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Denominação do Produto:  Alho Seco  categoria I 
Nome Cientifico: Allium sativum 
A presente norma diz respeito aos alhos das variedades (cultivares) de Allium sativum 
L que se destinem a ser apresentados ao consumidor no estado fresco, meio-seco ou 
seco, com exclusão dos alhos verdes de folhas inteiras que não tenham ainda 
desenvolvido dentes e de alhos destinados à transformação industrial. 

Características Nutricionais (composição por 100g da parte edível): 

Parte edível: 75 % 

Proteina: 3,8 g 

Hidratos de carbono: 13,8 g 

Valor energético: 80 cal  

Tabela da composição dos alimentos portugueses 

Cálcio: 17 mg 

Fósforo: 86 mg  
Ferro: 0,8 mg 
 

Características Organolépticas do 

Produto 
Cor: Branco/creme com manchas em tom rosa 

Sabor:  isentos de odores e/ou sabores estranhos, 

Caracteristicas gerais: 

Tidas em conta as disposições específicas previstas para cada categoria e as 
tolerâncias admitidas, os bolhos de todas as categorias devem apresentar-
se: 

- sãos; excluem-se os produtos que apresentem podridões ou alterações que 
os tornem impróprios para consumo, 

- praticamente isentos de parasitas, 

- limpos e praticamente isentos de matérias estranhas visíveis, 

- firmes, isentos de danos provocados pelo gelo ou pelo sol, 

- isentos de germes visíveis exteriormente, 

- isentos de humidade exterior anormal, 

O desenvolvimento e o estado dos alhos devem permitir-lhes: 

- suportar o transporte e a manutenção, e 

- chegar ao local de destino em condições satisfatórias. 

Características Físicas do Produto  

Forma: raiz bolbosa arredondada  

Calibre:  

O calibre é determinado pelo diâmetro máximo da secção equatorial. 

i) O diâmetro mínimo é fixado em 45 mm para os alhos classificados na categoria 
«Extra» e em 30 mm para os alhos classificados nas categorias I e II. 

ii) No caso dos alhos apresentados em separado - com os caules cortados - ou em 
molhos, a diferença de diâmetro entre o bolbo mais pequeno e o bolbo maior da 
mesma embalagem não pode exceder: 

- 15 mm, quando o diâmetro do bolbo mais pequeno for inferior a 40 mm, 

- 20 mm, quando o diâmetro do bolbo mais pequeno for igual ou superior a 40 mm. 

Tolerâncias de calibre  

Para todas as categorias: 10 %, em peso, de bolbos não conformes com as 
disposições de calibragem e com o calibre indicado, mas conformes com o calibre 
imediatamente superior e/ou inferior. No âmbito desta tolerância, admite-se que um 
máximo de 3 % dos bolbos sejam de calibre inferior ao diâmetro mínimo previsto, mas 
igual ou superior a 25 mm. 

Características Medicinais 

 

Propriedades medicinais que lhe são características: 

- Propriedades antisépticas, fungicidas, bactericidas e depurativas. 
-Benéficos em caso de hipertensão e problemas cardiovasculares 
-Consumido com regularidade reduz para metade o risco de padecer de câncro do 
estômago e para um terço o risco de câncro do colon, de acordo com estudos 
efectuados comparativamente com pessoas que não consomem alho.  



 

FICHA TÉCNICA-009 

Alho seco  
Revisão n.º 0                                       

 

ELABORADO:      Esmeralda Ferreira                                   APROVADO:                                       Data 21/10/2008 

Mod.027.00                                                                                                                                                              Pág. 2 de 3 

Condições de armazenagem 

Temperatura (ºC): 0  

Humidade Relativa (%): 65 a 75  

Os dados devem ser considerados a titulo indicativo, uma vez que a sensibilidade de 

cada produto hortofruticola è determinada por diversos factores. 

