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AZEITONA MAÇANILHA MISTA

Elaborado por: DIHOR, A.C.E - Carregado Park, F - 2580-512-CARREGADO - TLF:263 517 610

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

≤ 150 mg/kg

Pesquisa de Listeria monocytogenes

CARACTERÍSTICAS TOXICOLÓGICAS

DESIGNAÇÃO

APRESENTAÇÃO

≤ 20 meqO2/kg *

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

Azeitona Maçanilha Mista ao natural

FORMA

Pesquisa de Salmonella Negativo 25g ISO 6579
Negativo ≥0.01g NP 2308

FICHA TÉCNICA

MARCA: DIHOR

Azeitona de origem portuguesa da variedade Maçanilha de categoria I e calibre 291/320 ou 231/260 em balde 
de plástico (polipropileno).

INGREDIENTES
Azeitonas, água, sal, regulador de acidez: ácido láctico e ácido cítrico e sequestrante: lactato de cálcio.

Pesquisa esporos de Clostridios sulfito redutores Negativo 1g NP 2262

Teor de Sal (NaCI) > 5 %
Sequestrante < 0.5 g/kg (expresso em Ca2+)

 - Os defeitos (que não afectam a comestibilidade ou adequada conservação) e tolerâncias dos mesmos estão
de acordo com a NP-3034.

Agradável e característico (isentas de 
sabores e aromas anormais)

TEXTURA SABOR

 - Isenta de matérias estranhas, não se considerando para efeito os ingredientes autorizados.

Pode apresentar 
desde tons rosados, 
acastanhados a 
amarelo palha

Característica da 
variedade

Adequada (resistentes a uma 
suave pressão dos dedos) e de 
acordo com a variedade

 - Sem sintomas de alterações em curso ou de fermentações anormais.
 - De uma só variedade de azeitona na mesma embalagem.

Contagem bolores e leveduras (ufc/g) ≤ 1 x 10^5 NP-3277-2

Regulador Acidez ≤15 g/kg
Teor Gordura 15 ± 5 %

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS
pH < 4

* conforme valores referência para azeite

Índice de Peróxidos

Resíduos pesticidas ≤ 0,01 mg/kg

% Método Utilizado
Contagem de microrganismos a 30ºC (ufc/g) ≤ 1 x 106 NFV-08-051

Pesquisa de Escherichia Coli

Negativo 25g ISO 11290-1

Chumbo (Pb) ≤ 1 mg/kg
Estanho (Sn)



OBSERVAÇÕES
Nada a registar.

diversas.
 - Deve ser mantido à temperatura ambiente e consumido conforme indicação de validade na embalagem pri-
mária não sendo necessário qualquer tipo de tratamento térmico.
 - É geralmente consumido pela população em geral, incluindo os grupos vulneráveis como crianças, idosos,

 - Modalidade de marcação: mm/aaaa
 - Local e tipo de marcação: zona lateral ou superior da lata com inkjet.

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

 - Não armazenar em locais com temperatura e humidade elevadas.

enfermos e imuno-deficientes.

USO PRETENDIDO PARA O PRODUTO

UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO

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

RECOMENDAÇÕES
 - Não danificar a embalagem primária.

 - Produto pronto-a-consumir. Depois de abrir a embalagem, conservar no frigorífico.
 - Consumir de preferência antes do fim de: vinte e quatro meses após a data de fabrico.

 - Metodologia de validação: referências bibliográficas de produtos similares.

2 Kg 2 3.5

LOGÍSTICA / EMBALAGEM

no tempo.

ROTULAGEM / MARCAÇÃO
Na embalagem primária:
Denominação do produto; lista de ingredientes; categoria; calibre; lote; acondicionamento; condições de con-

do produtor.
Na embalagem secundária:

servação e utilização: data de durabilidade mínima (validade: mm/aaaa) e shelf life (nº de dias); identificação

O processo de rastreabilidade desde a recepção de matéria-prima até à expedição é efectuado informaticamen-

10 Kg 10 15
5 Kg 5 7.5

Peso Líquido (Kg) Peso Escorrido (Kg)
CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS

Secundária
10 Kg Palete com 40 unidades

te. Em consequência, o lote do produto acabado coincide com a ordem de produção, aumentando o seu número

Primária

5 Kg Palete com 78 unidades

2 Kg Palete com 144 unidades

Balde de plástico (polipropileno)

NOTA: Identificação do lote de fabrico: L: xxxxxxxxx

3 Kg Palete com 120 unidades

3 Kg 3 4.5


