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Una de les grans fortaleses del sistema agroalimentari de la Comunitat Valenciana és la qualitat dels nostres productes i 
la capacitat de mantindre una oferta regular i diversa al llarg de tot l’any en uns mercats cada vegada més exigents i com-
petitius, d’ací la importància de la seua promoció, no solament a nivell econòmic, sinó també pel seu paper com a instru-
ment per al desenvolupament rural i de preservació i valorització del nostre patrimoni i tradicions. Tot això sense oblidar la 
necessitat de protegir el medi ambient i avançar cap a fórmules més sostenibles de producció, permetent així la transició 
cap a un model sostenible en tots els seus vessants, econòmica, social i ambiental; i que considere de manera integral el 
conjunt dels serveis que aporta el sistema agroalimentari al conjunt de la societat.

En aquest context juguen un paper fonamental les nostres figures de qualitat agroalimentària diferenciada, especialment 
les denominacions d’origen protegides i les indicacions geogràfiques protegides, així com la nostra producció ecològica. 
Aquestes figures són el màxim reconeixement a nivell europeu, reconeixement que garanteix l’origen i singularitat d’un 
producte agroalimentari únic lligat a un territori, en el cas de les denominacions d’origen protegides i indicacions geogrà-
fiques protegides. Quant a la producció ecològica, la reglamentació de la Unió Europea protegeix una forma de produir 
aliments respectant els cicles naturals del sistema agrari i agroalimentari, minimitzant així l’impacte de l’activitat sobre el 
medi ambient.

La Comunitat Valenciana compta amb 20 figures de qualitat agroalimentària diferenciada reconegudes per la Unió Euro-
pea (11 denominacions d’origen protegides, 5 indicacions geogràfiques protegides i 4 indicacions específiques de begu-
des espirituoses), i ha sigut prioritat del Consell dur a terme un nou impuls de la qualitat diferenciada mitjançant un pla 
d’innovació per a millorar la seua competitivitat, articulat a través d’una taula tècnica amb tot el personal implicat en la 
qualitat diferenciada de la Comunitat Valenciana, als quals agraïsc en nom de la nostra Conselleria la seua gran labor i 
professionalitat.

Aquest exemplar pretén donar visibilitat i posar en valor el bon treball dels productors i productores, i la gran qualitat dels 
productes de la Comunitat Valenciana reconeguts com a figures de qualitat agroalimentària diferenciada.

Coneixeu-les, reconeixeu-les i, sobretot, GAUDIU-LES!

Mª Teresa Cháfer Nácher
Directora General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna

PRÒLEG
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Denominació d’Origen Protegida (DOP):

Figura de qualitat regulada a través del Reglament (UE) 1151/2012 sobre els rè-
gims de qualitat dels productes agrícoles i alimentaris i mitjançant el Reglament 
(UE) 1308/2013 pel qual es crea l’organització comuna de mercats dels productes 
agraris, inclosos els vitivinícoles.

Aquesta figura empara aquells productes la qualitat dels quals o característiques 
es deuen al mitjà geogràfic amb els seus factors naturals i humans i la producció 
dels quals, transformació i elaboració es realitza en eixa zona geogràfica delimi-
tada. Així doncs, un producte reconegut com DOP ha demostrat que té unes ca-
racterístiques específiques i diferenciadores que només són possibles gràcies a 
l’entorn natural i a les habilitats dels productors de la zona de producció amb la 
qual està associat. Aquests productes posseeixen un vincle amb la zona geogràfi-
ca delimitada per a aquest producte, en totes les fases de producció, transforma-
ció i elaboració.

Indicació Geogràfica Protegida (IGP):

Figura de qualitat regulada també a través del Reglament (UE) 1151/2012 sobre els 
règims de qualitat dels productes agrícoles i alimentaris i mitjançant el Reglament 
(UE) 1308/2013 pel qual es crea l’organització comuna de mercats dels productes 
agraris, inclosos els vitivinícoles.

Aquesta figura empara aquells productes que posseeixen alguna qualitat determi-
nada o reputació o una altra característica que puga atribuir-se a un origen geo-
gràfic i la producció del qual, transformació o elaboració es realitze en la zona geo-
gràfica delimitada. Per tant, la característica específica o reputació, s’associa a una 
zona determinada en la qual té lloc almenys una etapa del procés de producció.

Les figures de qualitat agroalimentària diferenciada de la Comunitat Valenciana

Dins del marc normatiu actual, a Europa els instruments admesos per al foment de la qualitat diferenciada, són 
les Denominacions d’Origen Protegides (DOP) i les Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP) en productes agro-
alimentaris, vins i aromatitzats i begudes espirituoses, i les Especialitats Tradicionals Garantides (ETG) també en 
productes agroalimentaris. 
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Aquests segells són garantia de l’origen i qualitat dels productes que els conte-
nen, alhora que ajuden  el consumidor a identificar-los en el mercat.

Marca de Qualitat CV:

Es tracta d’una marca de qualitat titularitat de la Generalitat i gestionada per la 
Conselleria competent en matèria d’agricultura, i la finalitat de la qual és oferir als 
productors, elaboradors i transformadors de productes agroalimentaris la possibi-
litat de diferenciar la seua oferta comercial, oferint al consum, amb criteris de qua-
litat, productes amb una especial identificació qualitativa garantida, alhora que 
permet posar a la disposició dels consumidors un distintiu d’identificació d’uns 
productes de composició genuïna, elaborats amb unes tècniques que permeten 
ressaltar uns trets reconeguts i benvolguts.

Aquesta figura de qualitat ve regulada principalment a través del Decret 91/1998, 
de 16 de juny, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament de la Marca de 
Qualitat “CV” per a productes agraris i agroalimentaris.

Especialitat Tradicional Garantida (ETG):

Figura de qualitat regulada també en el Reglament (CE) 1151/2012 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 21 de novembre de 2012, sobre els règims de qualitat 
dels productes agrícoles i alimentaris. Aquesta norma permet registrar com ETG 
els noms que descriguen un producte o aliment específic que siga el resultat d’un 
mètode de producció, transformació o composició que corresponguen a la pràctica 
tradicional aplicable a eixe producte o aliment, o estiga produït amb matèries pri-
meres o ingredients que siguen utilitzats tradicionalment.

L’esmentada Especialitat Tradicional Garantida (ETG) no fa referència a l’origen, sinó 
que té per objecte protegir els mètodes de producció i les receptes tradicionals.

Agricultura Ecològica (AE):

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament (CE) núm. 834/2007 del Con-
sell de 28 de juny de 2007, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, 
la producció ecològica és un sistema general de gestió i producció d’aliments que 
combina les millors pràctiques ambientals, un elevat nivell de biodiversitat, la pre-
servació de recursos naturals, l’aplicació de normes exigents sobre benestar animal i 
una producció conforme a les preferències de determinats consumidors per produc-
tes obtinguts a partir de substàncies i processos naturals. Així doncs, els mètodes 
de producció ecològics exerceixen un paper social doble, aportant, d’una banda, 
productes ecològics a un mercat específic que respon a la demanda dels consumi-
dors i, per un altre, béns públics que contribueixen a la protecció del medi ambient, 
al benestar animal i al desenvolupament rural.





Denominacions 
d’Origen 
Protegides
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El Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida 
“Oli de la Comunitat Valenciana” (CRDOP “Oli de la Comu-
nitat Valenciana”) naix amb la finalitat de mantindre al mercat 
informat de les particularitats i bondats dels olis produïts a la 
Comunitat Valenciana i de garantir una oferta adequada a la 
demanda específica.

Entre els seus objectius es troben: 
•Promocionar els Olis de la Comunitat Valenciana.
•  Obtindre una competència tècnica sobre la base de quatre 

pilars fonamentals: confidencialitat, rigorositat, imparcialitat 
i independència. 

•  Oferir un servei d’alta qualitat al client que implique, a més 

CRDOP OLI DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA
C/ Sagunt, núm. 39 sota
12400 Segorbe (Castelló)

Castellón

Valencia

Alicante

96 471 38 12

info@aceitevalencia.com

www.aceitevalencia.com 

Denominacion Origen Aceite Oliva Comunidad Valenciana

@aceitecomunitat
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d’una certificació de producte, incentivar la millora dels seus 
propis processos i el valor afegit en la comercialització dels 
productes. 

•  Transmetre les noves necessitats del mercat cap al sector 
oleícola. 

A la Comunitat Valenciana es cultiven varietats autòctones 
que no existeixen en cap altre lloc, la qual cosa fa que els seus 
olis siguen únics. Aquestes varietats es denominen Blanque-
ta, Serrana d’Espadán, Vilallonga, Farga i Morruda.

