


Uma generosa fatia de queijo fresco divide as atenções
com um tomate vermelhíssimo, suculento, de formas
perfeitas, salpicado com folhas de manjericão. Ambos
adornam uma lubina frcsquinha, assada com algumas
rodelas de limão. Mas o toque de Miclas é dado à mesa,
onde o azeite de oliva Oleum Flumen Premium, elabo-
rado no interior da Catalunha à base de azeitonas arbe-
quinas, jorra de uma garrafa de vidro transparente. Po-
deria ser um almoço especialíssimo em qualquer restau-
rante de inspiração mediterrânea - e eles são inúmeros
- em Tóquio e Nova York, mas é apenas o menu de al-
moço (a menos de 10 euros) do restaurante Carmelitas,
em Barcelona, vizinho ao Mercado de La Boquería, de
onde saem todos os ingredientes, frescos, servidos na ca-
sa. O mais básico cotidiano gastronômico do Mediterrâ-
neo se baseia na arte de elevar a simplicidade dos ingre-
dientes. Exaltado e imitado em todo o mundo, esse es-
tilo de vida tem um grande ícone:
o azeite de oliva extravirgem, uma
fonte inesgotável de saúde e sabor.
Porém nem tudo que reluz é ouro.

Em abril do ano passado, o en-
tão ministro da agricultura italia-
no Paolo De Castro anunciou que
o governo havia investigado 787
produtores de azeite de oliva. Entre
eles, 205 foram acusados de adul-
teração, falsificações de rótulos e
outras infrações. A Itália vive um paradoxo perigosíssi-
mo para o prestígio de seus azeites. Ao mesmo tempo
em que c líder mundial em consumo e exportação do
produto - além de uma referência na arte de produzi-lo
-, é onde a falsificação tomou proporções epidêmicas.
Para ter uma idéia, nos últimos dez anos a Espanha foi
o país que mais espremeu azeitonas em todo o mundo.
No entanto, a grande maioria do azeite foi exportada pa-
ra a Itália, onde ele foi embalado c vendido como sendo
local. Dos males, esse tipo de fraude parece ser o menor.

As práticas duvidosas dos produtores italianos co-
meçaram no início dos anos 1990, quando se desco-
briu que a empresa Riolio, uma das maiores da região
da Puglia (a principal zona produtora italiana), estava
comprando óleo de avelã da Turquia c óleo de girassol
argentino e revendendo-os como azeite de oliva grego
após um obscuro processamento químico. Por essas e
muitas outras, um estudo da União Européia realizado
entre 1997 e 1998 revelou que o azeite de oliva era o
produto mais adulterado em solo europeu. Com resul-
tados alarmantes em mãos, o escritório comunitário de
combate às fraudes elaborou medidas emergenciais, in-
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clusive fornecendo subsídios para os produtores idôneos.
No entanto, ser enganado na hora de temperar a salada
ainda é algo bem comum nesse setor. O azeite de oliva
é, disparado, o mais valioso dos óleos comestíveis. Ao
mesmo tempo, é o mais difícil e caro de obter. Somam-
se a isso a relativa simplicidade do processo de falsifica-
ção c a falta de fiscalização. O resultado é um produto
extremamente visado por empresários de má índole.

O azeite de oliva é um dos poucos óleos que podem
ser consumidos sem passar por um processo de refina-
mento. Por isso, tem a capacidade de conservar todas as
vitaminas, ácidos gordurosos e outros nutrientes, incluin-
do poderosos antioxidantes. Isso faz com que - na versão
extravirgem - ele seja extremamente benéfico para a saú-
de, protegendo o organismo da ação dos radicais livres.
Diversos estudos mostram que ele contribui para a redu-
ção do colesterol, ajuda no combate à pressão alta e re-

duz a incidência de câncer de ma-
ma. E são justamente esses antio-
xidantes que dão estabilidade, lon-
gevidade e sabor ao próprio azeite.

Todos os benefícios, no entan-
to, dependem de sua maneira de
produção. Em um processo ideal,
que resulta num azeite digno de
se considerar extravirgem de alta
qualidade, a azeitona é colhida no
fim do outono, quando a fruta (a

azeitona é uma drupa, assim como a cereja e a ameixa)
está passando da coloração esverdeada para a preta. De
acordo com o processo mais arcaico - o vareo -, a ár-
vore é agitada com uma vara para que as olivas caiam
sobre uma lona previamente disposta. Hoje em dia, já
existem máquinas que imitam esse movimento. Uma
vez colhidas, elas são armazenadas cm pequenas pilhas
para que o calor não acabe catalizando a fermentação,
o que seria prejudicial para o sabor do produto final.

