
Como 
Escolher um 
bom Azeite 
de Oliva



Eu sei como você se sente ...
Quando está na frente daquela 
enormidade de garrafinhas na 
prateleira do supermercado.
Afinal, é lá que a maioria de nós compra azeite.

 
Você olha embalagem, cor do vidro, preço, se 
a tampa escorre... e por fim, olha pro rótulo... 
faz tudo isso... mas não necessariamente 
nesta ordem.

Às vezes até parece tudo igual que acaba 
indo é pelo preço mesmo. No fim das contas, 
é assim: o rico e saboroso produto da 
culinária vai sempre parar dentro da sacola.
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Ainda existem grandes 
chances que você esteja 
cometendo erros que 
podem estar impactando até 
na saúde da sua família. Por 
isso, é importante que você 
preste bem atenção, caso 
queira saber mais sobre este 
assunto.

E pra você que agora está lendo esse texto, 
eu tenho uma boa notícia!

É no rótulo estão as informações 
mais importantes que irão facilitar 
a escolha de um delicioso azeite de oliva 
extravirgem que vai deixar seus pratos ainda 
mais bonitos e saborosos.
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É Hora
de Escolher 
o Azeite?

Tamo junto!

SELECIONAMOS 

ALGUMAS DICAS 

PARA FAZER UMA 

ÓTIMA ESCOLHA 

EM POUCOS 

SEGUNDOS.

Isso vale ouro!!!

Confere aí ;)
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O melhor azeite é aquele que tem baixa acidez 
(até 0,8%), conhecido como azeite de oliva ex-
tra-virgem. Quanto menor a acidez, mais gordu-
ras boas, mais benefícios para a saúde, além cla-
ro, de sua qualidade nutricional.

O que eu não 
te contei ainda…

É que só com essa informa-
ção já vai ser possível des-
vendar os “segredos ocultos” 
naqueles lindos rótulos artís-
ticos.

O azeite de oliva é muito utiliza-
do para finalizar pratos e tem-
perar saladas. Alem de delicio-
so, faz bem ao coração e ajuda 
a reduzir o mal colesterol.

Ou seja…
Saber avaliar cada rótulo é fundamental pra escolher o 
melhor azeite para o consumo. E pra identificar um bom 
azeite no supermercado, é preciso conhecer os princi-
pais tipos de azeite.

O MELHOR 
AZEITE É 

AQUELE QUE 
TEM ACIDEZ 

BAIXA 
(ATÉ 0,8%)
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Tipos 
de Azeite

· Azeite extra virgem
· Azeite virgem
· Azeite único



O azeite é extraído a 
partir das azeitonas, 
frutos das oliveiras. 
Os tipos de azeite 
diferenciam-se 
pelos mecanismos 
de extração, refino 
e temperaturas 
utilizadas para obter 
o óleo das azeitonas.
Esses fatores influenciam diretamente na 
quantidade de gorduras boas presentes 
no azeite. E quanto mais gorduras boas, 
melhor é a qualidade do azeite de oliva.
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Azeite Extra Virgem
Extraído apenas de forma mecânica. É o resul-
tado da primeira prensagem das azeitonas, sem 
química ou calor, sem nenhum tipo de refino. É o 
mais rico em nutrientes, aroma e sabor, além de 
ser o mais saudável de todos. Qualidade ótima e 
acidez máxima até 0,8%

Na fazenda DuIdálio, o processo de extração 
do azeite extra virgem é feito à frio, com tem-
peratura de 28ºC e o tempo de batimento da 
massa para separação do óleo após a moa-
gem das azeitonas é rigidamente controlado. 
Tudo delicadamente orquestrado para produ-
zir um azeite brilhante, saboroso e especial.

Assista no YouTube. Clique AQUI
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https://youtu.be/OpV0uXNF-T4


· · · · · ·······

Azeite de Oliva Virgem
Extraído exclusivamente de forma física e me-
cânica, em temperatura controlada e não pas-
sar por nenhum tipo de refino. Acidez menor ou 
igual a 2,0%

Azeite Comum
Passa por processos químicos na produção, 
que acaba retirando boa parte do aroma, sabor 
e benefícios à saúde. É uma mistura de azeite 
de oliva refinado com azeite virgem ou extra-
-virgem para obter algum sabor. Acidez menor 
ou igual a 1,0%.