Transporte 

Viatura isotérmica (sistema de refrigeração opcional, de acordo 
com a distância percorrida) 
Apresentam certificado ATP: 
-os veículos que realizam transportes internacionais de produtos 
alimentares perecíveis; 
-os veículos que realizam transportes desses produtos 
exclusivamente no território nacional, com largura superior a 2,55 m. 

Embalagem/Acondicionamento 

Homogeneidade: 

O conteúdo de cada embalagem, ou de cada lote, no caso da apresentação a 
granel, deve ser homogéneo e comportar apenas alhos da mesma origem, variedade 
ou tipo comercial, qualidade e calibre (desde que, no que respeita a este último 
critério, a calibragem seja obrigatória). 

A parte visível do conteúdo da embalagem, ou do lote, no caso da apresentação a 
granel, deve ser representativa da totalidade do conteúdo. 

 Acondicionamento: 

Os alhos devem ser acondicionados de modo a ficarem convenientemente 
protegidos, salvo no caso dos alhos secos em tranças, que podem ser expedidos a 
granel (carregamento directo num dispositivo de transporte). 

Os materiais utilizados no interior das embalagens devem ser novos e estar limpos e 
não devem ser susceptíveis de provocar alterações internas ou externas dos 
produtos. É autorizada a utilização de materiais (nomeadamente de papéis ou 
selos) que ostentem indicações comerciais, desde que a impressão ou rotulagem 
sejam efectuadas com tintas ou colas não tóxicas.  

As embalagens, ou lotes, no caso da apresentação a granel, devem estar isentos 
de corpos estranhos. 

Apresentação: 

Os alhos podem ser apresentados do seguinte modo: 

i) Separados, numa embalagem, com os caules cortados, não podendo o 
comprimento do caule exceder: 

- 10 cm, no caso dos alhos frescos e dos alhos meio-secos, 

- 3 cm, no caso dos alhos secos; 

ii) Em molhos determinados: 

- quer pelo número de bolbos, 

- quer pelo peso líquido. 

Os caules devem ser igualados; 

iii) Em tranças, unicamente no caso dos produtos secos e dos produtos 
meio-secos, determinadas: 

- quer pelo número de bolbos, devendo as tranças conter pelo menos seis 
bolbos, 

- quer pelo peso líquido. 

Os alhos apresentados em molhos ou em tranças devem apresentar 
características (número de bolbos ou peso líquido) uniformes numa mesma 
embalagem. 

Seja qual for o modo de apresentação, o corte dos caules deve ser regular, 
sendo o mesmo exigido em relação às raízes no caso dos alhos secos da 
categoria «Extra». 

Recomendações manuaseamento 

 
Evitar choques mecânicos violentos 
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Rotulagem  

 

 

Identificação do embalador e/ou expedidor 

Natureza do produto 

Origem do produto 

Carcteristicas comerciais  

 

�Regulamento (CE) N.º 2288/1997. Alterado por Regulamento (CE) Nº 46/2003. Regulamento (CE)Nº 907/2004  
�Tabela da Composição dos alimentos Portugueses (INSTITUTO Nacional Dr. Ricardo Jorge) 
�Almeida, D., 2005,  Manuseamento de Produtos Hortofruticolas - SPI – Sociedade Portuguesa de Inovação, Porto.   
� Pinto,p.m.z. e  Morais, A.M.M.B.,2000. Boas Prátcas para a Conservação de Produtos Horticolas. AESBUC (Associação para a Escola 

Superior de Biotecnologia da Universidade Católica. Porto. 

Uso Pretendido para o Produto 

Produto para consumo generalizado por todos os grupos de população.  

 
 

Produto: 

 

Rua Parque Desportivo  
4740-680 Barqueiros 

Portugal HF 10377 
NIF: 502472510 

Telf.253 851329  

Fax: 253 852928 

E-mail:geral@frutasdocavado.com 

Origem:  

 

Categoria:  

 

Calibre:  

 

Peso Liquido:  