Por esse mesmo motivo, a moagern deve ser feita
poucas horas depois para que o azeite tenha uma bai-
xa acidez. Antes do processo, as frutinhas são lavadas
e selecionadas para, então, serem moídas. Com isso, é
obtida uma pasta gordurosa, da qual é extraído o óleo.
O processo de extração é decisivo para a qualidade. De
acordo com as leis da União Européia, um extravirgem
deve ser obtido exclusivamente com métodos mecâni-
cos. Isto é, através da prensagem (a técnica mais arcaica,
segundo a qual a pasta moída é colocada sobre tábuas
que são sobrepostas e "espremidas" pela prensa) ou da
centrifugação. Também de acordo com as regulamenta-
ções européias, um extravirgem deve ter determinados



aromas frutados, amar-
gos e apimentados e estar
livre dos 16 sabores con-
siderados desagradáveis.
Além disso, um azeite
exemplar deve satisfazer
por completo a 32 requi-
sitos químicos. O princi-
pal deles é a baixíssima
acidez, de menos de 0,08%. O azeite apenas virgem
pode ter até 0,2% de acidez livre (a quantidade de áci-
do oléico), que é um indicador de sua decomposição.
Acima disso, o óleo resultante é denominado lampante.

O lampante ainda pode ser corrigido através de pro-
cessos químicos e posteriormente misturado a uma de-
terminada quantidade de azeite de primeira linha para
se tornar apto ao consumo em forma do azeite "normal",
aquele que encontramos nas prateleiras dos supermer-
cados. Nesse momento, também pode ocorrer a frau-
de. O azeite de oliva "extravirgem" manipulado, obtido
através de processos químicos, no
entanto, pode ser identificado na
maioria das vezes através de tes-
tes de laboratório. Existem mais
de 700 variedades de azeitonas,
cujas características são expressas
no produto final (assim como cada
tipo de uva resulta em um vinho
distinto), dependendo do clima e
do solo onde foram cultivadas. A
infinita gama de nuances de sabo-
res que podem estar presentes em cada gotinha desse
líquido dourado faz com que a arte de degustá-lo seja
uma experiência sensorial tão rica quanto uma cata de
vinhos. Por isso, o número de oil bars e restaurantes
que incluem na carta uma variedade apetitosa de azei-
tes com denominações de origem não pára de crescer.

Na última década, o consumo de azeite premium no
sul da Europa (onde nasceu e é tradicionalmente apre-
ciado há milênios) aumentou em 35%. Enquanto isso,
nos Estados Unidos, o incremento foi de 100%, o que
funciona como um bom termômetro para dimensionar
o fenômeno no resto do mundo. Grande parte desse
crescimento de mercado se deve às variedades do pro-
duto. Marcado por paisagens áridas, verões ensolarados
e invernos moderados, o litoral do Mediterrâneo é forra-
do de oliveiras, uma árvore que pode durar até mil anos,
o que lhe confere um caráter mágico. De lá, procede a
maioria dos azeites premiados em importantes compe-
tições internacionais. Entre eles, o espanhol Hacienda
Iber, produzido na comunidade autônoma de Aragón,
120 m acima do nível do mar, com as variedades arbe-
quina e arbosana. Com uma coloração amarelo-esver-
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deada e caracterizado por
notas vegetais e aromas
frescos, ele foi premiado
no XV Concorso Inter-
nazionale Leone d'Oro
dei Maestri Oleari, um
dos mais respeitados do
mundo, que acontece to-
do ano na Itália, e no Los

Angeles County Fair Olive Oil Awards, uma referência
nos Estados Unidos. O Mediterrâneo também é o berço
do italiano Azienda Agrícola Librandi, produzido na ci-
dadezinha de Vaccarizzo Albancsc, na Calábria, com as
variedades dolce di rossano, carolea, nocellara del belice
e frantoio. Premiado em Los Angeles e também no In-
ternazionale Biol, que homenageia os melhores azeites
produzidos segundo as regras da agricultura biológica.

Mas não só o Mediterrâneo gera belos exemplares.
Regiões emergentes com climas semelhantes, em geral
também produtoras de vinho, como a Califórnia, a Aus-

trália e a África do Sul, também
têm dado o que falar. O califor-
niano Apoio, por exemplo, integra
a lista dos dez melhores do mun-
do segundo o I Maestri Oleari, de
Milão, um júri dos mais exigentes.
Engarrafado numa embalagem de
vidro marrom em formato ovalado,
esse azeite é fabricado de acordo
com uma técnica ultramoderna,
criada por Marco Mugelli, presi-

dente da Associação Profissional de Degustadores de Azei-
te de Oliva da Toscana, que utiliza o vácuo para a extra-
ção do óleo. O novo método conserva melhor as proprie-
dades benéficas do azeite do que as técnicas mecânicas.