Aquesta distribució varietal procedeix del llegat històric de 
les diferents cultures presents en la península al llarg dels 
segles i ha aportat al paisatge de la Comunitat nombrosos 
exemplars d’oliveres mil·lenàries. Es tracta d’un cultiu tradi-
cional en abancalaments de pedra seca que actuen com un 
eficaç agent enfront de l’erosió i que determinen el paisatge 
del litoral mediterrani.

Des del punt de vista organolèptic, l’oli de la D.O.P. Oli de 
la Comunitat Valenciana queda enquadrat entre els de ma-

jor gamma i variabilitat aromàtica, destacant el seu perfecte 
equilibri entre el nivell de frutado i la intensitat d’amargor i 
picant.

En la caracterització organolèptica de l’oli d’oliva verge extra 
s’empren, de forma habitual esments que descriuen la sen-
sació de Frutado: Poma, Ametla, Kivi, Figa, Tomaca o Plàtan, 
els esments florals també són habituals. El grau d’acidesa és 
inferior al 0,5º.

El mar Mediterrani procura les condicions ambientals homò-
logues així com una homogeneïtat en l’ecologia olivícola de 
tota l’àrea geogràfica delimitada per aquesta Denominació 
d’Origen Protegida.

La zona de producció i elaboració de l’oli engloba les sub-
zones de Maestrat, Plana Alta-Alcalaten, Serres d’Espadán i 
Calderona, Serranies del Turia-Ribera del Magro, Utiel-Reque-
na-Vall d’Aiora, Massís del Caroig-Vall d’Albaida, Muntanya 
d’Alacant i Vinalopó.
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El Consell Regulador de la DOP Alacant és una de les ins-
titucions més antigues d’Espanya com a germen de les pri-
meres DDOO. En el segle XVI la ciutat d’Alacant va tindre 
proteccions especials atorgades per Felip II per a la protecció 
del seu comerç de vins ja que l’Horta de la ciutat era un gran 
subministrador de vins de qualitat. La “Junta d´Ihibición del 

Ví Foraster d´Alacant” així com el gremi de tonelers o els do-
cuments guardats en l’Arxiu Municipal de la ciutat testifiquen 
que ja es realitzaven activitats i registres de control molt simi-
lars als quals actualment es coneixen com a “traçabilitat” de 
producte.

96 598 44 78

info@vinosalicantedop.org

www.vinosalicantedop.org

https://www.facebook.com/vinosalicantedop

https://twitter.com/Vinos_ALICANTE

https://www.instagram.com/vinosalicantedop/

vinosalicantedop

Vinosalicante

https://www.youtube.com/user/vinosalicante

CRDOP ALACANT 
Monges, 6
03002 Alacant



13

El vi d’Alacant és un vi negre de monastrell, amb intens color,  
aromes a fruita madura i gran estructura. Però hui dia és un vi 
modern, elegant, amb molta expressió del terreny calcari on 
s’assenta i de gran influència per les brises marines que confi-
guren les comarques vitícoles de la zona. La varietat #monas-
trellalicante és capaç de donar una expressió molt particular i 
està en clara revaloració a Espanya. A més compte per al seu 
desenvolupament i creativitat amb altres varietats com “Ala-
cant Bouschet”, bobal, cabernet, syrah, merlot….

Quant a blancs, la moscatell és la reina de l’expressió medi-
terrània. En la Marina Alta, al nord d’Alacant, el clima és un 
altre, més suau però també de gran influència marítima el que 
configura una de les moscatells més diferents del món (fins i 
tot en la pròpia Comunitat Valenciana). El cultiu en terrasses 
és dels més antics de la Península Ibèrica i les característiques 
dels seus vins s’han desenvolupat en blancs secs, dolços, mis-
teles, vins espumosos o vins pasificats, sent sens dubte la rei-
na de les varietats aquesta deliciosa #moscatelalicante.

El producte no obstant això més especific i històric és el 
#FondillónAlicante, una joia enològica. De monastrell sobre-
madurada en la vinya, es cria sense cap tipus d’additius, per 
fermentació natural de rents, durant un mínim de 10 anys, la 
qual cosa sens dubte ho fa únic en el món.  El resultat és un 
vi complex, de color caoba ambar, amb un potent nas a fruita 
seca i cuirs, i d’intens i llarg sabor.

La zona ha sigut destacada com a “Regió més valorada d’Es-
panya” per la Guia Peñin 2015 i la mitjana de qualitat dels 

seus vins és de les més altes d’Espanya. S’ha destacat al seu 
torn l’excel·lent relació qualitat-preu dels seus vins.
És així mateix, la zona de major producció ecològica de la 
Comunitat Valenciana i en el seu catàleg es registren al seu 
torn vins vegans, demeter, biodinàmics, de paratges espe-
cífics  i de Parcs Naturals.
La DOP Alacant es troba acreditada per ENAC des de 2013 en 
UNE 17025 i UNE 17065.
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La Denominació d’Origen Protegida Magrana Mollar d’Elx 
empara a 40 municipis de les comarques alacantines del Baix 
Vinalopó, Alacantí i Vega Baixa.

Aquestes terres són ideals per al cultiu de magrana mollar 
d’Elx pel privilegiat clima, la fertilitat del sòl i l’experiència 

dels seus agricultors per a obtindre els millors fruits d’aquest 
arbre.

La Granada Mollar d’Elx destaca pel seu dulzor, el color ex-
terior oscil·la del crema roent intens i la seua llavor és blana i 
comestible.

633 111 228

dop@granadaselche.com

www.granadaselche.com

Granada Mollar de Elche

@granadaselche

@granadaselche

Granadas de Elche 

DOP MAGRANA MOLLAR D’ELX 
Carretera d’Elx a Dolores, quilòmetre 1 
Elx (Alacant)
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Totes aquestes característiques la fan única i diferent a la resta 
de magranes i, gràcies a les seues qualitats, està considerada 
com una de les millors i més valorades magranes del món.

La magrana mollar d’Elx és una fruita de tardor. La seua tem-
porada s’inicia a la fi de setembre i la comercialització es de-
senvolupa fins al mes de febrer.

La DOP garanteix als consumidors que és una fruita de qua-
litat que està vinculada a una zona geogràfica determinada i 
que està sotmesa a molts més controls i requisits que qualse-
vol altra magrana.

Per a assegurar la qualitat de la magrana mollar d’Elx es rea-
litzen visites al camp i als magatzems per a comprovar que la 
magrana es recol·lecta, manipula, selecciona, envasa i s’etique-
ta en les condicions establides per aquesta figura de qualitat.

A la zona emparada per la Denominació d’Origen Protegida 
es coneix com la Terra de les Magranes d’Europa perquè són 
els principals productors nacionals i europeus de magranes.

En les tres comarques de la DOP hi ha unes 3.000 hectàrees 
dedicades a aquest cultiu i cada campanya es recol·lecten al 
voltant de 50.000 tones de magranes. De totes elles, les ma-
granes de la varietat mollar d’Elx de primera i extra inscrites 
en aquesta figura de qualitat es comercialitzen amb el segell 
de la Denominació d’Origen Protegida.

Entre el 60 i 70 per cent de la producció es destina a exporta-
ció i la resta es comercialitza en el mercat nacional.

La magrana és una de les trucades ‘superfruites’ per les seues 
nombroses propietats saludables. 
És rica en polifenols, baixa en calories i és una font d’àcid fòlic 
i vitamina C.

Destaca pel seu gran poder antioxidant i és coneguda com 
l’elixir de la joventut.

Estudis recents han demostrat que el consum de magrana 
ajuda a reduir els nivells de colesterol; pot retardar l’aparició 
d’Alzheimer, contribueix a previndre malalties del cor, ajuda a 
previndre diversos tipus de càncer, és coneguda com la viagra 
natural i és ideal per a les dietes depuratives i aprimadores.

La Magrana Mollar d’Elx destaca pel seu 
dulzor, la seua llavor és comestible i el seu 
color exterior oscil·la del crema roent intens. 
Té unes característiques úniques i està 
considerada com una de les millors i més 
valorades magranes del món.
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El 14 de Gener de 1992 els Nispros de Callosa d`en Sarrià 
són distingits amb la Denominació d’Orígen: ‘Nispros Callosa 
d`en Sarrià’.

Des del punt de vista comercial, aquest cognom suposa una 
important informació per al consumidor en el moment de 
decidir la seua compra, perquè implica una marca de quali-
tat diferenciada amb la qual s’identifica i defensa el prestigi 
d’un producte agroalimentari característic del seu àmbit de 
producció.

El Consell Regulador té com a principal tasca el control de la 
qualitat i la promoció d’aquesta  delicada fruita arrelada en 
aquesta comarca i que representa la principal base econòmi-
ca de moltes famílies.

