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Denominação 
de venda 

Azeitona Verde Gordal Embalagem Balde PP 

    

Código No documento comercial que acompanha o produto Marca CANTOLIVA 

 
Descrição do Produto 

 

Apresentação Azeitona verde, de origem espanhola, da variedade Gordal, categoria I e calibre 111/120 ou 

61/70 em balde de plástico (PP). 
  

Ingredientes Azeitonas, água, sal, reguladores de acidez: E-270 e E-330, sequestrante: E-327 e 

antioxidante: E-300 
  

Características 
Organolépticas 

Forma Cor Textura Sabor 

Característica da 
variedade 

Pode apresentar tons de 
verde a amarelo palha. 

De acordo 
com a 

variedade. 

Agradável e 
característico (isentas de 

sabores e aromas anormais) 

 - Isentas de matérias estranhas, não se considerando para efeito os ingredientes 
autorizados. 
 - Sem sintomas de alterações em curso ou de fermentações anormais. 
- De uma só variedade de azeitona na mesma embalagem. 
- Os defeitos (que não afectam a comestibilidade ou adequada conservação) e tolerâncias dos mesmos 
estão de acordo com a NP-3034. 

  

Características Físico-

Químicas pH 
Teor de sal 

(NaCl) 

Teor de 

Gordura 

Reguladores de 
acidez 

Sequestrante Antioxidante 

E-270 E-330 E-327 E-300 

 < 4.3 > 2% 15  5%* ≤ 15 g/kg ≤ 0.5 g/kg ≤ 0.2 g/kg 

 *conforme valores referência para azeite 

 
 

Características 
Microbiológicas Contagem de 

microrganismos 
a 30ºC (ufc/g) 

Contagem 
Bolores e 
Leveduras 

(ufc/g) 

Pesquisa 
esporos de 
Clostridios 

sulfito 
redutores 

Pesquisa de 
Listeria 

monocytogenes 

Pesquisa de 
Salmonela 

Contagem 
de 

Escherichia 
coli 

% 
 1x 10

6
  1x10

5 Negativo 
em 1g 

Negativo em 
25g 

Negativo 
em 25g 

Negativo 

0.01g 
Método utilizado NFV-08-051 NP 3277-2 NP 2262 ISO 11290-1 ISO 6579 NP 2308 

 
Características 
Toxicológicas 

Chumbo (Pb) Estanho (Sn) Cádmio (Cd) 
Resíduos 
pesticidas 

- - 

  0.2 mg/kg  200 mg/kg <0.05 mg/kg  0.01 mg/kg - - 

       

Informação Nutricional 
Valores médios/ 100g 

Valor 
energético 

Proteína 
Hidratos de 

carbono  
Lípidos 

Fibras 
alimentare

s 
Sódio 

 716 kJ 
(171 kcal) 

 1,6 g 
2,0 g 

Dos quais 
açucares 1,8g 

18,0 g 
Dos quais 

saturados 3,1g 
3,7 g 

2,09 g 
Equivalente 
em sal 5,2g 

Método utilizado 
Cálculo 

MI-LAQ-12-
02 

Cálculo 
MI-LAQ-109-

02 
MI-LAQ-
102-02 

MI-LAQ-
75-02 
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Embalagem Primária Secundária 

10 kg 

Balde de plástico (polipropileno). 

Palete com 40 unidades. 

5 kg Palete com 78 unidades. 

3 kg Palete com 120 unidades. 

2 kg Palete com 144 unidades. 
 

Características 
Metrológicas 

Peso líquido (kg) Peso escorrido (kg) 

10 kg 10 15 

5 kg 5 7.5 

3 kg 3 5 

2 kg 2 3.5 
  

Rotulagem/Marcação - Na embalagem primária:  
Denominação do produto; lista de ingredientes; categoria; calibre; lote; acondicionamento; 
condições de conservação e utilização: data de durabilidade mínima (validade: mm/aaaa) e 
shelf life (nº dias); identificação do produtor. 
- Na embalagem secundária:  
Não aplicável. 
 

NOTA:  
Identificação do Lote de Fabrico: L: xxxxxx 
O processo de rastreabilidade desde a recepção de matéria-prima até à expedição é efectuado 
informaticamente. Em consequência, o lote do produto acabado coincide com a ordem de produção 
emitida pelo software, aumentando o seu número no tempo. 

  

Armazenagem - Temperatura ambiente 
  

Utilização e Conservação - Produto pronto a consumir. Depois de abrir a embalagem, conservar no frigorifico. 

 - Consumir de preferência antes do fim de: doze meses após a data de fabrico. 

 - Modalidade de marcação: mm/aaaa 

 - Local e tipo de marcação: parte superior da embalagem (centro da tampa) com inkjet. 

 - Fase de marcação: após acondicionamento (no período máximo de 1 dia). 

 - Metodologia de validação: referências bibliográficas de produtos similares e estudos de 
vida útil. 

 

 

Recomendações - Não danificar as embalagens.  

 - Não armazenar em locais com temperatura e humidade elevadas. 
 

Uso Pretendido para o Produto 
 

- Geralmente consumido sem processamento posterior, podendo ser incorporado em preparações culinárias diversas. 

- Deve ser mantido à temperatura ambiente e consumido conforme indicação da data de durabilidade constante na 

embalagem primária, não sendo necessário qualquer tipo de tratamento térmico. 

- É geralmente consumido pela população em geral. 
  

Outras Informações 
 

- Conservar em local seco e fresco. 

- Conservar no frigorífico depois de aberto, mantendo o produto imerso na salmoura. 

- Pode conter vestígios de tremoço e frutos de casca rija. 
 


