


Mas Nualart

Mas Nualart és una masia familiar del segle XII situada al terme 
municipal de La Garriga, al Vallès Oriental. Des de fa varies 
generacions ens dediquem a l’agricultura i la ramaderia ovina 
i autogestionem la nostra finca agro-forestal, de la qual també 
en traiem recursos per a futures campanyes. Les principals 
activitats que duem a terme són la producció d’oli d’oliva 
Verge Extra i la producció de carn de xai de raça Ripollesa.



Oferim un servei de qualitat de venda 
d’Oli d’oliva Verge Extra que obtenim 
dels nostres camps d’oliveres i que, 
tradicionalment i des de fa varies 
generacions, hem produït amb la 
màxima cura i professionalitat. Tant és 
així que disposem del segell de Producte 
de proximitat i de Km0.



Collim les olives just abans del seu punt 
òptim de maduració i les molem el mateix 
dia de recollida, per la qual cosa després de 
cada jornada l’oli ja reposa als dipòsits 
d’emmagatzematge, minimitzant així el 
temps d’espera de molturació i 
maximitzant la qualitat del producte 
final.



   Coneguda amb el nom de “del País”, però també anomenada “Tinenta” o “Grossal”. 
És una olivera que es troba en zones molt concretes de Catalunya, amb una oliva 
grossa de gust fort i lleugerament dolç, amb alta productivitat i arribant en 
alguns casos d’alta maduració a rendiments del 30%.

   Aquesta és una oliva més petita, lleugerament ovalada i simètrica, originària 
d’Alacant i plantada durant la dècada dels 60. Les seves característiques principals 
són un oli afruitat d’oliva verda i intensitats lleugeres, amb toc amarg i 
picant, fresc i dolç.



ENVÀS de vidre

Disposem d’envasos de 
750 ml i 250 ml de 
capacitat.

ENVÀS de plàstic

Disponible en envasos de 
5 litres, 2 litres, 1 litre i 
250 ml de capacitat.

Envàs metàl·lic

Llaunes de 0,5 litres de 
capacitat.
.



Entitats que ens acrediten com a productors artesanals
i de proximitat d'un producte 100% natural i de la terra.
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