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Denominação do Produto:  Couve flor categoria I 
Nome Cientifico: Brassica oleácea subvar. cauliflora 

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

Parte edível: 39% 

Proteina: 3,7g 

Hidratos de carbono: 5,2g 

Valor energético: 37 cal 

Cálcio: 21 mg 

Fósforo: 34 mg 
Ferro: 0,5mg 
 

 

 

 

 

 

Características Organolépticas do Produto 

Cor: Esbranquiçada e folhas verdes 
 
Sabor: Isentos de odores e/ou sabores estranhos. 

Caracteristicas gerais: 

•inteiras, sãs; são excluídos os produtos que apresentem podridões ou 
alterações que os tornem impróprios para consumo, 
• limpas e praticamente isentas de matérias estranhas visíveis, 
•com um aspecto fresco, praticamente isentas de parasitas e de 
ataques de parasitas, 
• isentas de humidades exteriores anormais.  
 
As inflorescências devem: 

•ser firmes, 
• ser de grão fechado, 
•ser de coloração branco-marfim ou creme 
•estar isentas de defeitos como manchas, excresc.ncias de folhas 

entre os corimbos, marcas provocadas pelo gelo ou pisaduras. 
 
 

 

 

 

Características Físicas do Produto  

 

Forma: Produtos bem formados, sendo constituida por  uma parte 
arredondada (cabeça), podendo estar coberta exteriormente por 
folhas. 

Calibre:   

O calibre è determinado pelo diametro máximo da secção equatorial. O 
diametro minimo è fixado em11 cm;  
a diferença de calibre entre a inflorescência (cabeça) mais pequena e a 
inflorescência (cabeça) maior da mesma embalagem não pode exceder 
4 cm. 
Tolerâncias de calibre: 

Para todas as categorias: 10 %, em número, de couves-flores que não 
satisfaçam os requisitos de calibragem e não correspondam ao calibre 
indicado, mas conformes com o calibre imediatamente inferior e/ou 
imediatamente superior ao calibre indicado na embalagem, com um 
minimo de 10 cm de diámetro para as inflorescências (cabeças) 
classificadas no calibre mais pequeno. 
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Caracteristicas Medicinais 

Propriedades medicinais que lhe são características:    

-Devido à sua elevada concentração de água e baixo conteudo 
energético, a couve flor é usada em dietas de controlo de peso. 
Devido ao seu conteúdo em fibra provoca uma sensação de 
saciedade reduziondo o apetite.  

-Aprenta acção diurética, devidpo ao seu elevada concentração de 
água e baixa concentração de água.  

-Excelente fonte de antioxidantes.  

Condições de 

armazenagem/acondicionamento 

Temperatura (ºC): 0 

Humidade Relativa (%): 90-100  

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 

Acondicionamento 

As couves-flores devem ser acondicionadas de modo a ficarem 
convenientemente protegidas. 
Os materiais utilizados no interior das embalagens devem ser novos a estar 
limpos e não devem ser susceptiveis de provocar alterações internas ou 
externas dos produtos.   
 É autorizada a utilização de materiais (nomeadamente de papeis ou 
selos) que ostentem indicações comerciais, desde que a impressão ou 
rotulagem sejam efectuadas com tintas ou colas não tóxicas. 
As embalagens devem estar isentas de corpos estranhos. 

 
Apresentação: 

As couves-flores podem ser apresentadas do seguinte modo: 
 
Com folhas: couves-flores revestidas de folhas verdes sãs, em número e 
comprimento suficientes para cobrir e proteger totalmente a inflorescência 
(cabeça). O caule deve ser cortado ligeiramente abaixo das folhas de 
protecção. 
Desfolhadas: couves-flores desprovidas de todas as folhas e da parte não 
comestivel do caule. Admite-se um máximo de cinco pequenas folhas 
tenras, de coloração verde pá lido, inteiras, fechadas sobre a 
inflorescência (cabeça); 
Coroadas: couves-flores ainda guarnecidas com um número de folhas 
suficiente para proteger a inflorescência (cabeça). As folhas devem ser 
verdes e apresentar-se sãs e ter sido eliminadas até 3cm, no máximo, do 
topo da inflorescência (cabeça). O caule deve ser cortado ligeiramente 
abaixo das folhas de protecção. 
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Recomendações manuaseamento 

 
Evitar choques mecânicos violentos 

Rotulagem  

 

 

Identificação do embalador e/ou expedidor 

Natureza do produto 

Origem do produto 

Carcteristicas comerciais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reg. (CE) n.º 963/98, de 07/5, alterado por Reg. (CE) n.º 2551/99, de 02/12. 
�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 de 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:  