Originari de Xina, el nispro és un fruit cultivat en la provín-
cia d’Alacant, en la comarca de la Marina Baixa, situant-se al 
voltant del nucli de Callosa d’en Sarrià abastant la zona pro-
ductora les conques dels rius Algar i el Castell de Guadalest i 
estenent-se per la costa des d’Altea a la Vila Joiosa. 

96 588 60 75

do.nispero@nispero.com

www.nispero.com

https://www.facebook.com/messages/NisperosDeCallosa

https://twitter.com/nispero_callosa

CRDOP NISPROS CALLOSA 
D’EN SARRIÀ 
Ptda. Micleta, s/n
03510 Callosa d’en Sarrià (Alcant)
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Pertany a la família Rosaceae i subfamília Pomoideae el nom 
científic de la qual és Eriobotrya Japoinca Lind. 

És de les primeres fruites que es produeixen a la primavera en-
tre els mesos d’abril a juny. El fruit és ovalat de color ataronjat.

Tots els procediments de cultiu, recol·lecció, classificació i en-
vasament són totalment manuals, sense aplicar cap tipus de 
mecanització. D’aquest manera el nispro de Callosa d’a Sarrià 
arriba al consumidor amb la major qualitat i preservant les se-
ues propietats nutricionals i organolèptiques.

El seu sabor dolç amb un lleuger toc àcid ho converteixen en 
una delícia per als dies de primavera. 

És ric en carotenoides (provitamina A) que ajuden  la formació 
i manteniment de la pell sent l’època en la qual es consumix 
la ideal per a preparar la pell per a l’arribada de l’estiu i acon-
seguir un bronzejat saludable.

Pel seu contingut en potassi és molt recomanable per als es-
portistes o persones amb problemes musculars.

També conté fibres i mucilagos que en actuar com prebióti-
cos, ajuden  l’equilibri de la flora intestinal.

La seua gran riquesa en vitamines i minerals fa que siga ade-
quat per a mantindre l’equilibri metabòlic.

I el més important, el seu peculiar i exòtic sabor, fan del nispro 
de Callosa d’a Sarrià una fruita única i inconfusible.
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CRDOP RAÍM DE TAULA 
EMBUTXACADA DEL VINALOPÓ
Avinguda d’Alacant, 123
03670 Montfort (Alacant).

El Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida 
(CRDOP) Raïm de Taula Embutxacada Vinalopó és una corpo-
ració de dret públic, que espelma per la qualitat i promoció 
del raïm de taula emparada pel segell “Raïm de Taula Embut-
xacada del Vinalopó amb DOP”.

El Raïm de Taula Embutxacada del Vinalopó és una fruita úni-
ca en el món pel seu particular procés de maduració. A dife-
rència d’altres raïms de taula, aquesta creix protegida sota 
una bossa de paper, que protegeix tots els grans del ram 
fins a arribar a les mans del consumidor. Aquest peculiar sis-

tema de cultiu confereix al nostre raïm unes característiques 
físiques i gastronòmiques excepcionals, que li han valgut per 
a ser l’únic raïm embutxacat amb Denominació d’Origen. 
La borsa protegeix als grans de les inclemències meteorològi-
ques, la qual cosa fa que aquests desenvolupen una pell molt 
més fina i coloració més uniforme per no haver de defen-
sar-se de les agressions de la pluja, el sol o el vent. 

Només set varietats de raïm poden ser emparades per la 
DOP: Aledo, Ideal, Dominga, Donya María, Rosetti i Victòria 
en pell clara; i Red Globe, que té pell negra.

96 560 48 59

info@uva-vinalopo.org

www.uva-vinalopo.org 

@CRDOPUvaEmbolsadaVinalopo

@uvavinalopo

@crdopuvavinalopo

@UvaDelVinalopo
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L’únic distintiu que garanteix que és Raïm Embutxacat Vina-
lopó amb Denominació d’Origen Protegida és l’etiqueta 
o separador numerat que porta cada caixa. Aquest segell 
de garantia resumeix un procés de control de qualitat dels 
rams, que han de complir les exigències recollides en el Plec 
de condicions i el Manual de Qualitat de la DOP.

La DOP Raïm de Taula Embutxacada del Vinalopó, per asse-
gurar la procedència de tota la seua producció emparada, 

contribueix al desenvolupament territorial de tota una co-
marca. Així, aquest producte contribueix a la creació de més 
de 13.000 ocupacions durant la campanya en la Vall del Mitjà 
Vinalopó, la qual cosa assegura el lligam territorial d’aquest 
cultiu i la seua contribució al desenvolupament dels set Ter-
mes Municipals que la conformen: Agost, Montforte del 
Cid, Novelda, Aspe, el Fondó de les Neus, el Fondó dels 
Frares i la Romana.
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La Carxofa de Benicarló té la seua zona de producció en la 
part nord de la província de Castelló, en les suaus planicies 
litorals de la comarca del Baix Maestrat. Concretament, les 
localitats de Benicarló, Càlig, Peníscola i Vinaròs.

El Mediterrani que banya aquestes costes exerceix un efec-
te benefactor sobre aquestes riques terres, preservant-les de 
fortes oscil·lacions tèrmiques i oferint hiverns moderats, que 
permeten que la carxofa es desenvolupe consistent, redona 
i compacta. Aquestes especials característiques microclimá-
ticas, confereixen, de forma natural, una extraordinària resis-

tència a la carxofa que, en condicions òptimes de conservació, 
ofereix una llarga durada sense minvar la seua alta qualitat.

La denominació d’origen “Carxofa de Benicarló” i la seua re-
glamentació específica, va ser aprovada el 18 de setembre de 
1998. L’11 de novembre de 2003 va ser declarada Denomina-
ció d’Origen Protegida (DOP) per la Unió Europea.

Com no podia ser d’una altra forma, gran part d’aquest reco-
neixement obeeix al bon fer tradicional de l’agricultor de la 
zona, que generació rere generació, ha sabut treballar amb 

96 446 16 74

alcachofablo@alcachofabenicarlo.com

www.alcachofabenicarlo.com

Alcachofa de Benicarló/Carxofa de Benicarló

@DOPALCACHOFABLO

CRDOP CARXOFA DE 
BENICARLÓ
Calle César Cataldo, núm. 2 
12580 Benicarló 
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obstinació i cura aquestes terres que sempre van desta-
car per la qualitat dels seus productes.

A aquest bon fer, s’uneix ara una estricta reglamentació 
que controla tot el procés d’elaboració de la Carxofa de 
Benicarló –des de la seua recollida en els camps, fins a 
la seua selecció, envasament, etiquetatge i expedició-.

El que cal saber…
Temporada: Octubre- Juny   
Qualitats: Solament estan acollides a la DOP, les carxo-
fes de categoria EXTRA i PRIMERA.

Com reconéixer-la?
La Carxofa de Benicarló, destaca per la seua forma xata i 
compacta, i el seu peculiar clotet. Es comercialitza degu-
dament identificada amb l’anagrama del Consell Regu-
lador i un número de control de qualitat.
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L’autentica tradició
València és, històricament, la primera zona d’Espanya en la 
qual va començar a cultivar-se arròs. Des de llavors, generació 
rere generació ha dedicat el seu quefer diari a l’elaboració 
d’un producte que és ingredient essencial per a aquell que 
busca dotar als seus plats d’un sabor original.

Hui, a més, aquest producte que manté actiu a un ecosistema 
i a tota una societat, compta amb garantia de qualitat. La ga-
rantia que atorga la Denominació d’Origen Arròs de València. 
La garantia que un arròs amb aquest segell ha sigut elaborat 
com a marca la tradició.

El seu origen: el Parc Natural de l’Albufera
L’Arròs de València té el seu origen en el Parc Natural de l’Al-

bufera i en altres aiguamolls de la Comunitat Valenciana, que 
per les seues excepcionals condicions mig ambientals consti-
tueixen l’espai idoni per al cultiu de l’arròs.

L’Albufera, font d’inspiració de nombrosos artistes, represen-
ta el llac litoral més important de la Península Ibèrica. Ocupa 
21.000 hectàrees, de les quals 17.500 són d’arrossar, extensió 
que constitueix el 85 % de la superfície acollida per la Deno-
minació d’Origen Arròs de València. La producció potencial-
ment amparable per la Denominació ascendeix, en un any de 
pluviometria normal, a 110.000 tones d’arròs corfa, que equi-
valen al 20 % de la producció nacional d’arròs. 

D’altra banda, el cultiu de l’arròs posseeix un gran valor me-
diambiental per al Parc, ja que contribueix de manera deter-

96 170 61 56

santos@arrozdevalencia.org

www.arrozdevalencia.org

arroz de valencia d.o.

Xarroz de valencia DO

CRDOP ARRÒS DE VALÈNCIA
Av. del Mar, 1
46410 Sueca (València)
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minant a la conservació i desenvolupament de l’avifauna i de 
tot l’ecosistema.

