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s mais puristas
dos tempos de consumo ideais do
azeite sustentam que até um ano o

azeite é um condimento, de um ano
até 18 meses é um alimento e daí para
a frente uma mera gordura. A legis-
lação sobre a validade dos produtos
não é tão restritiva, uma vez que con-

templa para o azeite cerca de dois
anos de durabilidade em condições
óptimas de consumo. Findo esse

tempo, não quer dizer que o azeite

passa a ser prejudicial para a saúde.
Pode é tornar-se desagradável, por
ter ganho ranço e outros defeitos
e perdido todas as suas principais
qualidades.

A questão é que o azeite não é

todo igual. Nunca dura tanto como
um vinho, por exemplo, nem tende a
melhorar com a idade, mas é possível
olhar para a sua evolução de outra
forma. As maçãs também não são to-
das iguais. Há algumas que oxidam
mal se descascam e há outras que
se mantêm frescas durante bastante

tempo. No azeite é a mesma coisa. Há
variedades que originam azeites mais
resistentes do que outras.

Um dos melhores azeites nacio-
nais, o Principal Virgem Extra, da
Ideal Drinks, concebido por José
Gouveia, professor do Instituto Supe-
rior de Agronomia e um dos maiores

especialistas do ramo, é exemplar.

Tratado como se fosse um vinho, este
azeite é guardado em garrafas bem
escuras e arrolhado com rolhas de

cortiça protegidas por cápsulas de
estanho; para proteger ainda mais o

azeite dos efeitos nefastos da luz, as

garrafas vêm embaladas em caixas de
madeira fechadas. Quem provar este
azeite ao fim de dois anos, julgará
que tem pelo menos metade da ida-
de. O "truque", além dos cuidados
com a protecção ao efeito da luz, está

na escolha de variedades ricas em
frescura e polifenóis (antioxidantes
naturais).

Azeites como o Principal mostram

que, nos melhores anos e com recur-
so ao blend adequado e às melhores
técnicas de extracção, é possível
estender um pouco mais a duração
de um bom azeite. Mas, perante um
azeite que não se conhece, o mais
sensato é seguir os tempos de vali-
dade Standard.

O azeite que se propõe esta sema-

na, o Quinta do Vallado Virgem Extra,
foi extraído no final de 2012, pelo que
ainda dispõe de mais dez meses para
ser consumido com prazer. Também
vem arrolhado e guardado numa
caixa, mas a garrafa é transparente,
o que não é bom, uma vez que em
muitas lojas o azeite é colocado fora
da embalagem.

Com origem nas oliveiras que bor-

dejam as vinhas da Quinta do Valla-
do, é um azeite típico do Douro, mais
doce e menos amargo do que o azeite
transmontano. O aroma evoca azei-
tona madura, frutos secos, tomate
doce e palha. Na boca é um azeite
gordo, estruturado e muito saboroso,
terminando com um bom mas tolerá-

vel picante. Mesmo já tendo perdido
algum do viço aromático que se sente
nos azeites novos (erva acabada de

cortar, maçã ácida), este Quinta do
Vallado está numa fase de grande
harmonia. Talvez esteja a atingir o

seu auge, pelo que se aconselha a
consumi-lo desde já, enquanto man-
tém todas as qualidades que fazem
do azeite um dos mais extraordiná-
rios alimentos da nossa dieta.


