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1. Identificação do Produto 
 

Azeite DIHOR 
 
 

2. Caracterização do Produto 
 

Descrição 

Produto obtido a partir de uma mistura de azeites virgens e azeites refinados. 
 
 

Ingredientes 

Contém azeite refinado e azeite virgem. 
 
 

Processo de elaboração 

Apanha da azeitona e transformação → Recepção na fábrica → Loteamento e 
filtragem → Refinação →  Embalamento 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Características físico-químicas e organolépticas/sensoriais 

Físicas-químicas 

Acidez (% ácido Oleico)  max. 1,0  

Índice de Peróxido (meq O2/Kg)  max. 15  

Ceras (C40+C42+C44+C46) (mg/kg)  max. 350  

Estigmaestadieno (mg/kg)  NA  

Ésteres etílicos de ácidos gordos (FAEE) 
(mg/kg)  

NA  

Diferença ECN42 por HPLC-ECN42 por 
cálculo teórico  

max. │0,3│  

Monopalmitato de 2-glicerilo (%)  max. 0,9 se % ácido palmítico total ≤14%; 
ou ≤1,0 se % ácido palmítico total >14%  

Coeficiente de Absorção E 
cm 11%  

(270 nm) 
 

max. 1,15 
max. 0,15 
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Organolépticas/Sensoriais 

Aspeto 

Brilhante e límpido a 20ºC. A baixas 
temperaturas o azeite pode turvar sem 
que esse fenómeno afete as suas 
propriedades 

Cor Desde amarelo a verde-escuro 

 
 
 
 

Teor em Ácidos gordos  

mirístico (C14:0)  max. 0,03  linolénico (C18:3)  max. 1,00  

palmítico (C16:0)  7,50 – 20,00  araquídico (C20:0)  max. 0,60  

palmitoleico (C16:1)  0,30 – 3,50  eicosenóico (C20:1)  max. 0,50  

n-heptadecanoico 
(C17:0)  

max. 0,40  beénico (C22:0)  max. 0,20  

9-heptadecenoico 
(C17:1)  

max. 0,60  linhocérico (C24:0)  max. 0,20  

esteárico (C18:0)  0,50 – 5,00  Soma Isómeros 
Transoleicos (%)  

max. 0,20  

oleico (C18:1)  55,00 – 83,00  Soma Is. 
translinoleicos 
+translinolénicos 
(%)  

max. 0,30  

linoleico (C18:2)  2,50 – 21,00  

Composição em Esteróis  

colesterol (%)  max. 0,5  betasitosterol 
aparente* (%)  

min. 93,0  

brassicasterol (%)  max. 0,1  delta-7- 
estigmastenol (%)  

max. 0,5  

campesterol (%)  max. 4,0  Eritrodiol e Uvaol 
(%)  

max. 4,5  

estigmasterol (%)  < Camp.  Esteróis totais 
(mg/kg)  

min. 1000  

*delta-5,23-estigmastadienol + clerosterol + beta-sitosterol + sitosterol + delta-5-
avenasterol + delta-5,24-estigmastadienol  
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3. Embalagem 
 

Embalagens de 1 e 3 litros. 
 
 
 

5. Rotulagem 
 

Identificação e caracterização do produto; 
Ingredientes e características; 
Embalagem; 
Conservação e utilização. 

 
 

6. Armazenagem e transporte 
 

 Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz. 
 
 

7. Uso pretendido e público-alvo 
 

Este produto pode ser consumido pelo público em geral. 

 
 

8. Distribuidor 
 

Elaborado por: Alexandra Silva 
Aprovado por: André Sousa 
 
Conquistatradição, Lda 
Rua Atlético Clube de Rio Tinto, 143 
4435-188 Rio Tinto 
Portugal 
geral@dihorprochefe.com 

 


