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Produto
Flos Olei 2017 - guia ao mundo do azeite virgem extra é o primeiro
Guia de alcance internacional dedicado às empresas produtoras de
azeite de todo o mundo e aos seus azeites virgem extra,
seleccionados com critérios de precisão absoluta por um painel de
peritos coordenados por Marco Oreggia, editor e redactor de toda a
obra. Realizada directamente em dois idiomas (Italiano e Inglês), o
Guia apresenta 50 países seleccionados em 5 continentes. Itália e
Espanha incluem ainda um mapa do sector olivícola a nível
regional, acompanhado de informações históricas, culturais, dados
de produção, as variedades típicas e as áreas com Denominação de Origem Protegida (Dop).
Especialmente cuidada é a cartografia, que inclui tanto as zonas com maior vocação olivícola
como as zonas de denominação de origem. Adicionalmente, para cada produtor referenciado,
apresenta-se ainda uma ficha com notas de prova dos azeites e combinações gastronómicas. O
Guia responde à necessidade de criar um produto que traga frescura e vitalidade ao panorama
editorial num sector muito delicado, como é o da olivicultura, e apresenta-se como um instrumento
eficaz, com um perfil moderno e coerente com a sua vocação universal. Graças à precisão e à
qualidade do trabalho, este Guia assume-se como um ponto de referência para todos os
consumidores atentos à boa comida e para os operadores do sector a nível nacional e
internacional. Pode consultar uma página exemplificativa em www.flosolei.com.

Textos
Prólogo da obra - Introdução ao Guia - Panorâmica de 50 países:
Portugal; Espanha - apresentações regionais de Espanha: Galiza, Castela e Leão, País Basco, La
Rioja, Comunidade Foral de Navarra, Aragão, Catalunha, Extremadura, Comunidade de Madrid,
Castela-La Mancha, Comunidade Valenciana, Andaluzia, Murcia, Ilhas Baleares; França; Suíça;
Itália - apresentações Regionais de Itália: Piamonte, Liguria, Lombardía, Trentino-Alto Adigio,
Véneto, Friuli-Venecia Julia, Emilia Romaña, Toscana, Las Marcas, Umbría, Lazio, Abruzzo ,
Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardenha; Eslovénia; Croácia; Bósnia
Herzegovina; Montenegro; Albânia; República da Macedônia; Grécia; Ucrânia; Chipre; Malta;
Marrocos; Argélia; Tunísia; Líbia; Egipto; Etiópia; Namíbia; África do Sul; Turquia; Armênia;
Azerbaijão; Síria; Líbano; Israel; Palestina; Jordânia; Iraque; Irão; Afeganistão; Paquistão; Arábia
Saudita; Iémen; Índia; Nepal; China; Japão; Austrália; Nova Zelândia; Estados Unidos; México;
Peru; Brasil; Chile; Uruguai; Argentina.

Mercado
Consumidores atentos e amantes da enogastronomia; operadores do sector, como agrónomos,
técnicos agrários, olivicultores, elaiotécnicos; restauração de alta qualidade, com especial
referência aos restauradores interessados em apresentar uma cesta ou uma carta de azeites;
proprietários ou gerentes de enotecas e bares de vinhos; especialistas em prova.

Temas
Trata-se de uma obra colectiva, editada e publicada por Marco Oreggia, jornalista, crítico
enogastronómico e especialista em prova de azeites, com a colaboração de Laura Marinelli,
jornalista e também especialista em prova de azeites. Na realização do Guia também participam
importantes peritos do sector olivícola, tanto a nível nacional como internacional, e um painel de
provadores, coordenado pelo editor.
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