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CLASSIFICAÇÃO
CIENTIFICA

COLHEITA
A determinação da data de colheita é um fator determinante para a obtenção
de frutos de elevada qualidade. Só depois de determinado o ponto de maturação
(analisada pela firmeza (ou dureza da polpa)), teor de sólidos solúveis (ou ºBrix),
e/ou, teor de matéria seca é que se dá início ao processo de colheita.
Durante a colheita os frutos devem estar num estado de desenvolvimento tal que
lhes permita suportar o transporte e a sua conservação.

Reino: Plantae
Divisão: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordem: Ericales
Família: Actinidiaceae
Género: Actinídea
Espécie: Actinídea Deliciosa

Para assim deve ser respeitado:

 Os Kiwis devem ser cuidadosamente colhidos para os sacos de colheita, de forma a que não sejam
picados e/ou cortados, e posteriormente depositados em palox’s que os transportará até ao armazém;
 Devem ser retirados os pedúnculos dos kiwis;
 Os palox’s não devem estar nem muito cheios nem muito vazios;
 Os Kiwis devem apresentar um desenvolvimento e um estado de maturação suficientes.
 Por norma, devem ser entregues no armazém no próprio dia da colheita, embora em algumas situações
possam ser entregues até 48 horas após a colheita.

ESTADO SANITÁRIO
Os Kiwis devem ter as seguintes características mínimas:


Inteiros (mas sem pedúnculo);



Sãos, são excluídos os produtos que apresentem podridões ou
alterações que os tornem impróprios para consumo;



Limpos, isentos de matérias estranhas visíveis;



Suficientemente firmes (nem moles, nem enrugados, nem
ensopados de água);



Bem formados



Isentos de parasitas e de danos causados por parasitas;



Isentos de odores e/ ou sabores estranhos

ACONDICIONAMENTO/ TRANSPORTE:
 Os Kiwis devem ser transportados em palox’s;

Devido à sua riqueza em clorofila, o kiwi é uma
das poucas frutas que mantêm a coloração
verde quando madura.

 O acondicionamento e transporte deve ser praticado de tal
modo a que não haja deterioração da sua qualidade por
esmagamento ou sujeitos a temperaturas elevadas.

PARÂMETROS DE CONSERVAÇÃO
Tª entrada camara
(pós colheita)

Tª Período de
Conservação

5ºC

-1ºC a 2ºC

GRAU DE MATURAÇÃO

Teor Ozono

Tª Catalisador
degradação Etileno

Humidade
Relativa

Teor de sólidos
solúveis

Penetrometría

Nominal: 1,8ppm
Máximo: 3ppm

245 ± 10ºC

93% ± 7%

≥ 9,5 º Brix

>1Kg/cm2
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CARACTERÍSTICAS MEDICINAIS
A sua funcionalidade mais conhecida é a de laxante. No entanto, e dado o
seu valor nutricional, o Kiwi apresenta muitos outros benefícios para a
saúde, como por exemplo:

Macho

 Elevado conteúdo de Vit.C (> às laranjas e outros citrinos
equivalentes) – é indicado em vários documentos bibliográficas que
o consumo de 1Kiwi assegura as necessidades diárias de Vit. C;
 Pode ser considerado um alimento tranquilizador, dado o conteúdo
em Vit.C e Magnésio;
 Elevado poder antioxidante e anti-inflamatório;
 A combinação entre as Vit. A e E (poder antioxidante) existente
nesta fruta é também importante para a diminuição do risco de
doenças circulatórias (incluindo coronárias) e cancerosas (como da
mama e estômago) e melhorar o desempenho do sistema
imunológico;
 Dada a sua constituição mineral, como cálcio, magnésio, ferro e em
especial potássio o kiwi contribui para equilibrar a tensão arterial
(papel importante na prevenção das doenças cardiovasculares) e
aumenta as defesas do organismo contra gripes/ resfriados;

 Planta Trepadeira que necessita de
tutoragem.
 Planta dióica, isto é, flores masculinas
(polinizadoras) e femininas (produtoras)
em indivíduos diferentes.
 Mais informações sobre a produção
consultar Manual de Boas Práticas –
Produção Primária
CARACTERIZAÇÃO DA CADEIA

