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Quinta do Romeu – extra virgin olivolja 
I regionen Trás-os-Montes i nordöstra Portugal beläget 350 meter över havsnivå ligger 
gården Quinta do Romeu. Här produceras Romeus ekologiska extra jungfruolivolja 
(certifierad av SATIVA PT/AB 03) samt med ursprungsbeteckning DOP/PDO Protected 
Designation of  Origin. Oljan är fri från konserveringsmedel och tillsatser – en olja av 
helt ren juice från oliver! Och den smakar ljuvligt!  

Gården värnar människa och natur och jobbar helt ekologiskt både vad gäller odling 
samt förädling. Oliverna går direkt till gårdens olivpress där de tas om hand samma 
dag som de plockats allt för att behålla fräschören. Oliverna tvättas i rent vatten innan 
de krossas i granitkvarnen och olivoljan utvinns sedan genom kall extraktion. Allt rest-
vatten och restprodukter tas om hand och komposteras för att användas som gödsel. 
Olivoljan buteljeras på gården.
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Acidity: less than 0.2%
Peroxides: 7 (meq O2/Kg)
K232: 1.7
K270: 0.11mg/kg



Olivsorterna som odlas är Cobrançosa, Verdeal Trasmontana och Madural vilka är inhemska sorter som trivs i det torra klimatet med de stora 
temperaturskillnader i regionen Trás-os-Montes (som betyder varmt land). Gården arbetar aktivt med att bevara den biologiska mångfalden 
genom att odla även vinrankor, frukträd och i de bergiga delarna av ägorna trivs korkekarna som skördas cirka var 9:e år. Detta bildar en 
mosaik av odlingsmark i det naturligt kuperade landskapet. Genom lapptäcket av odlingar rinner två floder som bidrar till vattenförsörjning. 
Variationen av grödor möjliggör för Quinta do Romeu att ha heltidsanställda då arbetet på gården varierar över året. På så sätt tar Quinta 
do Romeu ett socialt ansvar genom att erbjuda heltidsanställningar så att människor kan leva och bo kvar i en region som tillhör Portugals 
fattigaste där utflyttningen annars är hög.

Olivoljan produceras i begränsad upplaga varje år, mellan 10 000 till 30 000 liter per år, beroende av gårdens skörd.  
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