Azeite

de oliva

Azeite: um marco da pesquisa da EPAMIG
A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG)
desenvolve pesquisas sobre oliveira há décadas.
Em 29 de fevereiro de 2008, a EPAMIG extraiu o primeiro azeite de oliva
brasileiro no Núcleo Tecnológico de Azeitona e Azeite em Maria da Fé,
Sul de Minas.

Este marco histórico despertou olhares de produtores da Serra da
Mantiqueira e de outras regiões frias do Brasil.
Assim, teve início a produção de um azeite de sabor peculiar, com a
identidade brasileira.

Conheça as principais cultivares de oliveira
‘Arbequina’: de origem espanhola, é uma das cultivares que mais
se adaptou ao clima brasileiro. Produz um azeite de
excelente qualidade, com sabor suave e frutado.

‘Grappolo 541’: de origem italiana, foi desenvolvida e registrada pela
EPAMIG (MGS GRAP541) por meio do melhoramento
da cultivar Grappolo. Produz um azeite frutado,
herbáceo e com moderado amargor. Também
pode ser utilizada para a produção de azeitonas em
conserva.

‘Koroneiki’: é a cultivar mais importante da Grécia. Também se
adaptou bem às condições climáticas brasileiras. Sua
finalidade principal é a produção de azeite. O seu sabor
característico é muito apreciado pelos consumidores
que buscam por um azeite picante.

‘Maria da Fé’: de origem portuguesa, a cultivar Maria da Fé é originária
das primeiras plantas que chegaram à cidade. Após
melhoramento genético, a cultivar foi protegida
pela EPAMIG com o nome de ‘MGS MARIENSE’ em
homenagem ao município. Um pouco mais exigente em
frio, é cultivada hoje em terras mais altas da Mantiqueira.
De sabor peculiar, produz um azeite encorpado, com
picância e amargor moderados.

Você sabe porque o azeite brasileiro tem
qualidade?
É bem simples, é porque o consumidor tem acesso a um azeite fresco
e com características químicas que o classificam como extravirgem.
Todos os azeites de oliva têm como matéria-prima a azeitona. O
que os diferencia são suas características químicas, sensoriais e de
processamento (se passou por refinamento ou não)

Azeite extravirgem
É o azeite extraído: - apenas de azeitonas; - por processos físicos; - com
temperatura controlada (mantendo a natureza original do produto).
Deve conter as seguintes características químicas:
- acidez menor que 0,8%; - índice de peróxidos ≤ 20 meq O2/kg;

Azeite virgem
É o azeite extraído: - apenas de azeitonas; - por processos físicos; - com
temperatura controlada (mantendo a natureza original do produto).
Deve conter as seguintes características químicas:
- acidez menor que 2,0%; - índice de peróxidos ≤ 20 meq O2/kg;

Azeite de oliva
É o azeite obtido pela mistura do azeite de oliva refinado e azeite de
oliva virgem ou extravirgem.
Deve conter as seguintes características químicas:
- Acidez menor que 1,0%; - Índice de peróxidos ≤ 15 meq O2/kg;

Como escolher um bom
azeite?

- optar pelo extravirgem;
- embalagem: prefira garrafas de vidro escuro;
- data de validade: quanto mais novo melhor (atenção para a data
de fabricação e não de envase);
- procedência e origem: escolha empresas idôneas. Dar preferência
a azeites produzidos e envasados no mesmo lugar;
- conservação no ponto de venda: prefira azeites estocados em locais
mais frescos.

Benefícios do azeite de oliva para a saúde
humana
- possui ácidos graxos essenciais, que, além de grande valor energético,
têm ação farmacológica, participando de reações inflamatórias e
na resistência imunológica;
- possui antioxidantes, que são substâncias que podem prevenir, proteger
ou reduzir a ação dos radicais livres (envelhecimento precoce);

- possui grandes quantidades de ácido oleico e linoleico que previnem
contra doenças cardiovasculares. Diminui o nível de LDL-col (colesterol
ruim) e aumenta o HDL-col (colesterol bom);
- possui vitamina E, que tem ação antioxidante;
- possui fenóis simples e polifenóis, componentes responsáveis
pelo sabor, que em estudos recentes têm demonstrado
benefícios à saúde, como por exemplo, a redução de doenças
cardiovasculares;
- estudos já demonstram que o azeite de oliva melhora a pressão
arterial;
- diminui a glicemia, o colesterol ruim, o triglicérides e a resistência à
insulina, por ação dos ácidos graxos ômega 6 e ômega 9;
- no aparelho digestivo, o azeite de oliva melhora a absorção dos
nutrientes e tem efeito laxativo suave. Estimula a liberação do suco
pancreático, melhorando a digestão.

Efeitos do aquecimento do azeite no consumo
A forma mais comum de uso do azeite de oliva é a crua, sobre
saladas, torradas e outros alimentos. Nesse caso, como não há
qualquer tipo de processamento que possa causar algum tipo de
degradação, todos os seus constituintes são ingeridos sem qualquer
alteração.
O aquecimento intenso e prolongado do azeite (ponto de fumaça)
pode levar à degradação de alguns componentes, resultando em
alterações organolépticas (cor, sabor e textura) e perdas nutricionais.
Essas alterações dependem das condições do processo culinário
(temperatura e tempo) e do tipo de produto a ser processado, além
do número de vezes em que o óleo é utilizado, como no caso da
fritura.
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