
 
 
 

 

SEMINARI FORMACIÓ  

“SUMILLER D’OLI D’OLIVA EXTRA VERGE” 
 

Data de celebració: DILLUNS, 19 JUNY DE 2017 
Horari: De 9,30 h a 13,30 h i de 15,00 h a 17,00 h 

Durada: 6 hores. 

Lloc de celebració: Parador Nacional de Turisme de Tortosa “Castell de la Suda” 

Inscripcions: Cambra de Comerç | Cervantes, 7 | 43500 Tortosa |Tel: 977 44 15 37 | Fax: 977 44 43 70, 

emontagut@cambratortosa.com, http://www.cambratortosa.com 

Import: 150 €  
10% descompte primera inscripció empreses membres Bàsic - 

Plus i Premium). 

El cost del curs té possibilitat de ser bonificat mitjançant la 

Fundació Tripartita (informació a la mateixa Cambra) 

 

INTRODUCCIÓ 
L'EEC (Escola Europea de Cata) i la Cambra de 

Comerç de Tortosa us proposen dur a terme aquest 

Seminari per a que els professionals interessats puguin 

ampliar els seus coneixements i treure-li major 

rendibilitat al seu negoci i partit a la seva gastronomia. 

Dirigit a incrementar el valor / coneixement del 

professional de Sala / Cuina / Botiga perquè sigui capaç 

de: 
 Gestionar millor els costos per coneixement de les categories 

comercials i els seus usos diversos. 

 Elevar l'expressivitat de la seva oferta gastronòmica per l'ús de 

maridatges adequats als perfils organolèptics diferents dels olis 

d'oliva verge extra. 

 Increment Curricular d'aquells professionals amb aspiració a 

majors responsabilitats. 
 

ESTRUCTURA DEL TEMARI 
-Definició I categories dels diferents olis d'oliva. 

-Procés d'elaboració 

-Vocabulari de:   
 Atributs positius: 

 Diferents fruitats: Verds i Madurs 

 Picants, Amargs, Astringència 

 Atributs negatius:  

 Atrojado / Borràs / Ranci / Humitat / Avinat / Floridura / Fusta / Oliasses ... 

-Aspectes sensorials per a l'elecció d'un AOVE (Oli 

d'Oliva Verge Extra) 

-Aspectes no sensorials per a l'elecció d'un AOVE 

-Conceptes inicials per al maridatge gastronòmic de 

l'AOVE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PART PRÀCTICA 
Sessió de tast al matí i sessió de tast a la tarda per 

analitzar sensorialment productes de diferents 

categories comercials, afruitats i varietats. 
 

IMPARTEIX 
Mar Lluna Villacañas.  

Directora de l'Escola Europea de Tast, Jurat 

Internacional de Terraolivo Israel, Mestra d’Almàssera i 

Gestió de Celler d’Oli d’Oliva Verge Extra, Tècnic 

especialista en anàlisi sensorial de l’oli d’oliva, tast d’oli 

d’oliva. 
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