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2. E-commerce website: OrOliveSur.com

OrOliveSur1 is a project born in the province of Jaén from Andalu-
sia (Spain) in 2010. The main purpose is to announce to the world the
treasure of its land, the extra virgin olive oil. This website is focused in
the olive oil produced in a particular territory of Jaén: the Sierra
Mágina Natural Park. Sierra Mágina is a protected area of 50,000 acres
of natural park, made up of forested slopes, concealed valleys and rug-
ged mountain peaks. The highest peak, the Mágina Mountain is the
highest in the Jaén province, standing at 2,167 metres.

OrOliveSur’s catalog presents a wide number of extra virgin ol-
ive oils focused on the picual variety. This is the most extended ol-
ive grove variety at the world. In Spain it represents 50% of
production. Most of it is to be found in Andalusia, especially in
the province of Jaén. Its olive is large-sized and elongated in shape,
with a peak at the end. The trees of this variety are of an intense
silvery colour, open and structured. In addition, picual variety
has excellent organoleptic properties because in stability and oleic
acid obtains the best values with respect to other varieties like
arbequina or hojiblanca, among others. OrOliveSur :2- وبسایت تجارت الکترونیکی

OrOliveSur پروژه ای است که در ایالت ژائن در آندلس (اسپانیا) در سال 2010 آغاز شده است. ھدف اصلی 
آن اینست که گنجینه سرزمین خود یا ھمان روغن زیتون را به جھان اعالم کند. این وبسایت بر روی روغن 

زیتون تولید شده در قلمرو خاص ژائن متمرکز شده است: بعنی پارک طبیعی ماگینا .  سیرا ماگینا یک منطقه 
حفاظت شده است که حدود 50000 آکر پارک ھای طبیعی است و از شیب ھای جنگلی، دره ھای پنھان و 
قله کوه ھای ناھموار تشکیل شده است. بلندترین قله آن ماگینا در ایالت ژائن  بلندترین کوه است که 2167 

ع دارد. متر ارتفا

کاتالوگ OrOliveSur تعداد زیادی از انوع روغن زیتون را معرفی می کند. و این متنوع ترین انواع زیتون در جھان 
است. در اسپانیا 50 درصد تولید از این منطقه می باشد. بیشتر آن در آندلس، خصوصا در ایالت   می باشد. 
زیتون آنجا اندازه بزرگی دارد و شکل بلند و طویلی دارد و انتھای آن نوک تیز است. درخت ھایی با این تنوع 

رنگ نقره ای دارند و باز و ساخت یافته ھستند. ھمچنین، تنوع picual خصوصیات واکنشگر عالی دارد چون در 
تثبیت و اسید روغنی، بھترین مقادیر را با توجه به انواع دیگر مانند آربکیونا  یا ھوجیبالنکا  در بین بقیه انواع 

ن دارد. زیتو
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