


01 Qualitat
L’ empresa té en compte factors com la varietat de l’oliva, la cura en la recollida del fruit, la molturació 
de les olives i l’envasat del producte a demanda, entre d’altres; tots ells, elements determinants 
que, combinats, contribueixen a la millora del caràcter i la qualitat de l’oli d’oliva verge extra.

Oli del raig
L’Oli del raig (al no passar 
per una màquina filtradora) 
conserva micropartícules 
sòlides d’oliva que aporten 
més sabor, gust i textura al 
producte, a més a més, d’un 
color més opac i groc-verdós. 
Es tracta d’un oli d’oliva més 
complert, ja que conté més 
quantitat de fibra vegetal.

Empresa
Agromaials és una empresa familiar 
que comercialitza oli d’oliva verge 
extra monovarietal arbequina, del 
raig i filtrat; i oli d’oliva verge extra 
monovarietal verdal, del raig. La 
marca pròpia de l’empresa és 
l’Estrabada.

Nota de tast
L’oli d’oliva verge ex-
tra d’Agromaials té unes 
excel·lents qualitats organolèp-
tiques, un gust fruitat, colors 
entre verdosos i grocs, i està di-
rigit als consumidors que gau-
deixen dels sabors més tradi-
cionals i la cuina mediterrània.



Extracció en fred
Tots els olis tenen una acidesa de 0,2º i han estat obtinguts 
mitjançant una primera premsada en fred de l’oliva (realitza-
da a una temperatura inferior a 28ºC). La seva aroma i sabor 
reprodueixen els de les olives de què procedeix i conté ínte-
gres tots els atributs saludables i nutricionals propis d’aquest 
excepcional producte natural. 

02 Productes
Agromaials presenta l’oli d’oliva verge 
extra de la varietat arbequina i verdal, 
del raig i filtrat, amb els següents for-
mats:
- Botella de vidre enfosquit que pro-
tegeix el producte de la llum, amb tap 
antigoteig i amb capacitat de 250 i 500 
ml.
-Envasos PET de 2 i 5 litres, de color 
verd, lleugers, econòmics, resistents, i 
totalment reciclables. 

Consultar per a altres formats.
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