
Terraolivo – Kansainvälinen ekstra-neitsytoliiviöljykilpailu
Jerusalemissa  7.–14.6.2015

Kansainvälinen ekstraneitsytoliiviöljykilpailu "Terraolivo" (Mediterranean International E.V.Olive Oil Competition) järjestetään 7.–14.2015 Olive
Tree -hotellissa Jerusalemissa. Terraolivo on kolmanneksi merkittävin maailmanlaajuisilla oliiviöljymarkkinoilla EVOO-arviointijärjestelmän
(World Ranking Extra Virgin Olive Oil) mukaan. Mukana on yli 500 makunäytettä 17 eri maasta. Kilpailuun osallistujilla on mahdollisuus päästä
tutustumaan Israelin pohjois- ja eteläosiin. Tarjolla on myös Jerusalemiin perehdyttäviä puolipäiväretkiä.

Oliiviöljyä alettiin valmistaa Kreetalla, mistä valmistus levisi Syyriaan ja Israeliin noin 5000 eaa. Kaupalliset verkostot ja viljelyosaaminen
laajensivat kaupankäynnin Etelä-Turkkiin, Kyprokselle ja sitten Egyptiin. Kuninkaat Salomo ja Daavid pitivät oliivinviljelyä erittäin tärkeänä.
Kuningas Daavidilla oli jopa vartijoita valvomassa oliivilehtoja ja -varastoja varmistamassa oliivipuiden ja niistä saatavan arvokkaan öljyn
turvallisuuden. Vuoteen 1 500 eaa. Kreikassa ja varsinkin Mykenessä oliiveja viljeltiin eniten. Kreikkalaisten siirtokuntien levitessä oliivinviljelyä
alettiin harjoittaa 700-luvulla eaa. Etelä-Italiassa ja Pohjois-Afrikassa. Sittemmin viljely levisi myös Etelä-Ranskaan, Espanjaan ja Portugaliin.
Oliivipuita istutettiin koko Välimeren alueelle Rooman valtakunnan aikana. Espanjalaiset lähetyssaarnaajat istuttivat ensimmäiset oliivipuut
Amerikan mantereelle 1500-luvulla jaa.

Homeros kutsui oliiviöljyä kultanesteeksi, ja muinaisilla kreikkalaisilla urheilijoilla oli tapana hieroa sitä vartaloihinsa. Oliiviöljy on ollut enemmän
kuin elintarvike Välimeren alueen asukkaille: sitä on käytetty lääkkeenä, ja se on ollut joillekin vaurauden ja voiman lähde. Lisäksi oliivipuu on
toiminut yltäkylläisyyden, kunnian ja rauhan symboleina.  
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Israelin Valtion Matkailutoimiston tehtävänä on markkinoida Israelia matkakohteena Pohjoismaissa ja Baltian maissa sekä välittää
matkailua koskevia tietoja näiden maiden suurelle yleisölle. Israelin valtion matkailutoimisto toimii suoraan Israelin matkailuministeriön
alaisuudessa. Israelin suuntautuvan matkailun edistämisessä toimii kaikkiaan 18 matkailutoimistoa ympäri maailmaa.

Koe Israelin ainutlaatuisuus – Käy Tel Avivissa, juhla- ja rantalomakaupungissa Välimeren rannalla. Se ei nuku koskaan – Patikoi ympäri
kiehtovaa Jerusalemia, jossa harjoitetaan kolmea maailmanuskontoa – Kellu terveellisessä Kuolleessameressä – Ui delfiinien kanssa ja
snorklaa Punaisessa meressä Eilatin koralliriutoilla – Seuraa Jeesuksen jalanjälkiä Pyhässä maassa – Vaella Galilean ainutlaatuisessa
luonnossa.

Lisätietoja: www.goisrael.fi 