· · · · · ·······
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Qualidade
& Benefícios 
do Azeite



Diversos fatores como espécie das azeitonas, 
plantio, manejo, clima, colheita, extração, arma-
zenamento e embalagem podem influenciar na 
qualidade do azeite, já que é um produto 100% 
natural.
 

O azeite é a mais saudável das gorduras, 

sendo a base da dieta mediterrânea.

Faz bem ao coração, ajuda a prevenir 

doenças cardiovasculares, combate o 

mau colesterol e é uma delícia.

Quanto mais jovem melhor ...
É o lema do Azeite, com validade que varia entre 

6 a 24 meses.
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O tempo entre a colheita 
e o início da extração 
é uma das etapas 
fundamentais para se 
extrair o mais puro “ouro 
líquido” das azeitonas. 
Quanto menos tempo, 
menor será a oxidação 
e degradação das 
gorduras.

Para determinar a qualidade, verifica-se 
o sabor e o aroma do azeite. Através de 
análises químicas é verificada a acidez, 
que não deve ultrapassar 0,8%. Quanto 
mais baixa a acidez, maior a indicação 
de azeitonas de boa qualidade e proces-
samento adequado após a colheita.
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5 Dicas 
para o seu 
Próximo 
Azeite

*QUANDO VOCÊ ESTIVER NA FRENTE 
DA PRATELEIRA... VAI SER ÚTIL



1. PREFIRA O EXTRA VIRGEM
É o mais saboroso. Contém mais nutrientes e menor 

acidez. Quando não for possível, escolha o virgem.

2. ACIDEZ ATÉ 0,8%
Quanto menor a acidez, mais puro e melhor a qualidade 

do azeite.

3. ESCOLHA AZEITE PURO, SEM 
MISTURAS COM OUTROS AZEITES 
OU ÓLEOS
Essa informação geralmente está bem fácil de ver no 

rótulo. Certifique-se de que o produto não é misturado 

com azeite refinado ou outros óleos. Atenção para a 

denominação de óleo composto.

4. PEGUE OS AZEITES QUE FICARAM 
NO ESCURINHO
Lá no fundo da prateleira: umidade, calor excessivo, 

oxigênio do ar e a luminosidade podem acabar com a 

qualidade do azeite.

5. ESCOLHA OS AZEITES DE LATA 
OU VIDRO ESCURO 
Isso previne a oxidação que a luz causa quando entra 

em contato com o óleo, perdendo suas propriedades 

nutricionais.
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Importante ficar atento à fiscalização como 

o Inmetro ou a Proteste (como qualquer pro-

duto, especialmente do gênero alimentício. 

Esses órgãos avaliam a qualidade de difer-

entes produtos disponíveis no mercado. Isso 

evita a compra de produtos adulterados que 

prejudicam o consumidor. O azeite Lampante, 

utilizado como combustível, é um tipo não 

recomendado par ao consumo, por ter eleva-

da acidez (maior que 2%).

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Agora que você já sabe tudo 
sobre azeites, aproveite as 
12 deliciosas receitas que 
selecionamos pra você!

Bom apetite :D >>>>>>>>

VALE A PENA LEMBRAR...



RECEITAS



Tempo de preparo: 30min

Ingredientes
 9  300gr de lombo de 
bacalhau dessalgado

 9200gr de batatas

 9  100ml de azeite de oliva

 9  100ml de creme de leite 
fresco

 9  100gr de queijo ralado

 9  2 gemas de ovo

 9  2 claras de ovo

 9noz-moscada a gosto

Modo de Preparo
Descongele o lombo de 
bacalhau e retire pele e espinhas.

Cozinhe em água fervente 
por 3 minutos.

Escorra e separe em lascas grandes.

Monte em um refratário as rodelas de 
batata cozidas, o lombo, o creme de 
leite e o azeite nesta ordem e reserve.

À parte, misture o queijo ralado e a 
noz-moscada nas gemas batidas.

Incorpore delicadamente essa mistura 
às claras em neve.

Mexa cuidadosamente para que as 
claras permaneçam o mais firme 
possível.

Despeje essa mistura sobre o refratário 
e leve ao forno pré-aquecido a 170ºC  
por 30 minutos ou até que a superfície 
esteja dourada e crocante.

Sirva imediatamente, acompanhado de 
um bom vinho.

