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09:30 Esmorzar gratuït a la plaça de la cooperativa on podreu degustar el nostre

L ‘ OLI

Oli d’Oliva Verge Extra amb Denominació d’Origen Protegida Les Garrigues. Per
esmorzar hi trobareu pa amb cansalada, botifarra blanca, negra i arengades. No hi falteu
!!! Us esperem!!!

Durant tot el matí
Visita de Portes Obertes a la Cooperativa. Podreu adquirir el

DE

nostre Oli d’Oliva amb DOP Garrigues i qualsevol producte
de la nostra Agrobotiga.

Estarem encantats de tornar a veure-us de nou, desprès

FESTA

d’aquests dos darrers anys, difícils per tots, i compartir aquest dia amb tots vosaltres.

Us recordem que fem Lliurament

a domicili a través d’Agència de transport, de

moment, de manera gratuïta a partir de 100€.

FESXVIIIXXVII

Comandes per telèfon o a la nostra pàgina web https://www.agricolaalbi.es

Preus Campanya 2021-2022 - Oli d’Oliva Verge Extra amb DOP Garrigues :
Ampolla 500 ml. Centenari –NIT

9€

Llauna Albinus 5 Lts. 27’ 50€

Ampolla Vidre ¾ Lt.

7’ 00€

Garrafa Pet 5 Lts.

26’ 00€

Ampolla Vidre ½ Lt.

5’ 00€

Ampolla Pet 2 Lt.

11’ 50€

Ampolla Vidre ¼ Lt.

3’ 00€
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La Cooperativa va ser fundada l’any 1919 i es dedica a l’elaboració d’Oli d’Oliva
Verge Extra.
L’Oli Verge Extra és el complement de la nostra millor cuina, tant per utilitzar-lo
en cru com per als fregits, guisats,... Cal recordar que quan s’usa per cuinar, els
aliments conserven totes les seves propietats, potenciant-li el sabor.
Producte Natural: El nostre Oli d’Oliva 100% d’olives arbequines va de la natura
a la seva taula, no porta conservants, colorants ni cap tipus d’agents químics i és
100% natural, ja que només és el suc de l’Oliva.
El nostre horari de venda:
De dilluns a divendres

Matí: de 9h a 13h Tarda: de 15h a 18 h.

Dissabtes:

Matí: de 9h a 13h

Diumenges(*)

Matí: de 10h a 13h

(*)Temporada d’Hivern: de desembre fins a febrer, ambdós inclosos . Tel.973-175009

Enguany es compleixen 100 anys de la cooperativa i en
commemoració al centenari hem creat una nova ampolla :
Nit, que engloba bona part d’ història d’aquest segle
cooperatiu.
Nit és un oli obtingut d’olives de maduració primerenca, que
són recol·lectades a la matinada, amb la frescos de l’inici d’un nou dia, entre
7 1 10ºC, aconseguint així preservar la gran riquesa aromàtica que
proporcionen aquestes olives i assolint sensacions úniques, potents i
harmòniques en boca.
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