Les seues varietats: d’extraordinàries qualitats culinàries
Les varietats cultivades en els arrossars de la Comunitat Valen-
ciana pertanyen al tipus de gra mitjà, tipus caracteritzat per la 
seua gran capacitat d’absorció del sabor, que ho
converteix en idoni per a l’elaboració dels més tradicionals 
plats de la cuina espanyola.

La Denominació d’Origen parteix d’una aposta segura: els 
seus tres tipus de varietats Senia-Badia, Bomba i albufera que, 

a més de les seues extraordinàries qualitats culinàries, sempre
han oferit excel·lents rendiments per la seua gran adaptació 
al clima de la zona.

SENIA: Excel·lent conductor del sabor de tots els ingredients.
ALBUFERA: De textura cremosa, és ideal per als plats més 
tradicionals.
BOMBA: De cocció més flexible, l’arròs sempre està al punt.
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L’Associació d’Elaboradors de Cava de Requena és un col·lec-
tiu format pels huit cellers amb seu a Requena acreditades pel 
Consell Regulador per a elaborar vins espumosos de segona 
fermentació en botella amb el segell de la DO Cava. Es tracta 
d’una associació jove i dinàmica que té com a principal objec-
tiu potenciar la imatge de qualitat dels seus caves i promocio-
nar l’origen de Requena com a bressol dels caves valencians.

Per a produir els seus espumosos, l’Associació es regeix per 
les normes i pautes que marca el Consell Regulador, recorrent 
a varietats de raïm ben implantades en el terme de Requena 
com les blanques Macabeu i Chardonnay i les negres Garnac-
ha i Pinot Noir.

615 267 247

feria.cavavalenciano@gmail.com

www.cavavalenciano.com

ASSOCIACIÓ D’ELABORADORS 
DE CAVA DE REQUENA
Plaza Consistorial, 2
46340 Requena (València)
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Requena s’ha posicionat entre les zones on s’elaboren els ca-
ves de major qualitat de tota Espanya. L’altitud sobre el nivell 
del mar, el microclima específic, amb connotacions mediter-
rànies, i un alt contrast tèrmic entre el dia i la nit fan d’aquest 
municipi valencià un “paradís” per al cultiu de raïms destinats 
a l’elaboració de caves. Per part seua, els tècnics i enòlegs dels 
huit cellers, apliquen les últimes solucions tecnològiques per 
a obtindre uns espumosos avalats per les desenes de premis 
i reconeixements internacionals obtinguts en l’última dècada.

El compromís amb les bones pràctiques i la qualitat, així com 
vetlar pel compliment de les regles aplicables a aquest tipus 
de vins, són algunes de les funcions del col·lectiu, format pels 
següents cellers: Coviñas, Chozas Carrascal, Dominio de la 
Vega, Hispano+Suizas, Pago de Tharsys, Torre Oria, Unió Viní-
cola de l’Est i Vegalfaro.

En l’actualitat, al terme municipal de Requena (únic municipi 
de la Comunitat Valenciana admés en la DOP Cava), es comp-
ta amb al voltant de 2.500 hectàrees de vinya en producció 
per a l’elaboració de caves, produint una mica més de dotze 
milions de litres de vi base i quasi sis milions i mig de botelles.
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Tots hem gaudit d’un refrescant i deliciós got d’orxata de xufa, 
però probablement molts desconeixeu d’on ve la matèria pri-
mera que és la base d’aquesta tradicional beguda vegetal. 
Què és la xufa?

Molta gent pensa que la xufa és una fruita seca, confusió a la 
qual contribueix el seu nom en anglés (tigernut), però en rea-

litat és un tubercle que necessita unes condicions climàtiques 
i edafològiques molt especials per al seu cultiu, la qual cosa 
fa que en tota Europa únicament es cultive en 19 pobles de 
l’horta nord de València. 

La xufa de València, després de passar 9 mesos en el camp, 
es recol·lecta, es llava i  es porta a assecadors especials. És en 

96 369 04 99

info@chufadevalencia.org

http://www.chufadevalencia.org

https://www.facebook.com/HorchatadeChufadeValencia

@chufaDvalencia

@chufadevalencia

https://es.pinterest.com/chufadevalencia/

https://www.youtube.com/user/chufadevalencia

CRDOP XUFA DE VALÈNCIA 
Plaça de la Constitució, 17   
46120 Alboraia
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aquest punt on es dóna una de les operacions que més influ-
ència té en la seua qualitat final: el lent i acurat assecat que 
es prolonga durant més de tres mesos i que influeix de forma 
determinant en les característiques úniques de la xufa de Va-
lència i que ho diferencien de xufes d’altres procedències.

El resultat final és una xufa la qualitat de la qual ha sigut re-
coneguda amb la Denominació d’Origen Xufa de València, la 
màxima distinció a nivell de Qualitat Agroalimentària que ofe-
reix la Unió Europea, una distinció que garanteix l’excel·lèn-
cia del producte i el vincle d’aquesta qualitat a un territori de 
referència. La xufa de València és qualitat, naturalesa, cultura 
i patrimoni.

La xufa de València, el superaliment de moda

La Xufa de València s’ha convertit hui en dia en un referent  de 
salut i energia a tot el món amb múltiples propietats benefici-
oses per a l’organisme avalades per diversos estudis mèdics.

La xufa posseeix propietats digestives molt saludables pel seu 
alt contingut en midó i aminoàcids. A més és rica en minerals 
com el fòsfor, el magnesi, el potassi i  el ferro, a més de grei-
xos insaturats i proteïnes. A més no conté gluten, ni lactosa, 
té una gran quantitat de fibra i en la pell de la xufa trobem 
elevades quantitats de suberina que actua com prebiótic que 
afavoreix el creixement de la flora intestinal beneficiosa fer-
mentativa i té un perfil lipídic, amb una quantitat d’àcid oleic 
(conté un 77 % d’àcid oleic) molt similar a l’oli d’oliva.

Per això el seu consum està recomanat per a tot tipus de per-
sones i de qualsevol edat, sent especialment beneficiosa: 

Per a mares gestants, és interessant el seu consum per la 
variada aportació d’aminoàcids, entre els quals cal destacar 
l’aportació d’arginina. 

Per als xiquets i adolescents, l’orxata de xufa o les begudes 
vegetals a força de xufa pel seu contingut en calci, ferro, mag-
nesi i fòsfor està molt indicada en l’etapa de creixement. De 
fet, l’orxata té una quantitat de ferro superior a la llet de vaca.

Per als vegetarians la beguda de xufa aporta una sèrie de 
nutrients i en proporcions més adequades que altres begudes 
d’origen vegetal.

Per als celíacs, ja que la xufa i els seus derivats no contenen 
glútens.

Per als intolerants a la lactosa, ja que no contenen lactosa.

Per als diabètics doncs l’arginina, aminoàcid present en la 
xufa i orxata presenta efectes secretágogos sobre la insulina, 
per la qual cosa podria ser beneficiós per a pacients amb di-
abetis de tipus II. 

Per a persones hipertenses: l’orxata és una beguda sense 
alcohol amb baixa quantitat de sodi. A més la xufa i l’orxa-
ta contenen arginina (536.5 mg/ració), un tipus d’aminoàcid 
precursor d’àcid nítric; molècula amb importants efectes va-
sodilatadors.

Persones amb colesterol o triglicèrids: pel seu elevat per-
centatge en àcid oleic, la xufa i aliments derivats d’ella podri-
en ajudar en el control del colesterol i els triglicèrids.

Així, alimentar-se i cuidar-se al mateix temps, és un dels molts 
avantatges que ofereix la xufa i els seus derivats, com l’orxata 
de xufa de València i els converteixen en un superaliment de 
moda a tot el món.
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96 299 77 02

d.o.kaki@kakifruit.com

www.kakifruit.com 

CRDOP KAKI RIBERA DEL XÚQUER
Plaça País Valencià, 7
46250 L’Alcúdia

El caqui va començar a cultivar-se a partir del segle VII a Xina, 
el seu país d’origen, així com a Japó i Corea, on hi ha citats 
més de 2.000 varietats o cultivares. 

Des d’antic, a la Comunitat Valenciana era freqüent trobar-ho 
com a arbre aïllat en marges o al costat d’edificacions rurals. 
A mitjan segle XX apareix una nova varietat de kaki autòcto-
na en la Ribera del Xúquer, a València, que ha suposat una 
vertadera revolució en el cultiu i la seua comercialització que 
ha arribat tant al mercat nacional com a exterior: la varietat 
“Roig Brillant”, que ha experimentat un creixement increïble 
en l’última dècada sota la marca comercial “Persimon” propi-
etat del Consell Regulador Kaki Ribera del Xúquer.