BACALHAU 
GRATINADO
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Dura 2 dias na geladeira

Ingredientes
 9  2 ovos

 9  1 colher (sopa) de vinagre 
branco

 9  1 colher (chá) de mostarda

 9  1 colher (chá) de sal

 9  1/2 xícara (chá) de azeite 
de oliva

 9  óleo de soja a gosto

Modo de Preparo
Bata os ovos, a mostarda, 
o vinagre e o sal no liqüidificador.

Vá acrescentando, aos poucos, 1/2 xícara 
de azeite de oliva.

Quando acabar o azeite, vá colocando 
óleo, lentamente em fio, até que a 
maionese dentro do liquidificador feche 
(sem o buraquinho no meio, das pazinhas 
virando).

Dê uma mexida com o liquidificador 
desligado

(tampe o liquidificador) Ligue novamente 
e adicione mais óleo em fio, até que a 
maionese esteja no ponto desejado.

Se, por um acaso, a maionese voltar 
(talhar), tire do copo do liqüidificador 
para uma leiteira ou jarra, ponha um 
ovo inteiro, um pouquinho de sal e vá 
juntando aos poucos a maionese voltada.

Dura 2 dias na geladeira, em vidro bem 
tampado.

MAIONESE 
CASEIRA
Muito Mais Suave e Saborosa 
que a comprada pronta
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MACARRÃO 
NO AZEITE E 
MANTEIGA

Ingredientes
 91 pacote 500g de fettuccini

 92 colheres (chá) de alho 
picado

 94 colheres (sopa) de 
salsinha picada

 9¼ colher (chá) de pimenta 
calabresa seca

 94 colheres (sopa) de azeite

 94 colheres (sopa) de 
manteiga derretida

Modo de Preparo
Cozinhe o macarrão em água como de 
costume ou indicado na embalagem. 
Depois escorra.

Enquanto isso, refogue o alho, a salsinha 
e a pimenta calabresa no azeite em fogo 
baixo por uns 10-15 minutos, até o alho 
ficar dourado.

Misture o macarrão com o azeite, junte a 
manteiga, misture novamente e sirva em 
seguida.

Finalize com um pouco de salsinha e 
queio ralado.

Esta é uma receita bem simples e 
deliciosa. O azeite e a manteiga são 
os ingredientes principais, o alho e a 
calabresa dão o toque final.

Rende 8 porções. Preparo: 20 minutos
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Modo de Preparo
Tempere o camarão no limão e sal, reserve 
por 10 minutos. Enquanto isso, faça o 
arroz, fritando ele muito bem. Em seguida, 
coloque água suficiente para cobrir o arroz 
na panela (sobrando uns 2 centímetros pra 
cima). Coloque pouco sal, pois o molho do 
camarão levará o cubo de caldo de camarão. 

Cozinhe em fogo baixo até que toda água 
seque. Retire do fogo e deixe a tampa da 
panela aberta (para o arroz não passar do 
ponto).

Agora, numa frigideira grande, doure o alho 
e coloque todo o camarão sem o suco do 
limão, junte o tomate, o pimentão, o cheiro 
verde, o extrato de tomate e o cubo de 
caldo de camarão. Adicione um pouco de 
água, para que tenha molho suficiente para 
encobrir o camarão na frigideira. Cozinhe em 
fogo baixo por 5 minutos.

Enquanto isso, coloque o arroz em um 
recipiente de cerâmica ou vidro. Solte-o 
bastante, com o garfo.

Junte o molho do camarão e misture, usando 
em uma das mãos um garfo, e em outra mão 
uma colher. Decore com camarões grelhados 
e coentro.

Servir bem quente.

RISOTO DE 
CAMARÃO

Ingredientes
 9400g de camarão limpo

 93 xícaras de chá de arroz 
branco

 91 cubo de caldo de camarão

 91/2 xícara de chá de 
pimentão verde cortado em 
cubos pequenos

 91 tomate sem semente 
cortado em cubos 
pequenos

 9Cheiro verde picado

 92 colheres de extrato de 
tomate

 92 dentes de alho

 91 colher de sopa de azeite

 9Sal

 91/2 limão
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SALADA 
DE VERÃO

Ingredientes
 9Alface americana

 96 unidades de Amora

 9Azeite a gosto

 94 unidades de Damasco

 9Folhas de hortelã (para 
decorar)

 94 unidades de Morango

 93 fatias de Queijo branco

 9Sal a gosto

 9Suco de laranja a gosto

 9Vinagre balsâmico a gosto

Modo de Preparo
Em um recipiente, adicione os morangos, 
os damascos, as amoras e o queijo 
branco (tudo cortado). Misture.

