como un estímulo para seguir mejorando y
también es un reconocimiento a un producto de muchísima calidad hecho en Cambrils. Podemos afirmar, sin
duda, que probablemente el aceite “Mestral” de la cooperativa Agrícola de Cambrils es el más premiado de
Cataluña."
La campaña 2009-2010 ha sido excelente en cuanto a cantidad y calidad.
Nota de cata del aceite de oliva virgen extra “Mestral” según el Panel de Cata Oficial de Aceites Vírgenes de Oliva
de Cataluña:
"Perfil de frutados intenso de oliva con una sensación que recuerda las frutas maduras. Se perciben notas de
manzana, plátano maduro y almendra, aparecen notas verdes de hoja y aromas secundarios de hinojo y hierba.
En boca es dulce y almendrado, ligeramente amargo y picante, muy equilibrado."
Nederlandse vertaling:

De landbouw Coöperatieve uit Cambrils krijgt drie internationale prijzen voor de
kwaliteit van de olijfolie “Mestral”
De coöperatieve waardeert dat “de prijzen zijn een aanmoediging voor het hele team van de mensen die werken
aan een kwaliteit olie te krijgen…… We krijgen deze awards als een stimulans om verder de olie te verbeteren.
Het is ook een erkenning van een zeer hoogwaardig product gemaakt in Cambrils. We kunnen zeggen zonder
twijfel dat de olie “Mestral” van de Landbouw Coöperatieve uit Cambrils is waarschijnlijk de meest geprijsd van
Catalonië”.
Het seizoen 2009-2010 is uitstekend in termen van kwantiteit en kwaliteit.
Proefnotities van de olijfolie extra Virgin "Mistral", volgens de officiële proefpanel van de Virgin olijfolie van
Catalonië:
"Profiel intense fruitige olijfolie met een gevoel die doet denken aan rijpe vruchten. Men neemt waar noten van
appel , rijpe banaan en amandel noten , verschijnen noten van groene blad en secundaire aroma's van venkel en
graas. In mond is de smaak zoet en nootachtig, licht bittere en kruidig. zeer evenwichtig. "
http://www.agroalimentacion.coop/catalogo/noticias_ver/7/7/1/2467