La marca Persimon 

 “Persimon” és la marca comercial registrada del Consell Re-
gulador de la Denominació d’Origen Protegida KAKI RIBERA 
DEL XÚQUER, sota la qual es comercialitza la varietat “Roig 
Brillant”, en la seua forma de consum amb una consistència 
ferma, de pell i carn ataronjada, sense astringencia i de polpa 
cruixent, similar a una poma o una bresquilla.
 
La marca comercial “Persimon” acompanya a les marques 
pròpies de cada empresa comercialitzadora inscrita i certifi-
cada pel Consell Regulador, la qual cosa permet identificar 
clarament al consumidor un kaki certificat que compleix amb 
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les expectatives de qualitat i seguretat alimentària que només 
el KAKI DE LA RIBERA DEL XÚQUER pot oferir. Per a ajudar-lo 
a reconéixer-ho, s’ha creat un logotip que acompanya a tot el 
kaki certificat del Consell Regulador:

A més, els fruits s’identifiquen amb una etiqueta que permet re-
conéixer a l’hora de la compra els kakis amb Denominació d’Ori-
gen. Encara que la varietat “Roig Brillant” és una varietat de les 
considerades astringents, la forma de consum de carn ferma i 
cruixent suposa un canvi respecte a la forma de consum més tra-
dicional dels països mediterranis, on es consumia en arribar la 
plena maduresa, en els quals el fruit presenta una consistència 
gelatinosa, molt dolça i de color roig, però de difícil maneig i co-
mercialització. Així, seguint tècniques tradicionals aplicades en 
l’antic Japó, per mitjà d’un tractament natural consistent a man-
tindre la fruita una vegada recol·lectada, quan encara està ferma 
i amb un color ataronjat i abans d’arribar a la seua maduració 
plena, en un ambient d’anòxia (és a dir, sense oxigen), s’aconse-
gueixen eliminar els taninos presents en la fruita, responsables 
de l’astringencia, la qual cosa ens permet presentar-li un kaki de 
consistència dura, de carn ferma i cruixent.

La varietat “Roig Brillant”

És una varietat local de la zona de la Ribera del Xúquer, a Va-
lència, i que es distingeix de la resta de varietats existents en 
el món pel seu gran calibre, amb fruits que superen de mitja-
na els 80 mm de diàmetre, amb una forma oblonga i de color 
ataronjat. No té llavors, i una vegada recol·lectat i eliminada 
l’astringencia de forma natural, els fruits es confeccionen sen-
se cap tipus de tractament postcollita, presentant un color bri-
llant natural sense addició de cap tipus de ceres.

El kaki de la varietat “Roig Brillant” és una fruita dolça, d’aro-
ma i sabor deliciós, i amb una pell molt sensible als defectes 
superficials pel frec de fulles i branques, per la qual cosa és 
habitual trobar sobre la superfície del fruit aquest tipus de de-
fectes. Per la seua consistència dura és molt fàcil de tallar i 
pelar, així com la seua utilització en la cuina, podent-se fins i 
tot consumir amb pell.

Conté vitamina C i alts nivells de provitamina A, fonamental 
per al desenvolupament embrionari i el creixement en els xi-
quets. També presenta activitat antioxidant, bàsica en la dis-
minució del reg de patir malalties degeneratives. És molt rica 
en fibra, i ajuda a la reducció del colesterol gràcies al seu con-
tingut en pectines.

Conté pràcticament tots els aminoàcids que requereix el cos, 
inclosos aquells que el nostre organisme no és capaç de sin-
tetitzar, a més de ser ric en fòsfor, mineral indispensable en 
els teixits humans.

El suport del Consell Regulador

Aquestes característiques especials i diferencials de la varie-
tat “Roig Brillant”, van ser determinants per a l’obtenció de 
la figura de qualitat “Consell Regulador de la Denominació 
d’Origen Protegida KAKI RIBERA DEL XÚQUER”, obtinguda 
l’any 1998, i reconeguda com a Denominació d’Origen Prote-
gida l’any 2001 per la Unió Europea. 

“Persimon”, com a marca comercial registrada per part del 
Consell Regulador, només pot ser utilitzada per les empre-
ses inscrites i certificades pel Consell Regulador. Quan vosté 
consumix un kaki “Persimon”, sap que és un kaki certificat pel 
Consell Regulador, entitat acreditada per ENAC, la qual cosa 
li garanteix l’origen i la qualitat d’una fruita única.
 
A més, els nostres productors i comercialitzadors realitzen un 
esforç molt important per a complir amb les exigents normes 
de qualitat del Consell Regulador per a poder certificar el seu 
kaki. Quan vosté consume kaki de la Ribera del Xúquer, a més 
de totes aquestes garanties ha de tindre present que darrere 
hi ha un grup d’agricultors compromesos amb el seu entorn, 
amb una producció sostenible que ajuda a mantindre la ri-
quesa natural de les àrees agrícoles i a mantindre el territori 
tal com ho coneixem, contribuint a la preservació dels entorns 
rurals i a la seua població.

Per tot això, recorde que només la marca comercial “Persi-
mon”, propietat del Consell Regulador de la Denominació 
d’Origen KAKI RIBERA DEL XÚQUER 
li pot garantir un kaki certificat 
amb Denominació d’Origen, 
de qualitat i compromés 
amb els seus productors i el 
seu entorn.

Si desitja informació addi-
cional sobre el “kaki Persi-
mon”, pot obtindre-la en la 
pàgina web del Consell Re-
gulador www.kakifruit.com
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El Consell Regulador de la DOP Utiel-Requena certifica que 
els cellers inscrits i els vins que comercialitzen compleixen els 
requisits del reglament de qualitat de la Denominació d’Ori-
gen. A més, promociona la marca Utiel-Requena i els vins em-
parats per ella. L’òrgan de govern ho formen vint persones 
que són triades democràticament com a representants de tots 
els agents del sector vitivinícola. 

La seu del Consell Regulador es troba a Utiel, en l’edifici cone-
gut com a Celler Redó, una joia arquitectònica de 1891. La 
part més actual conforma les oficines del Consell Regulador 

de la Denominació d’Origen Protegida Utiel-Requena, i l’au-
tèntic celler circular es va condicionar com a Museu de la Vi-
nya i el Vi. Ofereix visites guiades gratuïtes que inclouen taller 
d’aromes i tast comentat de vins. 
Reserves: 96 217 10 62 – museodelvino@utielrequena.org

La Denominació d’Origen Utiel-Requena es troba en l’altiplà 
interior de la província de València (Espanya), a 70 km del mar. 
Posseeix un clima mediterrani amb trets de continentalidad, a 
causa dels seus 750 metres d’altitud mitjana.

96 217 10 62

museodelvino@utielrequena.org

http://utielrequena.org/

https://www.facebook.com/utielrequena

https://twitter.com/DOutielrequena

https://www.instagram.com/doutielrequena/

CRDOP UTIEL-REQUENA
C/ Sevilla, 12 
46300 Utiel (València)
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L’àrea de producció ocupa unes 35.000 hectàrees de vinyes 
i comprén nou termes municipals: Caudete de las Fuentes, 
Camporrobles, Fuenterrobles, Requena, Siete Aguas, Sinar-
cas, Utiel, Venta del Moro i Villargordo del Cabriel.

Al voltant de 6.000 famílies de viticultors i cent cellers viuen de 
la vitivinicultura en la DO Utiel-Requena, per la qual cosa el vi 
és el principal motor de l’economia d’aquesta zona.
  
La varietat Bobal és l’estrela de la Denominació d’Origen Uti-
el-Requena. Aquest raïm autòcton ocupa el 75 % de la super-
fície total de la vinya, i s’adapta perfectament al seu clima i 
territori. 

Els vins elaborats amb Bobal tenen un color intens i caracte-
rístic, amb molt cos i aromes complexes i afruitades. Estudis 
científics demostren que la Bobal és una de les varietats de 
raïm amb major contingut en resveratrol, que és la substància 
cardiosaludable i anticancerígena atribuïda al vi. 

Altres varietats de raïm autoritzades per a elaborar vins de DO 
Utiel-Requena són:

VARIETATS NEGRES: Tempranillo, Garnacha Negra, Garnac-
ha Tintorera, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot Noir, 
Petit Verdot i Cabernet Franc
VARIETATS BLANQUES: Macabeu, Merseguera, Tardana, 
Chardonnay, Sauvignon Blanc, Parellada, Verdejo i Moscatell 
de Gra Menut.

La tradició vitivinícola d’Utiel-Requena aconsegueix els 2.700 
anys d’història. Els jaciments arqueològics oposats en aques-
ta Denominació d’Origen avalen la producció de vi i la seua 
comercialització ininterrompuda des de l’època íbera fins a 
l’actualitat. 

