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Denominação do Produto: : Papaia
Nome Cienti�co:  Carica papaya

Características Organolépticas do Produto/
Características Físicas do Produto

Cor: pode variar de acordo com a variedade

Odor/Sabor: Isentos de odores e/ou sabores 
estranhos. 

Forma: Varia entre arredondada, oval ou 
cilindrica e achatada nos extremos

Características mínimas:
Tidas em conta as tolerâncias admitidas, os 
produtos devem apresentar-se:
— inteiros, sãos e os produtos que apresentem 
podridões ou alterações que os tornem 
impróprios para consumo são excluídos,
— limpos, praticamente isentos de matérias 
estranhas visíveis,
— praticamente isentos de parasitas e de 
ataques de parasitas na polpa,
— isentos de humidades exteriores anormais,
— isentos de odores e/ou sabores estranhos.
O estado dos produtos deve permitir-lhes:
— suportar o transporte e as outras movimen-
tações a que são sujeitos,
— chegar ao lugar de destino em condições 
satisfatórias

Características mínimas de maturação:
Os produtos devem apresentar um desenvolvi-
mento su�ciente e encontrar-se num estado 
de maturação satisfatório.
O desenvolvimento e o estado de maturação 
dos produtos devem permitir-lhes prosseguir 
o processo de maturação e alcançar um grau 
de maturação satisfatório.

Tolerâncias:

É admitida em cada lote uma tolerância de 10 %, em 
número ou em peso, de produtos que não correspon-
dam às características mínimas de qualidade. Esta 
tolerância não abrange, porém, produtos com 
podridões ou qualquer outra alteração que os torne 
impróprios para consumo.

Características medicinais

Características medicinais que lhe são atribuídas:
-ideal para pessoas com digestões difíceis,
-bené�ca para pessoas com gastrites,
-bené�cas para pessoas com problemas cardiovascu-
lares e em casos de cancro,
-contribui para a resolução de problemas intestinais 
(“intestino preso”).

Condições de armazenagem

Temperatura (ºC): 7-13
Humidade Relativa (%): 85 a 90
Os dados devem ser considerados a título indicativo, 
uma vez que a sensibilidade de cada produto hortofrutí-
cola é determinada por diversos factores. 

Características Nutricionais
Composição por 100g da parte edível:

Fibra: 1,9g
Hidratos de carbono: 6,3g
Valor energético: 26,5cal 
Potássio: 211mg
Magnésio: 8mg 
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Rotulagem 

Identi�cação do embalador e/ou expedidor

Marcação da origem do produto
Nome completo do país de origem. No caso dos 
produtos originários de um Estado-Membro, esta 
indicação deve ser aposta na língua do país de origem 
ou em qualquer outra língua que seja compreensível 
para os consumidores do país de destino. No caso de 
outros produtos, deve sê-lo em qualquer língua 
compreensível para os consumidores do país de destino.

> • Reg. (CE) n.º 1221/2001 da Comissão, de 5 de 
Dezembro de 2008

> • Tabela da Composição dos alimentos Portu-
gueses (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 Hortico-
las. AESBUC (Associação para a Escola Superior de 
Biotecnologia da Universidade Católica. Porto.
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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.

Recomendações manuseamento

Evitar choques mecânicos violentos
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Uso Pretendido para o Produto
Produto de consumo generalizado por todos os 
grupos de população. 

Rua Parque Desportivo  
4740-680 Barqueiros
Portugal HF 10377

NIF: 502472510

Telf.253 851329 
Fax: 253 852928

geral@frutasdocavado.com

Produto:

Origem: 

Categoria: 

Calibre: 

Peso Liquido: 

Lote: 
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