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Finoliva Global Service SPA din Bitonto (Bari) 

Strada Vicinale Torre d'Agera 11
70032 Bitonto
Bari - Puglia - Italy

- a fost înființată în 1999

- În anul 2004, prin comercializarea directă a uleiului de măsline 
ambalat, se extinde mai mult de zona Puglia; 

- În 2006 achiziționează o parte din compania Alce Nero & MIELIZIA

- lucrează 100% cu ulei de măsline italian, DOP (Denumire de Origine 
Protejată) și ulei organic



Activități:
- procesează produția de măsline ale membrilor 

Consorțiului Național al Cultivatorilor de măsline care 
reprezintă 20% din producția națională de măsline din 
Italia;

- verifică autenticitatea uleiului de măsline ale 
producătorilor locali, membri ai Consorțiului Național al 
Cultivatorilor de măsline;

- îmbuteliază şi comercializează producția de ulei de 
măsline obținută;



Procesarea
se face la fermele producătoare de măsline 

uleiul brut este 
adus cu cisterne 

şi depozitat în 
depozite 

subterane unde 
temperatura 
este mult mai 

constantă

Măsline provin din cele mai bune 
regiuni de cultură ale acestora 
din Italia (Toscana, Puglia, 
Calabria şi Sicilia)

Toate fazele de procesare, 
de la recoltare până la 
îmbuteliere, se realizeză 
continuu într-un timp de 24 
de ore

după care 
acesta se 

filtreză 

şi ajunge în linia de 
înbuteliere



Verificarea calității uleiului se face în 
laboratorul companiei

- prin analize senzoriale
- prin analize chimice

La final se 
eliberează
buletinul de 
calitate si 
autenticitatea 
uleiului analizat



However the Black Elk site, in reference to Finoliva, is reported as follows:

"The chain is controlled in each production step in order to ensure the origin and quality of the product. On our 
bottles you can find an indication of the areas of production and producers' names "

The site does not contain any information 
on environmental and social performance, 
nor on the supply chain of the products 
marketed.



Pastificio Attilio Mastromauro GRANORO s.r.l. 
Corato (Bari)

Compania produce peste 150 de forme de paste de cea mai inaltă calitate
-Foloseşte 100% grâu dur, din zona Puglia
-Pastele “Dedicato” sunt primele paste produse sub numele de marca "Produse de 
calitate din Puglia"  ulterior recunoscuta si in UE
-Acestea au fost sustinute si promovate de lantul agro-alimentar din regiunea Puglia



Project smedia

Thank you! 

Questions welcome


