
10 основних якостей оливкової олії DOP:

	 1.	 Посилює імунітет;

	 2.	 Має протизапальний ефект;

	 3. Запобігає серцево-судинним захворюванням;

	 4.	 Допомагає знизити рівень холестерину;

	 5.	 Зменшує утворення вільних радикалів  
  і старіння клітин;

	 6.	 Скорочує ризик створення тромбів 
  і атеросклерозу;

	 7.	 Знижує кров'яний тиск;

	 8.	 Зменшує ризик виникнення деяких видів раку;

	 9.	 Покращує працездатність підшлункової залози;

	10.	 Знижує ризик прояву діабету.

D.M.20856 del 23/12/2010

Consorzio di Garanzia dell’Olio 
Extra Vergine di Oliva di Qualità

Corso	Trieste,	65	–	00198	Roma	
Tel.	06.8559858/06.85381250	–	Fax	06.84086295	

P.Iva	06511371004	–	www.ceqitalia.it
relazioni.esterne@consorzioextravergine.com

Оливкові олії DOP
Кращі з Італії



Оливкові олії extra virgin із позначенням 
місця походження

Європейський Союз прийняв систему контролю, за якою 
оливкові олії першого віджиму оцінюються за їхніми 
унікальними характеристиками завдяки особливостям 
місцевості, де їх вироблено.

DOP - захищене позначення походження

Позначає продукт, якість і смакові 
характеристики якого повністю або в своїй 
більшості зобов'язані географічній
місцевості, де проходять його виробництво 
та переробка.

IGP - захищене географічне найменування

Продукт має бути виготовлено у традиційний 
спосіб та принаймні одна фаза виробничого 
процесу має проходити в певному  
географічному районі.

Європейський Союз офіційно схвалив 113 оливкових олій під 
знаками DOP та IGP. 43 оливкові олії зі 113 походять з Італії.

Чому варто вибирати оливкові 
олії під знаком DOP?

n Виготовлені з дотриманням суворих правил якісного 
виробництва на всіх етапах: відбір врожаю, 
виробництво та упаковки;

n Вироблені з різноманіття оливок, вирощених в обмеженій 
знаком місцевості, тому олії являють собою особливу родзинку 
конкретного регіону;

n Завдяки технологіям утримують високу харчову цінність;

n Суворо контролюються на всіх етапах виробництва 
сертифікованою лабораторією ;

n Кожна торгова марка оливкової олії зі знаком DOP повідомляє 
про врожай оливок щороку;

n На кожній пляшці є захист від можливих підробок - логотип 
Європейського Союзу.

n Аромат і смак оливкової олії дозволяє прикрасити  
будь-яку страву.

Як дегустувати оливкові олії

DOP оливкові олії — це предмет для суворих смакових оцінок.

1. 
Налийте оливкову олію в маленьку склянку,
накрийте рукою і підігрійте між долонями.
Вдихніть і спробуйте вловити різний аромат.

2. 
Ковтніть невелику кількість, 
намагаючись тримати олію між 
нижньою губою і стиснутими зубами.

4. 
Оцініть різні нотки: ноти трави, 
томату, артишоку, яблука, мигдалю.

3. 
Вдихніть трохи повітря і розтягніть 
губи, як в усмішці. 
Оцініть смак - гіркуватий і гострий.