Depois, em outro recipiente, acrescente o 
vinagre, o suco de laranja, o azeite e o sal.

Monte o prato com uma folha de alface 
aberta e a mistura de frutas por cima.

Acrescente o molho e decore com as 
folhas de hortelã.
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Carne Saborosa e Macia

Ingredientes
 91 fraldinha média

 92 colheres (sopa) de sal 
grosso

 9dentes de 1 cabeça média 
de alho, cortados em 
lâminas

 94 colheres (sopa) de azeite 
de oliva extra virgem

Modo de Preparo
Preaqueça o forno à temperatura alta 
(250ºC)

Retire as aparas da carne, lave, seque-a 
e espalhe o sal grosso de maneira 
uniforme. 
 
Coloque-a numa assadeira, com a 
gordura voltada para baixo e leve ao 
forno por 20 minutos, ou até dourar 
Retire do forno e deixe descansar por 5 
minutos.

Leve ao fogo uma frigideira com os 
dentes de alho e o azeite de oliva 
Frite, mexendo de vez em quando, até 
dourar e retire do fogo. 
 
Elimine o excesso de sal da fraldinha, 
corte-a em fatias e distribua nos pratos. 
 
Regue com o alho frito no azeite de oliva 
e saboreie!

FRALDINHA
ASSADA 
COM ALHO NO AZEITE
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Modo de Preparo
Unte uma forma de bolo inglês com azeite. 
Em seguida, pré-aqueça o forno a 180ºC;

Em uma tigela, misture o açúcar com a 
canela. Depois, junte os ovos, o azeite e o 
mel. Com um batedor, misture até obter um 
preparado homogêneo, mas com o cuidado 
de não incorporar ar e criar espuma;

Despeje o preparado para a forma 
previamente untada e cozinhe no forno pré-
aquecido a 180º C, durante 40 minutos, com 
uma xícara cheia de água sob o tabuleiro 
onde colocou o pudim, para conferir 
humidade à cozedura e ajudar ao processo 
de caramelização;

Terminado esse tempo, ou, assim que o 
pudim estiver cozido, retire-o do forno. 
Para verificar se o pudim já está cozido, 
com uma faca, faça um corte de cerca de 1 
cm na base do pudim. Se o pudim estiver 
firme por dentro, estará cozido. Deixe 
esfriar à temperatura ambiente e só depois, 
desenforme;

Finalize o pudim com um fio de azeite e 
polvilhe-o com um pouco de canela em pó e 
raspas de limão.

PUDIM DE 
AZEITE E 
MEL

Delícia portuguesa que é 
super rápido de preparar

Rende 13 fatias e leva menos de 1h pra ficar pronto

Ingredientes
 9620g de açúcar

 912 ovos

 940g de azeite extra virgem 
+ o necessário para untar

 9200g de mel

 9raspas de 1 limão grande

 91 colher de café rasa 
de canela em pó + o 
necessário para finalizar
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TRUTA AO 
FORNO 
COM TOMILHO E AZEITE

Ingredientes
 91 truta (limpa e sem 
escamas)

 91 col sopa de tomilho

 95 col. sopa de azeite

 92 (ou 3) rodelas de limão

 9algumas folhas de louro

 9sal

 9pimenta

Rende 2 porções

Modo de Preparo
Numa tigela, misture o tomilho com azeite, 
sal e pimenta.

Coloque entre 1 a 2 colheres de sopa dessa 
mistura no interior da truta (que já está 
numa travessa que vai ao forno).

Coloque também no interior do peixe as 
rodelas de limão. Acrescente também as 
folhas de louro.

Despeje o restante do azeite sobre a truta.

Leve ao forno por 15 min a 200°C.

Sua truta está pronta!!!

Truta assada no forno para uma 
refeição leve e saudável.

Perfumada com tomilho e limão, esse 
peixe assado é um prato equilibrado 
que combina com os dias mais 
quentes. Sirva-o com saladas, batatas, 
legumes, verduras ou arroz.
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Modo de Preparo
Passar a mandioca cozida no 
espremedor, em seguida acrescentar 
o creme de leite e mexer bem até 
virar um creme. 
 
Em uma travessa colocar o creme 
de mandioca, o bacalhau desfiado e 
o azeite, o creme de mandioca e o 
queijo ralado. 
 
Levar ao forno até dourar.