Desenes de lagars tallats en pedra, com “Las Pilillas” de Re-
quena, àmfores, documents i restes de llavors de raïm trobats 
i estudiats, remunten la cultura vinícola d’Utiel-Requena als 
orígens del vi en la Península Ibèrica.
 
L’antiguitat, la continuïtat i la singularitat de la varietat de raïm 
autòcton Bobal són els valors sobre els quals s’assenta aquest 
paisatge cultural, denominat Territori Bobal, i que opta a ser re-
conegut com a Candidat a Patrimoni Mundial per la UNESCO. 
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Constituït l’any 1957, el Consell Regulador de Vins de la De-
nominació d’Origen Protegida València té com a principal 
objectiu garantir l’origen i la qualitat dels vins que empara, 
controlant la seua producció, promocionant i difonent el seu 
coneixement i la seua qualitat i defensant  així mateix, els in-
teressos de les més de 96 signatures i quasi 7.000 viticultors 
als quals representa.

Actualment, el potencial vitícola de la DOP València es situa 
entorn de les 13.000 hectàrees de vinya repartides en qua-
tre subzones de producció, Alt Turia, Valentino, Moscatell i 
Clariano, totes elles esguitades per entranyables i pintores-
ques poblacions impregnades per un encant singular.

La subzona de Alt Turia, emplaçada al nord-oest de la provín-
cia, ofereix uns vins blancs brillants, frescos, afruitats i aromàtics.

Valentino i Moscatell de València, en la part central de la 
província, la primera amb blancs lleugers, afruitats i aromàtics, 
i negres suaus i redons, i la segona amb vins de licor amb una 
graduació alcohòlica mínima de 15º i una aroma particular, 
fluid i suau, encara que també s’utilitza en l’elaboració de vins 
secs i dolços de moscatell, prestigiosos vins espumosos, així 
com per a potenciar les aromes de moscatell en altres vins 
blancs.

I finalment, Clariano, situada al sud, on es produeixen blancs 
lleugers, pajizos i aromàtics, i negres color robí, francs de nas, 
d’extensa aroma i saborosos en boca.

La Denominació d’Origen Protegida València és una deno-
minació oberta, dinàmica, amb una gran vocació i tradició ex-
portadora. En l’actualitat els seus vins estan presents en prop 

96 391 00 96 / 96 391 00 29

info@vinovalencia.org

www.dovalencia.info

Vinos DOValencia

@VinosDoValencia

vinovalencia.do

CRDOP VALÈNCIA
Calle Quart 22 
46001 València
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de 100 països de tot el món, amb una xifra de comercialització 
superior als 50 milions de botelles, de les quals un total de 38 
milions es destinen a l’exportació.

Entre les varietats més rellevants destaquen les tintes Bobal, 
Monastrell, Tempranillo i tintorera i les blanques Macabeu, 
Malvesia, Merseguera, Moscatell i Verdil.

La Promoció dels seus vins és un dels objectius fonamentals 
de la DOP València, i al costat d’aquesta, el CR Vins de la DOP 
València aposta fermament per la Formació en el coneixe-
ment del vi i la seua cultura,  per això en els últims anys es 
realitzen diverses activitats encaminades a potenciar aquest 
aspecte formatiu.

Així mateix, la Certificació és un altre dels aspectes rellevants 
del CR Vins de la DOP València.

DOP València compta amb l’acreditació en  ENAC per a cer-
tificar els vins amb DOP València des de febrer de 2012, la 
qual cosa suposa un avantatge comparatiu en l’embotellat de 
vins i concretament en l’exportació, sent la primera Denomi-
nació d’Origen espanyola de major volum que ha aconseguit 
aquest certificat.

La UNE-EN ISO/IEC 17065:2012 és una norma europea que 
especifica els criteris generals que ha de seguir un organisme 
de certificació de productes perquè siga reconegut a nivell 
nacional, europeu i internacional, com a competent i recone-
ga la fiabilitat dels seus controls.

Aquesta acreditació representa una garantia sobre la seguretat 
i la qualitat dels productes que es consumeixen. Un valor afegit 
que va dirigit a incrementar la confiança dels consumidors i que 
obri les portes dels nostres vins a nivell internacional.





Indicacions 
Geogràfiques 
Protegides
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Què és IGP?
IGP són les sigles d’Indicació Geogràfica Protegida.
IGP “Cítrics Valencians” és una figura de qualitat dirigida 
pel seu Consell Regulador , format per 15 vocals que repre-
senten a totes les parts del sector citrícola de la Comunitat 
Valenciana.
És l’entitat que certifica aquells cítrics (taronges, mandarines 
i llimes) que són cultivats a la Comunitat Valenciana i com-
pleixen tots els requisits exigits, tant de garantia d’origen 
com de qualitat.
La IGP té dos grans objectius: la certificació i la promoció 
dels cítrics valencians.

(+34) 963 154 052 – Fax: (+34) 963 155 193

info@citricosvalencianos.com

www.citricosvalencianos.com 

@CValencianos

@CValencianos

CRIGP CÍTRICS VALENCIANS
Guillem de Castro, 51, pta. 8 
46007 València 
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Certificació
Les normes de qualitat que la IGP “Cítrics Valencians” 
exigeix als agricultors i a les empreses envasadores ins-
crites en el seu registre, concedeixen al consumidor un 
alt grau de confiança. Per a això es realitzen rigorosos 
controls tant en camp com en magatzems de condicio-
nament i envasament. 
En definitiva, certifica Origen i Qualitat.

Promoció
IGP “Cítrics Valencians” dóna a conéixer la seua labor 
mitjançant el llançament de campanyes de promoció 
dirigides tant als consumidors com als professionals de 
mercats majoristes i de la gran distribució. Per exemple, 
realitza degustacions de producte en supermercats i 
mercats majoristes, col·labora amb material promocio-
nal en col·legis, fires locals i nacionals, i sobretot, assis-
teix amb estand propi a fires internacionals del sector de 
les fruites i hortalisses.
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La major producció de cireres en la província d’Alacant es tro-
ba en la zona emparada per la Indicació Geogràfica Protegida 
“Cireres de la Muntanya d’Alacant” aquesta zona de produc-
ció posseeix unes especials característiques agroclimàtiques 
per al cultiu del cirerer:  Ací els paisatges amb major relleu 
muntanyenc són els protagonistes, amb sòls d’alt contingut 

en carbonat càlcic i escassetat de matèria orgànica, un mi-
croclima mediterrani temperat, amb temperatures fredes a 
l’hivern i temperades a la primavera i major nombre de pre-
cipitacions que en la resta de la comunitat. La temperatura 
mitjana anual es troba entre 13 i 15,5ºc, amb precipitació mit-
jana anual entre 350-650 mm. Aquestes característiques agro-

966 40 66 40 – 646 693 173

info@cerezas.org

www.cerezas.org

https://facebook.com/CerezasdeAlicante

https://twitter.com/CerezasAlicante

CRIGP CIRERES DE LA MUNTANYA 
D’ALACANT
Ctra. Albaida-Dénia, s/núm.
03788 Alpatró-la Vall de Gallinera (Alacant)
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climàtiques provoquen precocitat  en el fruit, donant lloc a 
una cirera excepcional.

Parlem d’una zona amb una mínima incidència en plagues i 
malalties, per la qual cosa la fruita requereix molt pocs trac-
taments.

El cultiu de  cireres és un dels mes implantats i tradicionals 
en la zona, cultivades en moltes ocasions en explotacions fa-
miliars  sent les plantes d’envasament les encarregades de la 
seua comercialització. Aquest arbre va ser introduït pels ro-
mans els qui van seleccionar i van millorar el seu cultiu, acon-
seguint el seu màxim desenvolupament  en aquesta zona, en 
l’època àrab. 

La producció mitjana anual oscil·la entre 1.500.000 i 4.000.000 
de kgs.
La data aproximada de recol·lecció és  del quinze d’abril a la 
fi de juliol, encara que aquesta data varia ja que depén de les 
circumstàncies climàtiques.

Depenent d’anys una gran part de la cirera que es produeix 
en la IGP s’exporta, la quantitat varia depenent de la conjun-
tura anual.

Les varietats predominants emparades pel Consell  són Bur-
lat, com a varietat precoç i Stark Hardy Geant com a varietat 
de mitja estació.

La zona de producció es troba situada al nord de la província 
d’Alacant i al sud de la província de València. La zona de con-
dicionament i envasament coincideix amb la de producció.

Aquesta zona de producció està composta pels següents mu-
nicipis de la província d’Alacant: la Vall de Gallinera, Planes, 
Benimarfull, la Vall d’Alcalà, Almudaina, Vall d’Ebo, Ibi, Alcoi, 
Xixona, Muro d’Alcoi i Villena  i de la província de València: 
Ontinyent i Bocairent.



