
Terraolivio – den internasjonale konkurransen for ekstra virgin
olivenolje går av stabelen i Jerusalem i perioden 7.–14. juni 2015.

Den internasjonale konkurransen for ekstra virgin olivenolje Terraolivo (Mediterranean International E.V.Olive Oil Competition) går av stabelen
i Olive Three Hotel Jerusalem den 7. til 14. juni 2015. Terraolivio-konkurransen er den tredje viktigste innen det globale olivenolje-markedet,
rangert av EVOO World Ranking System (World Ranking Extra Virgin Olive Oil). Det vil være mer enn 500 smaksprøver fra 17 land.
 Konkurransen tilbyr deltakerne muligheten for en tur til både det nordlige og sørlige Israel samt en halvdagstur i Jerusalem som går litt mer i
dybden.

Dyrking av olivenolje begynte på Kreta og spredde seg til Syria og Israel ca. 5000 år f.Kr. Handelsnettverk og landbruksteknologi utvidet
handelen til de sørlige deler av Tyrkia, Kypros og deretter Egypt. Kong Salomo og kong David la stor vekt på dyrking av oliven, og kong David
satt til og med ut vakter i olivenlundene og lagerhusene, for å sikre trærne og deres verdifulle olje. Inntil 1500 f.Kr. var det Hellas og da særlig
Mykene som var de største olivenoljeprodusentene. Med de greske koloniene, kom olivenkulturen til Sør-Italia og Nord-Afrika i det 8. århundret
f.Kr. og spredde seg videre til Sør-Frankrike, Spania og Portugal. Under Romerrike ble det dyrket oliven i hele Middelhavsområdet. Spanske
misjonærer plantet de første oliventrærne i Amerika på 1500-tallet.

Homer kalte olivenoljen for "flytende gull" og for idrettsmennene i det gamle Hellas, var det å smøre hele kroppen inn i olivenolje et rituale.
Olivenolje har for menneskene ved Middelhavet vært mye mer enn bare noe man kan spise. Den har også vært brukt til medisin og for noen
har den gitt store rikdommer og makt. Oliventreet har også vært et symbol på overflod, prakt og fred.  
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Den Israelske Turistkontor har som oppgave å markedsføre Israel som destinasjon i Norden og Baltikum, samt å formidle turistinformasjon til
allmennheten i disse landene. Den Israelske statens Turistbyrå arbeider direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt finnes 18 turistbyråer rundt om i
verden som arbeider med å fremme turismen til Israel.

Opplev det unike Israel – Besøk Tel Aviv, Party- og Beachbyen ved Middelhavet som aldri sover – Streif rundt i fascinerende Jerusalem med sine tre
verdensreligioner – Flyt på det helsebringende Dødehavet – Svøm med delfiner og snorkle i Rødehavets korallrev ved Eilat – Gå i Jesus fotspor i det Hellige
landet – Vandre i Galilea med sin utrolige natur.

Les mer på www.goisrael.no   


