FORMULARIO PARA LA PARTICIPACIÓN EL EN CATÁLOGO DE AOVE DE LA PROVINCIA DE
CASTELLÓN 2021
EMPRESA
AOVE
EMPRESA: DESCRIPCIÓN, HISTORIA, ELEMENTOS DESTACABLES ETC.

AOVE: CARACTERÍSTICAS DESTACADAS, ELEMENTOS DIFERENCIADORES, ETC.

Almassora, a 21 d’Abril de 2021

Aovelovers I la Fundació Intercoop en col·laboració amb Diputació Provincial de Castelló,
volen convidar-los a participar en el Catàleg de OOVE de la província de Castelló 2021

L'objectiu del CATÀLEG D’OOVE de la província de CASTELLÓ, és donar a conéixer-los a través
de les seues peculiaritats, elements diferenciadors, història i característiques
organolèptiques, d'una forma accessible i comprensible per al sector agrícola, restauració i
consum.
D'aquesta forma, es pretén donar a conéixer i posar en valor, la qualitat, diversitat varietal i
diferenciació dels nostres OOVEs respecte als d'altres zones productores, així com orientar
al sector consumidor i restauració, sobre les seues infinites possibilitats, i usos, fomentantse el consum del OOVE de proximitat, i sostenible i donant visibilitat al sector agrícola
castellonenc i a un dels productes estrela del nostre territori, el OOVE.
Per a participar en el catàleg han de complir-se els següents requisits, que es verificaran
mitjançant la revisió de la següent informació:
REQUISIT

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

OOVEs produïts a partir d'olives cultivades
i recol·lectades a la Província de Castelló.

Informes de traçabilitat del lot elaborat i
aportat.
Polígon i parcel·la SIGPAC.

Compliment de requisits analítics i
organolèptics per a la qualitat OOVE.
Conforme al REGLAMENTO (CEE) No
2568/91 DE LA COMISIÓN de 11 de julio de
1991 relativo a las características de los
aceites de oliva y de los aceites de orujo de
oliva y sobre sus métodos de análisis y sus
modificaciones.

Butlletins d'anàlisis organolèptiques i físicaquímics del lot.
Ha de quedar degudament justificat
documentalment la relació entre els
butlletins d'anàlisis i el lot aportat.

HAURÀ D'APORTAR-SE:
-

Una mostra envasada i etiquetada del OOVE.

Imatges i logotips dels OOVES i les seues marques. (ES REQUEREIX DE BONA RESOLUCIÓ
D'IMATGE)
Una breu explicació, de l'oli en si, història de l'almàssera, dades curioses de cultiu, etc.
que adaptarem per a incloure-la en el catàleg, segons el formulari adjunt:
El termini per al lliurament de documentació i mostres finalitza el 1 de Juny de 2021.
Tot OOVE del qual no es dispose MOSTRA, I LA INFORMACIÓ REQUERIDA, abans de la data
esmentada, no podrà participar en el catàleg.

L'adreça per a l'enviament de les mostres és:
FUNDACIÓ INTERCOOP
Pol. Ind. SUPOI-8 c/dels Ibers núm.24 C.P.12550 Almassora (Castelló)
La documentació es pot enviar per correu electrònic a:
aove@aovelovers.com
COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ
El catàleg s'elaborarà en format online i es presentarà, a causa de la situació actual de nova
normalitat, en un acte online. La data de realització de l'acte online es comunicarà amb temps
per a poder gestionar les sol·licituds d'assistència, i s'espera comptar amb la presència dels
participants en el catàleg, La Diputació de Castelló, així com associacions del sector consum
i restauració.
TOTS ELS AVANÇOS DEL PROJECTE ES DIFONDRAN A TRAVÉS DE XARXES SOCIALS
Agraïm l'atenció prestada i esperem la seua participació en el catàleg.
Donem a conéixer la CULTURA OOVE de la província de Castelló
Salut i molt OOVE.

FORMULARI PER A la PARTICIPACIÓ L'EN CATÀLEG DE OOVE DE LA PROVÍNCIA DE
CASTELLÓ 2021
EMPRESA
OOVE
EMPRESA: DESCRIPCIÓ, HISTÒRIA, ELEMENTS DESTACABLES ETC.

OOVE: CARACTERÍSTIQUES DESTACADES, ELEMENTS DIFERENCIADORS, ETC.