40

President: Jose Enrique Garrigós Ibáñez
Vicepresidente: César Soler Coloma
Secretario general: Federico Moncunill Gall
Producció declarada: 5.000 t (Torró amb IGP) + 11.000 t (Torró 
no Protegit)
Destinació produccion: Mercat Interior 90 % / 
Mercat Exterior: 10 %

El Consell Regulador de les IGPs Xixona i Torró d’Alacant (fun-
dat en 1939) és una corporació de dret públic, dotat de per-
sonalitat jurídica pròpia i de plena capacitat per al desenvolu-
pament les seues finalitats, podent realitzar tota classe d’actes 
de gestió i administració, que amb caràcter general subjecten 
la seua activitat al dret privat, excepte en les actuacions que 
impliquen l’exercici de potestats o funcions públiques, en les 
quals haurà de subjectar-se al dret administratiu.

L’estructura i el funcionament del 
Consell Regulador deu ser demo-
cràtic, regint en tot moment els principis de representació pa-
ritària   dels sectors amb operadors inscrits, representativitat 
dels interessos econòmics d’entitats confluents amb el pro-
ducte, i d’autonomia de gestió i organització dels processos 
electorals als seus òrgans rectors (ple, comité de certificació, 
comissions, etc.).

Les finalitats del Consell Regulador són la representació, de-
fensa, garantia, promoció i difusió dels productes emparats 
sota les seues indicacions geogràfiques, en els seus respec-
tius mercats de desenvolupament, contribuint així a la norma-
lització i internacionalització del prestigi i reputació dels seus 
productes emparats per tot el món.

0034. 965612446 – Fax: 0034.965.24.27

consejoregulador@jijona.com

www.jijona.com

http://www.facebook.com/Consejo Regulador IGP Jijona y Turrón de Alicante

@TurronesJijona

CRIGP’S XIXONA I TORRÓ D’ALACANT
C/ Foia de Martí S/N 
(Poligono Industrial Espartal III)
03100 Xixona (Xixona) – Alacant (Apartat 
Correus 131)
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Sinònim de qualitat
Durant més de cinc segles, els mestres torroners xixonencs 
han heretat de pares a fills l’exquisidesa i particularitat del bon 
fer dels torrons elaborats de manera tradicional amb tècni-
ques i utensilis autòctons. El Consell Regulador de Xixona i 
Torró d’Alacant és l’entitat encarregada de gestionar aquesta 
cultura centenària, que ha fet que la ciutat de XIXONA siga 
coneguda a tot el món com “EL BRESSOL DEL TORRÓ” per 
perfeccionar aquest dolç.

IGP XIXONA - Dolça tradició
“Jixona/Xixona” és la indicació geogràfica d’una varietat de 
torró de textura blana, Torró de Jixona/Torró de Xixona, ela-
borat amb ametles repelades i torrades que després de la 
seua molturació i barrejat amb l’endurida i blanquejada mas-
sa de xarop caramel·litzat (obtingut per la cocció de mel, clara 
d’ou o albúmina, sucre i/o sucres) donen lloc a una massa de 
color marró blanquinós, amb (o sense) grànuls d’ametla vari-
able distribuïts de forma irregular entre aquesta, trencant el 
color natural del producte.

IGP TORRÓ D’ALACANT - Dolça tradició
“Turrón de Alicante/Torró d´Alacant” és la indicació geogràfi-
ca d’una varietat de torró de textura dura, elaborat amb amet-
les repelades i torrades, les quals queden inserides en l’endu-
rida i blanquejada massa de xarop caramel·litzat, a manera de 
jaspi blanc, obtingut per cocció de mel, sucres i clara d’ou o 
albúmina, i recobert en la seua superfície amb oblies. 

El que els fa únics
El prestigi i reputació dels torrons elaborats a Xixona estan 
avalats per la qualitat d’aquests, la qual està garantida per 
la consecució de tres característiques específiques de la seua 
elaboració:
• Ingredients naturals (ametles, mel, sucre i clara d’ou) de les 
varietats més selectes del mercat.
• L’aplicació durant l’elaboració dels torrons de tècniques 
tradicionals (torrat – cocció punt de bola – arrematat, etc.) i 
utensilis autòctons (torradors, mecàniques, molins de pedra, 
refinadores, boixets, etc.) que els confereixen autenticitat i di-
ferenciació.
• El saber i bon fer de les mans artesanes del “Mestre Torro-
ner” a l’hora de l’adequació i acabat final del producte.

Aquests torrons han sigut avalats, per les seues propietats 
naturals, funcionals i saludables, com a Aliments Típics de la 
Dieta Mediterrània, i amb la dedicació i esforç dels més de 
20 operadors inscrits al Consell Regulador, any rere any, els 
fan arribar a través dels seus diferents marques comercials i 
canals de venda, a totes les taules i famílies per a encantar els 
paladars més exquisits.
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638 978 359

crde-beta@crde-beta.com

www.licoresdealicante.com 

Bebidas Espirituosas Tradicionales de Alicante

@LicoresAlicante

CRDE BEGUDES ESPIRITUOSES 
TRADICIONALS D’ALACANT
C/ Monges, 6    
03002 Alacant

El Consell Regulador de Denominacions Específiques es va crear 
en 1990 i aglutina quatre Denominacions Específiques: Aperitiu 
Café d’Alcoi, Cantueso Alacantí, Herbero de la Serra de Mariola 
i Anís Paloma Montfort.

Les begudes derivades dels alcohols naturals aptes per al seu ús 
en boca quan ha acabat el seu procés d’elaboració i estan dispo-
nibles per a consum humà es denominen begudes espirituoses 
o simplement espirituoses. I els mètodes d’elaboració són en 
general  la destil·lació i la maceració i la mescla.

El respecte a la tradició i el costum així com els ritus culturals 
i  gastronòmics entorn de les celebracions de cada poble fan 

que gaudim  de begudes de diferent graduació i variats pala-
dars, que com ja descrivia Cavanilles en el s.XVIII conviuen en les 
nostres terres des de temps immemorial.

Les nostres begudes adquireixen unes característiques úniques 
gràcies a la diversitat de terres i herbes aromàtiques de la pro-
víncia d’Alacant, gràcies a les diferents tècniques alquimistes 
heretades dels nostres avantpassats àrabs entre altres, i gràcies 
a pràctiques culturals i d’intercanvi entre pobles a través de la 
nostra història, però sobretot gràcies al Territori i al Mediterrani 
que les fan úniques.
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Herbero de la Serra de Mariola
És una de les begudes que podríem dir que defineixen botá-
nicamente la província d’Alacant, resumeix en boca un territori 
ric i variat en herbes aromàtiques i en el seu nom porta el segell 
d’un territori únic que destil·lem seguint la saviesa popular i les 
més modernes tècniques d’elaboració. Cadascun dels elabora-
dors interpreta aquest tradicional licor emprant les plantes que 
el Consell regulador especifica dins del seu reglament: sàlvia, 
camamil·la, poliol, marialluïsa, arrel de card sant, menta piperita, 
cua de gat, fenoll, anís, melissa, agrimonia (herba de Sant Gui-
llem), sajolida, zamarrilla, cantueso i timó. El color final del pro-
ducte variarà segons la recepta. La gamma de color va des del 
vermellós al marró fosc.

Cantueso alacantí
És un licor obtingut a partir de la destil·lació de la planta de Can-
tueso (Thymus Moroderi) que es recull en el moment de màxima 
floració durant els mesos de maig i juny, per a extraure la màxima 
concentració d’olis essencials i així conferir el sabor característic 
d’aquesta singular planta, que haurà de romandre en repòs un 
mínim de 2 mesos abans del seu embotellat podent-se emprar 
les  barriques de roure en aquest procés. 

Anís Paloma de Montforte del Cid
Beguda espirituosa anisada obtinguda per destil·lació de les lla-
vors de l’anís verd (pimpinella anissum) i /o anís estavellat també 
conegut com badiana (illicium verum). De caràcter sec es pot 
preparar de diferents maneres, les més populars són  el Colom: 
una part d’anís per tres parts d’aigua i el Canari: una part d’anís 
per tres d’aigua mes unes gotes de xarop de llima al gust, begu-
da molt refrescant que acompanya molt bé tant en aperitius com 
en esmorzars.

Aperitiu café d’Alcoi
Aquesta beguda elaborada per maceració de café torrat na-
tural varietat Arábica, naix a la vora del riu Serpís a Alcoi quan 
sorgeixen l’any 1278 els primers gremis de teixidors i és aproxi-
madament sobre la meitat del s.XIX quan els treballadors de la 
indústria tèxtil acostumen a portar un recipient de llautó ple de 
café calent per a acompanyar el desdejuni o el menjar. Alguns 
li afegien unes gotes d’aguardent de canya, rón o brandy per a 
calfar el cos. Passades unes hores el café es refredava i adquiria 
un sabor ben diferent, d’aquesta manera naix el “café licor al-
coià”, hui denominat “Aperitiu Café d’Alcoi”.