A paixão pelo mais nobre dos óleos é antiga. Gregos e
romanos o utilizavam como alimento, sabão, loção hidra-
tante, combustível para lamparinas, base de perfumes e
cura para diversos males (dores de estômago, queda de ca-
belo e suor excessivo). O azeite também tinha urna cono-
tação sagrada. As imagens de Zeus eram freqüentemente
besuntadas com ele, assim como o corpo dos atletas. Por
volta do século I a.C., o consumo no Império Romano
era de 50 litros per capita ao ano. Os toneis que transpor-
tavam o azeite nessa época mostram evidências de que a
preocupação com a falsificação vem de longa data. Cada
um deles exibia escrituras que indicavam o exato peso do
conteúdo, o nome da fazenda onde as azeitonas haviam
sido moídas, o nome do responsável pelo embarque do
produto e o oficial que o verificou antes de ser despa-
chado. Em outras palavras, os romanos antigos estavam
anos à frente dos italianos de hoje. Ao menos quando se
trata de lutar pela qualidade de seu azeite de cada dia.»



ELES VALEM OURO
UM RANKING DOS AZEITES MAIS PREMIADOS DO MUNDO

QUINTA VALE DE LOBOS, Portugal (www.valedelobos.
com): amarelo-ouro ligeiramente esverdeado, tem toques
de maçã, amêndoa e tomate, f inalizado com um ponto
picante. Produzido com as variedades cobrançosa, picual,
blanqueta e arbequina, cultivadas nos três olivais do casal
Joaquim e Verônica Lima, em Santarém. Engarrafado
desde 2004, já mereceu diversos prêmios internacionais.

AZIENDA AGRÍCOLA LIBRANDI, Itália: produzido na cida-
dezinha de Vaccarizzo Albanese, na região da Calábria,
com as variedades dolce di rossano, caro lea, nocel la-
ra del belice e frantoio. Premiado em Los Angeles e no
Internazionale Biol, que homenageia os melhores azeites
produzidos segundo as regras da agricultura biológica.

l GRECO, Itália (www.igreco.it): elabo-
rados exclusivamente com azeitonas
dolce di rossano colhidas na fazenda
localizada na cidadezinha de Cariati, na
Calábria, gerida pela família Greco. De
cor amarelo-esverdeada, têm um ligei-
ro sabor frutado e adocicado. Entre os
prêmios arrematados, ostenta o Sire-
na d'Oro, o Leone d'0ro dei Maestri
Oleari e o Slow Food Miglior Rapporto.

ORO BAILÉN, reserva familiar, Espanha
(www.orobai len.com): produzido em
Jaén pela família Gálvez-Gonzãlez, com
a variedade picual, é um azeite muito
frutado, um pouco picante, com notas

Edens Paddock: de amêndoa e tomate. Ganhou medalha
complexo e forte. de ouro no concurso de Los Angeles.

FUENTE DE LA SALUD, Espanha (www.par-
queoliva.com): de cor verde e aroma que
lembra figo, alcachofra, maçã e tomate.
Produzido na província de Cõrdoba, é ela-
borado com as variedades picudo, picual
e hoj ib lanca e proveniente de oliveiras
de 300 anos, em média. É vencedor do
International Olive Oil Award, em Zurique.

HAZIENDA IBER, Espanha (www.hacien-
daiber.com): produzido na comunidade
de Aragón, com as variedades arbequina
e arbosana. De cor amarelo-esverdeada,
notas vegetais e aromas frescos, foi pre-
miado no respeitado XV Concorso Inter-
nazionale Leone d'Oro dei Maestri Oleari.

EDENS PADDOCK, Nova Zelândia (www.edenspad-dock.
co.nz): produzido na fazenda-butique de Paul e Christelle
Dallimore, na ilha Sul da Nova Zelândia, é uma mistura
entre as variedades i tal ianas fantoio e leccino. Com um
caráter complexo e com um sabor forte, ele foi premiado
na competição Los Angeles County Fair Olive Oil Awards.

KAILIS ORGANIC, Austrália (www.kailisorganic.com): nos
últimos 22 anos, em suas propriedades na cidade de Bal-
divis, Mark Kailis cultivou 11 variedades de origem grega
e italiana. Os seus tipos de azeite extravirgem são pro-
duzidos de acordo com os princípios da agricultura bioló-
gica e já arremataram uma lista interminável de prêmios.

MORGENSTER, África do Sul (www.
morgenster.co.za): produzido na região
de Morgenster, é um blend de diver-
sas variedades provenientes de olivei-
ras importadas da Itália, reproduzidas
em estufas e plantadas nas colinas da
região. Sua textura fresca já foi mere-
cedora do prêmio LOrciolo d'0ro,
numa competição em Pesaro, Itália.

ELIKAN HARVEST, Grécia (www.eli-
kanharvest.com): produzido com as
variedades gregas athinoelia e koro-
neiki, é elaborado pela família Elikan
no sudeste do país para o uso próprio.
Começaram vendendo para os ami-
gos e acabaram faturando a medalha
de prata em Los Angeles em 2008.
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