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https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/oficina-de-l-oli

Biodiversitat de l’olivera a Catalunya
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a Tarragona, 3 DOP i més de 90 operadors
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Servei DARP-IRTA de millora de la qualitat
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Entenent l’oli més enllà de l’ampolla



1. Experimentació prospectiva
• Usos de cuina on s’identifica la varietat d’oli 

utilitzada
• emulsions, amanides, infusions, oli cru+plat calent, oli calent en cocció

2. Recerca
• Quins són els compostos de l’oli que passen a 

l’aliment i quins canvis tenen lloc
• Com es relacionen aquests compostos amb la 

varietat

3. Transferència
• Verificació de resultats en d’escoles de cuina
• Showroom per a professionals de cuina. Criteris de 

tria d’olis

Espais Nutrisalt. Recerca i experimentació en oli-cuina
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Cooking-lab
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Oleoteca Nuciteca

Showroom
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Resultats esperats. Centre d’interpretació oli-cuina
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• Olives
• Maduració, rendiment, aigua

• Extractabilitat al molí
• Capacitat dels patis
• Capacitat horària dels Molins
• Regulacions del procés

• Qualitat de l’oli
• Color, aromes, amargs, estabilitat

Objectius del PECT. Efectes dels nous regadius 
Segarra-Garrigues sobre



El molí de 2fases



Balanç d’oli



Controls del sistema

Regulacions a decidir

• Ritme entrada al triturador
• Grau de molturació
• Temps / Temperatura batedora
• Ritme d’injecció de massa
• Diferencial voltes rotor/bol
• Coadjuvants (talc / aigua)
• Xapa de sortida
• Anella CV
• Relació aigua:oli CV

Punts a verificar

• Olives (oli / aigua / maduració)
• Sortida triturador
• Aspecte batedora
• Aspecte vibrofiltres
• Aspecte sansa
• Control d’oli i d’aigua en sansa
• Aspecte oli CV
• Temperatures a tota la línia



Funcionament del decanter. 
Secció longitudinal

grignon

margines

oli

sansa

+

oliasses

pasta2 fases



Decànter 2 Fases
Regulació mitjançant la injecció d’aigua

Aigua de vegetació A.V. + 5 % A.V. + 15 %

(Depende de la humedad del fruto)



Decànter 2 Fases
Regulació mitjançant l’orifici de sortida d’oli

Chapa 98 Chapa 100 Chapa 102

98 mm 100 mm 102 mm



Vibrofiltre
Oli amb aigua

Oli amb solids
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(N = 412 observacions)

Resultats PECT S&G. Efecte injecció d’aigua segons humitat olives
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(N = 415 observacions)

Resultats PECT S&G. Efecte injecció de pasta segons humitat olives
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(N = 362 observacions)

Resultats PECT S&G. Efecte T batut segons humitat olives
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(N = 397 observacions)

Resultats PECT S&G. Efecte temps batut segons humitat olives
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1ª setmana
octubre

Les olives de reg són lleugerament més grans que les de secà

(Nsecà=233 Nreg=261)

Els nous regadius S&G. Pes mig de l’oliva
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1ª setmana
octubre

Les olives de reg tenen una major proporció de polpa

(Nsecà=233 Nreg=261)

Els nous regadius S&G. Relació polpa/pinyol de l’oliva
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1ª setmana
octubre

Les olives de reg maduren més tard 
i rarament passen d’un IM=2,5

(Nsecà=233 Nreg=261)

Els nous regadius S&G. Maduració de les olives
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1ª setmana
octubre

Les olives de reg tenen més aigua i sempre estan en un nivell que 
dificulta l’extracció d’oli al molí

(Nsecà=233 Nreg=261)

Els nous regadius S&G. Humitat de l’oliva
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1ª setmana
octubre

Les olives de reg tenen un menor contingut d’oli 
sobre matèria total

(Nsecà=233 Nreg=261)

Els nous regadius S&G. Rendiment en oli (base humida)



1ª setmana
octubre

Les olives de reg i de secà tenen, potencialment, el mateix contingut real 
d’oli sobre matèria seca

(Nsecà=233 Nreg=261)

Els nous regadius S&G. Contingut en oli (base seca)



Els nous regadius S&G. Valors de referència



PECT S&G. Unitat mòvil, d’anàlisi in-situ
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