ESCONDIDINHO
DE BACALHAU 
COM AZEITE DE OLIVA

Ingredientes
 91kg de bacalhau dessalgado

 91kg de mandioca cozida

 9100g de Azeitonas Fatiadas

 9100ml de Azeite de Oliva

 9100ml de creme leite 
frescos

 9100g de queijo parmesão 
ralado

Rende 6 porções
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BOLO DE 
AZEITE

Ingredientes
 92 ovos

 9125g de açúcar

 9raspas de 1 limão

 9sal

 96 colheres sopa de Marsala 
(é um vinho italiano, da 
região da Sicília; pode ser 
substituído por vinho da 
Madeira ou Sherry, mais 
fáceis de encontrar no 
mercado)

 96 colheres sopa de leite

 9175ml de azeite

 91 colheres sopa de 
fermento em pó

 9170g de farinha

Rende 8 porções. Preparo: 40 minutos

Modo de Preparo
Pré-aquecer o forno a 200ºC.

 
Bater os ovos com o açúcar até obter 
uma mistura pálida e esponjosa.

Adicionar a raspas do limão, sal, o 
Marsala, o leite e o azeite.

Misturar o fermento com a farinha, 
adicionar à mistura anterior e misturar 
bem.

Untar uma forma redonda de orifício 
com azeite, colocar a massa e levar ao 
forno por cerca de 40 minutos.

Retirar do forno, deixar esfriar cerca 
de 10 minutos, desenformar e então, 
deixar esfriar totalmente antes de 
servir.
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Fácil de Fazer. Ótimo como acompanhamento

Ingredientes
 9300g de pimentões

 94 dentes de alho

 9azeite de oliva extra virgem

 9sal grosso

Modo de Preparo
Lave os pimentões.

Descasque os dentes de alho e 
esmague-os. Leve ao fogo uma 
frigideira com o azeite e deixe aquecer.

Junte depois os pimentões e os dentes 
de alho e deixe cozinhar, mexendo 
de vez em quando, até que fiquem 
cozidos e macios.

Retire do fogo, despeje em uma 
travessa juntamente com o azeite, 
polvilhe com sal grosso e sirva 
decorado a gosto.

Fica delicioso acompanhado com 
batatas ou fatias de pão caseiro.

PIMENTÕES 
SALTEADOS 
EM AZEITE E ALHO
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Forno médio, por aproximadamente 20 minutos

Ingredientes
Massa

 9  1 xícara (chá) de manteiga

 9  4 ovos

 9  1 colh. (sopa) fermento pó

 9  50gr de parmesão

 9  2 colh. (sopa) de maionese

 9  1 xícara (chá) de leite

 9  1 caixinha creme de leite

 9  2 xíc. (chá) farinha de trigo

Recheio

 92 peitos de frango desossado

 9  2 xícaras (chá) de água

 9  1 tablete de caldo de frango

 9  1 1/2 colh. (sopa) azeite de oliva

 9  1 dente de alho

 9  1 cebola

 9  1/2 pimentão amarelo

 9  azeitona verde a gosto

 9  1/2 xíc. (chá) polpa de tomate

 9pimenta e sal a gosto

Modo de Preparo
RECHEIO
Cozinhe o peito de frango na água, com o 
tablete de frango. Desfie e reserve, junto 
com o caldo formado.

Refogue o alho no óleo, junte a cebola, 
o pimentão, o frango e o restante dos 
ingredientes.

Deixe ferver até que os sabores se 
apurem, ficando um molho consistente, 
sem muito caldo. Deixe esfriar.

MASSA
Bata as gemas e a manteiga.

Acrescente 2 colheres (sopa) do 
queijo ralado, a maionese, o leite, o 
creme de leite, a farinha de trigo e o 
fermento, misturando tudo aos poucos 
cuidadosamente, sem bater, até a massa 
ficar homogênea.

Divida a massa em duas. Em um refratário 
untado com margarina, coloque a metade 
da massa. Recheie e cubra com a outra 
metade. Por cima, espalhe as claras em 
neve e salpique o restante do queijo ralado.

Leve para assar em forno médio, pré-
aquecido, por cerca de 20 minutos.

TORTA 
DE FRANGO
Diferente do empadão, tem a massa 
super leve e bem sequinha!
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https://www.youtube.com/channel/UCUrDigAt0oaY8BIga8DvhWA
http://duidalio.com.br
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