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Els estud
dis del grup
p de recercaa en risc carrdiovascular i nutrició de l’IMIM han
h
estat claaus per esta
ablir l’efectee protectorr dels polife
enols de l’olli d’oliva ve
erge.
Només un
u 20% de les
l al∙legaciions de salu
ut presentades són aprrovades pe
er
l’EFSA
És una im
mportant fiita de transslació entre la recerca i l’empresaa.

Barceelona, a 26 de
d maig de 2011.‐
2
A peti ció de la Com
missió Europea, l’Autoritaat Europea de
d
Segurretat Alimen
ntària (EFSA)h
ha realitzat uun dictamen científic –an
nomenat al∙llegació de sa
alut‐
sobree un productte alimentari, en aquest ccas, sobre les propietats saludables dde l’oli d’olivva. La
declaaració "el con
nsum d’oli d´´oliva ric enn polifenols (hidroxitiros
(
ol, 5 mg/diaa) contribueiix a la
proteecció del dan
ny oxidatiu dels
d lípids enn sang ", ha estat
e
possible gràcies a l’’aportació de
el
grup de recerca en
e risc cardio
ovascular i nuutrició de l’IM
MIM (Institutt de Recercaa Hospital del
ó d’aquesta al∙legació peermetrà que
e el missatge sobre l’efeccte protector de
Mar). L’aprovació
l’oli d
d’oliva verge
e sigui inclòs a les etiqueetes del prod
ducte, conjun
ntament am
mb la recomanació
de co
onsum diari per
p tal que la protecció ssigui efectivva.
L'EFSA és l’organiisme de la UE responsab le de l'avaluaació dels risccos alimenta ris. En estretta
b les autorita
ats nacionalss i en consultta oberta am
mb les parts innteressades,,
col∙laaboració amb
propo
orciona asseessorament científic
c
inde pendent i co
omunicació clara
c
sobre e ls riscos existents
i emeergents. Així mateix, l’EFSSA és l’organnisme europe
eu competen
nt per a realiitzar declaracions
sobree les propietaats saludable
es de determ
minats alimen
nts. Una declaració de prropietats
salud
dables es deffineix com qu
ualsevol reclaam que afirm
mi, suggereixxi o impliqui que existeix una
relaciió entre una categoria d''aliments, unn aliment o un
u dels seus constituents
c
s i la salut. De
es del
2002,, any de la se
eva creació, l’EFSA nomees ha validatt un 20% de les al∙legaciions de salutt
sol∙liccitades, la major
m
part referides a priincipis actiuss i no a alime
ents. En aquuesta ocasió s’han
aprovvat també la relació entre les nous i lla millora de la funció dels vasos sangguinis i l'efeccte de
la caffeïna en l’esttat d'alerta i la resistènci a física.
Per a validar l’al∙legació realittzada a peticció d’una o vaaries empresses, l’EFSA coontacta amb els
invesstigadors d’exxcel∙lència en l’àmbit i eexaminen totts els estudiss científics exxistents sobrre el
tema. En base a les dades pre
esentades peer aquesta al∙legació en concret,
c
l’EFSSA ha conclò
òs que
hi ha una relació de causa‐efecte entre eel consum de
e polifenols de
d l'oli d'olivva i la proteccció
de les partícules de LDL del dany
d
oxidatiuu. El colesterrol alt és perillós, però ell major perilll és
quan el colestero
ol s'oxida, perquè llavors pot fàcilmen
nt promoure l'ateroscleroosi (acumula
ació
de dipòsits de greeix a les pare
ets arterials)..

“Fa dotze anys que el nostre grup està estudiant els efectes de l’oli d’oliva verge en la salut i
hem demostrat que el consum d’oli d’oliva augmenta els nivells de lipoproteïna d'alta
densitat (HDL), el colesterol bo, i que això és directament proporcional al contingut de
polifenols que conté”. afirma la Dra. Mª Isabel Covas, coordinadora del grup de recerca en risc
cardiovascular i nutrició de l’IMIM. "També, i en col∙laboració amb el grup de recerca Clínica
en Farmacologia Humana i Neurociències de l’ IMIM , hem constatat la implicació dels
polifenols de l’oli d’oliva en la disminució de l'oxidació lipídica, un dels principals factors de
risc de malaltia cardiovascular” afegeix la investigadora.
La quantitat d´oli d´oliva verge que s’ha de consumir diàriament dependrà de la quantitat de
polifenols que contingui cada oli, que pot variar d’un oli d’oliva verge a un altre, però en
general és recomanable consumir entre 25 ml i 40 ml diaris ‐dues o tres cullerades soperes‐
quantitats que poden ser fàcilment consumides en el context d’una dieta equilibrada.
Així mateix, remarcar que la investigadora Mª Isabel Covas ha estat recentment guardonada
amb el “I Premi Olis Catalans a l’/a la investigador/a, professional o dirigent que ha destacat en
la seva tasca de difusió de l’oli d’oliva verge extra amb Denominació d’Origen Protegida” que
atorguen els productors de les cinc denominacions d’origen protegides d’oli d’oliva de
Catalunya. La Dra. Covas ha rebut també el Premi AEMO (Asociación Española de Municipios
del Olivo) l’any 2009 i el mateix any el premi Carles Martí Heinneberg concedit per l’Institut
Danone a la seva trajectòria de recerca en nutrició.
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