La seua facilitat per a combinar-la amb cua, llima granissada, cer-
vesa... ha popularitzat el seu consum a qualsevol hora del dia 
o de la nit. Amb noms com ‘Plis Play’, ‘Mentida’, ‘Negreta’... es 
coneixen les diverses combinacions de l’Aperitiu Café d’Alcoi.
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VINS 100 % CASTELLÓ
Entorn de l’any 2000 alguns agricultors de la província van 
pensar que la vitivinicultura podia ser una bona opció agrícola 
com el va ser en els segles del XV al XX.

La il·lusió d’aquest xicotet grup de viticultors va fer possible 
que l’any 2003 es creara i reglamentara la Indicació Geogràfi-
ca “Vins de la Terra de Castelló”.

Aquesta figura de qualitat designa els vins obtinguts íntegra-
ment de raïms produïts dins de l’àrea composta pels terrenys 
aptes per a la producció de raïm de vinificació emplaçats dins 
de tres subzones vitivinícoles denominades Alt Palancia-Alt 
Mijares, Sant Mateu i Les Useres-Vilafamés.

 
Recentment, amb l’adaptació a les normes de la Comunitat 
Europea la denominació dels vins de la província de Castelló 
és Indicació Geogràfica Protegida Castelló (IGP Castelló).

En aquests moments la IGP està treballant per a donar el se-
güent salt: crear la Denomimación d’Origen Castelló, com a 
indicador de l’evolució dels nostres vins i del treball de viticul-
tors i cellerers.

QUÈ GARANTIM?
Els vins emparats per la IGP Castelló es certifiquen sota una 
triple perspectiva: les vinyes estan situades en la província de 
Castelló; els cellers on s’elaboren els vins estan a Castelló; els 

info@igpcastello.com

www.igpcastello.com

IGP Castelló

@IGPcastello

IGP CASTELLÓ
Carrer de l’esglesia, 1
12181 Benlloc (Castelló)
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vins han superat les estrictes anàlisi física-químics i els rigoro-
sos tastos organolèptics que estan obligats a superar. La IGP 
és garantia d’origen i garantia de seguretat i qualitat.

EL NOSTRE SOMNI
Els 11 cellers integrats en la IGP, els 120 viticultors, les 250 hec-
tàrees de vinya, formem la gran família dels vins de Castelló. 
Un sector que ho va ser tot al segle XIX, que va ser arrasat per 
la filoxera i que hui dia ressorgeix de les seues cendres per a 
donar a conéixer la capacitat de la nostra terra de donar pro-
ductes de la màxima qualitat.
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Aquesta figura de qualitat acull a deu empreses familiars, situ-
ades en el terme municipal de Requena.

A través dels seus Registres i sistemes de Control, garanteix 
la qualitat dels Embotits, emparats i els identifica amb marxa-
mos que garanteixen la seua autenticitat.

L’entitat, vela per la defensa de la figura de qualitat, així com 
de les labors de promoció d’aquesta.

Protegeix a set productes, elaborats seleccionant carns del 
porc, utilitzant únicament femelles o mascles castrats, espèci-

es de qualitat contrastada i budells naturals, ingredients, que 
defineixen el producte i ho distingeixen de la resta d’embotits 
del mercat.

Llonganisses, Xoriços, Botifarra de Ceba, Salsitxons, Gossos, 
Güeñas i Sobrassades, són els productes acollits per aquesta 
figura de qualitat.

962 302 550

embutido@embutidoderequena.es

www.embutidoderequena.es

Embutido de Requena

EMBOTIT DE REQUENA
Av. Raval, 9
Edif. Mercat
46340 Requena (València)
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Comité d’Agricultura 
Ecològica 
de la 
Comunitat Valenciana
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PRODUCCIÓ ECOLÒGICA UE
Segons indica la UE en https://ec.europa.eu/agriculture/orga-
nic/organic-farming/what-is-organic-farming/producing-or-
ganic_es:

L’agricultura ecològica, biològica i/o orgànica, termes prote-
gits i equivalents, és un sistema general de gestió agrícola 
i producció d’aliments que combina les millors pràctiques 
ambientals, un elevat nivell de biodiversitat, la preservació de 
recursos naturals, l’aplicació de normes exigents sobre ben-
estar animal i una producció conforme a les preferències de 
determinats consumidors per productes obtinguts a partir de 
substàncies i processos naturals. Així doncs, els mètodes de 
producció ecològics exerceixen un paper social doble, apor-
tant, d’una banda, productes ecològics a un mercat específic 
que respon a la demanda dels consumidors i, per un altre, 

béns públics que contribueixen a la protecció del medi ambi-
ent, al benestar animal i al desenvolupament rural.

Es tracta d’una forma de produir aliments que respecta els 
cicles de vida naturals, minimitzant l’impacte sobre el medi 
ambient i la salut de les persones. Alguns dels seus principis 
són els següents:

• Rotació dels cultius per a millorar l’ús eficient dels recursos.
•  Aprofitament dels recursos que es poden produir en aques-

ta explotació.
•  Foment de les espècies de plantes i animals autòctones i 

millor adaptades a l’entorn local.
•  La ramaderia es cria en un ambient a l’aire lliure i s’alimen-

ta amb farratge i altres aliments orgànics, i amb pràctiques 
adequades per a les diverses espècies de bestiar.

96 253 82 41

caecv@caecv.com

www.caecv.com

www.facebook.com/caecv

www.twitter.com/caecv

COMITÉ D’AGRICULTURA 
ECOLÒGICA DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA
Pol. Industrial Ciutat
de Carlet C/Tramuntana, 16
46240 Carlet (València)
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•  Restricció de l’ús els fitosanitaris químics, fertilitzants sintè-
tics, antibiòtics i altres substàncies.

• Prohibició dels organismes genèticament modificats (OGM).

La producció ecològica és part d’una extensa cadena de sub-
ministrament, que també inclou el processament d’aliments, 
distribució i venda al detall. Cada anella d’aquesta cadena té 
com a objectiu oferir els beneficis d’aquesta producció d’ali-
ments en termes de:

• Confiança del consumidor i el que el logo garanteix.
• Protecció del medi ambient.
• Qualitat dels aliments.
• Benestar dels animals.

La UE té des de l’any 1991 un reglament específic per a la 
producció ecològica, a partir del qual s’han desenvolupat un 
conjunt de normes que afecten  el conjunt de la cadena des 
de la producció en camp, processament en indústria, distribu-
ció, etiquetatge i control.

El compliment d’aquestes baix un organisme de certificació 
reconegut pel país membre de la UE, que en el cas de la nos-
tra Comunitat és el CAECV (ÉS-ECO-020-CV), permet la utilit-
zació del logotip UE identificatiu.

Tot operador situat en la Comunitat Valenciana, que produ-
ïsca, elabore, emmagatzeme o importe d’un tercer país pro-
ductes ecològics, està obligat a notificar aquesta activitat i 

sotmetre’s a control per part del CAECV. El control i la certifi-
cació aporten garantia i confiança al consumidor.

PRODUCCIÓ ECOLÒGICA EN LA CV
La CV ha sigut pionera des dels seus inicis en la dècada dels 
80 a nivell nacional i europeu en la pràctica i comercialització 
de la producció ecològica. L’àmplia trajectòria i experiència 
han consolidat una excel·lent imatge de la nostra producció 
tant en el mercat local, nacional com  internacional.

Cal destacar el gran potencial de la producció ecològica en 
la CV per les condicions naturals del nostre territori, amb una 
gran diversitat i qualitat de cultius acompanyats d’una exten-
sa tradició i patrimoni agrari, a més de coneixement tècnic i 
capacitat d’innovació. Es podria dir que l’agricultura ecològi-
ca és la vocació natural del camp valencià, àmpliament de-
mandada i valorada pels consumidors actuals.



ORGANISME RESPONSABLE DE LA GESTIÓ DE LES FIGURES DE QUALITAT AGROALIMENTÀRIA DIFERENCIADA 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA (DOP’s, IGP’s i MARQUES CV):

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna
Subdirecció General de Desenvolupament Rural, Qualitat Alimentària i Producció Ecològica
Servei de Qualitat Agroalimentària
C/ de la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d’octubre, Edifici B4, Planta: 02, 46018 València
Tfno: 961247305
e-mail: area_calidad@gva.es
web: http://www.agroambient.gva.es/web/desarrollo-rural



Consumix productes 
de qualitat diferenciada 

de la Comunitat Valenciana






