
 
 

 

Ficha Técnica de Especificações de Azeite Virgem Extra 
 

1. Denominação do Produto   

 

Saudade 

2. Qualidade 

Azeite Virgem Extra 

3. Lote 

A defenir 

4. Matérias-primas 

Azeitona  

5. Características do Produto 

5.1. Características Físico-Químicas (de acordo com o Regulamento (CE) n.º 2568/91 e respectivas alterações). 

Parâmetro Valor limite 

Acidez (% de ácido oleico) ≤ 0,5 

Índice de Peróxidos (meq O2/kg) ≤ 20 

Ceras (mg/kg) ≤ 250 

Monopalmitato de 2-glicerilo (%) ≤ 0,9 se % ácido palmítico total ≤ 14 % 

≤ 1,0 se % ácido palmítico total > 14 % 

 

 

 

Estigmastadieno (mg/kg) ≤ 0,10 

Diferença ECN42 por HPLC e ECN42 por cálculo 

teórico 

≤ 0,2 

Espectrofotometria UV 

K232 ≤ 2,5 

K270 ≤ 0,22 

ΔK ≤ 0,01 

Composição em ácidos gordos (%) 

C14:0 Mirístico ≤ 0,05 

C18:3 Linolénico ≤ 1,0 

C20:0 Araquídico ≤ 0,6 

C22:1 Eicosenóico ≤ 0,4 

C22:0 Beénico ≤ 0,2 

C24:0 Lignocérico ≤ 0,2 

Soma dos isómeros trans 

Trans-oleicos (%) ≤ 0,05 

Trans-olinoleicos + trans-linolénicos (%) ≤ 0,05 

Composição em esteróis (%) 

Colesterol (%) ≤ 0,5 

Brasicasterol (%) ≤ 0,1 

Campesterol (%) ≤ 4,0 

Betasitosterol (%) ≥ 93,0 

Delta-7-Estigmasterol (%) ≤ 0,5 



 
 

 

Composição em Esteróis totais (mg/kg) ≥ 1000 

Eritrodiol e uvaol (%) ≤ 4,5 

5.2. Características Organolépticas  

Parâmetro Descrição / Valor limite 

Mediana dos defeitos Md≤ 2,5 

Mediana do atributo frutado Mf > 0 

6. Condições de Transporte 

O transporte de azeite embalado é realizado em transporte subcontratado, sendo efectuado num veículo 

adequado para o efeito, ao abrigo da luz e à temperatura ambiente. 

7. Indicação dos documentos que devem acompanhar o azeite transportado 

Guia de Remessa ou factura que tenha a indicação da denominação de venda do azeite e identificação do lote. 

8. Descrição do modo de descarga do azeite 

A descarga realiza-se manualmente, de empilhador, e porta paletes dependendo da capacidade da embalagem. 

 9. Condições de armazenagem/ conservação 

Conservar à temperatura ambiente e ao abrigo do calor e da luz. 

10. Data de durabilidade mínima ou data limite de consumo 

Máximo 18 meses após a data de embalamento. 

11. Condições de utilização/ consumo 

Consumir em cru. 

12. Material de embalagem a utilizar 

Garrafa de vidro de 0,5L verde-escuro com cápsula dourada, acondicionado em caixas de cartão. 

13. Acondicionamento 

 
As garrafas são acondicionadas em caixa de cartão. 

14. Rotulagem 

Não são necessárias para garantir a segurança do produto, no entanto contém a seguinte expressão: “Conservar 

em local seco fresco ao abrigo da luz e do calor”; assim como o lote, a validade e a declaração nutricional. O 

aparecimento de impureza é um fenómeno natural do azeite. 

 15. Locais onde vai ser vendido 

Retalhistas e Grossistas. 

16. Distribuição 

Em transporte subcontratado, ao abrigo da luz e à temperatura ambiente. 

18. Público-alvo 

População em geral, incluindo os grupos de risco (grávidas, crianças, idosos). 

 

                                  

 

 



 
 

 

 

 


