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“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. 

 
 
 
 
Per a més informació 
Servei de Comunicació de l’IMIM: 
Rosa Manaut, Telf: 618509885 o Marta Calsina Telf: 933160680 / 638720000 
 