Produção
Primária
(F.02)

Central
(F.01)

 A sua riqueza em fibra solúvel naturais, fonte diurética, auxiliam
também na diminui os níveis do colesterol no sangue, etc.;
 Dada a enzima proteolítica (actidina) é um excelente meio para a
digestão, e estimulador do apetite;
 Aliado nas gripes e constipações;
 Combate as rugas da pele, etc…
 Aconselhado: combate excesso de peso, gravidez, menopausa
(ajuda na produção de estrogénios), insuficiência cardíaca ou
hepática.
UTILIZAÇÃO / USO PRETENDIDO

Fêmea

Produção
Colheita
Transporte até Armazém
Recepção
Curring
Calibragem (Normalização)
Conservação
Embalagem
Expedição

PARÂMETROS DE QUALIDADE
Dadas as características de solo e clima e os controlos
efetuados durante toda a cadeia, o kiwi Português
apresenta características distinguíveis ao nível do sabor
o que eleva a sua qualidade.
Na Kiwi Greensun toda a produção é controlada pelo
departamento técnico, estando quase a totalidade
certificada por organismos independentes. O entreposto
é também certificado ao nível do Sistema de Gestão de
Segurança Alimentar.

Produto de consumo generalizado por todos os grupos de população;


Pode ser consumido ao natural, ou processado: em geleia, compotas ou doces;



Pode ser consumido em licor ou noutras bebidas, e pode ser utilizado na culinária, como
acompanhamento ou em sobremesas.
NÃO DEVE CONSUMIR OU EVITAR O CONSUMO


Pessoas que tenham dificuldade em digerir alimentos que contenham enzimas
proteolíticas;



Pessoas alérgicas à enzima proteolítica actidina;



Pessoas que tenham tendência em desenvolver cristais de oxalato de cálcio renais, já
que o kiwi é muito rico em sais de oxalato.
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KIWI “HAYWARD”
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Versão: 1.4

COLHEITA: OUTUBRO / NOVEMBRO
DISPONÍVEL PARA COMERCIALIZAÇÃO: DEZEMBRO/ MAIO

DISPOSIÇÕES RELATIVAS À QUALIDADE:


É a variedade mais conhecida e solicitada pelos mercados



Os Kiwis devem apresentar um desenvolvimento suficiente e encontrar-se num estado de maturação
satisfatório. Os frutos ser de formato oval e devem ter atingido um grau de maturação de pelo menos 6,2º Brix
ou 15% de teor médio de matéria seca (legislação em vigor);

*

Características Organoléticas:


Cor: Possui uma casca fibrosa muito fina de cor castanho pardo. A polpa é verde adornada com
pequenas sementes pretas comestíveis dispostas em torno de um centro branco (columela);



Odor/ Sabor: aroma suave e sabor doce (pode chegar a 15ºBrix), contudo denota-se alguma acidez.

VALOR NUTRICIONAL POR 100 G DE FRUTO
reva

Nutrientes

Kiwi

(100g)

Água
87,7 g
Proteínas
0,8 g
Gordura total
0,4 g
Hidratos de Carbono Totais
10,6 g
Hidratos de Carbono Digeríveis
8,3 g
Fibra total dietética
2,3 g
Cinzas
0,54 g
Vit. C
87 mg
Vit. B1
0,044 mg
Vit. B2
0,010 mg
Sais Minerais
Ca
23,61 mg
Cd
<LOD
Fe
0,03 mg
Pb
0,03 mg
Mg
9,86 mg
B
0,18 mg
P
13,68 mg
Al
0,36 mg
K
182,67 mg
Na
3,20 mg
Mn
0,13 mg
Mo
<LOD
Zn
0,24 mg
Co
<LOD
LOD – inferior ao limite quantificação
Cu
0,10 mg

Fonte:
Nutrientes - ensaio realizado em Fevereiro de 2013
Sais Minerais – ensaio realizado em Março 2016

KIWI HAYWARD
(Actinídea deliciosa)
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KIWI “EARLIGREEN®”

Data: 2021-02-08

Versão: 1.4

COLHEITA: SETEMBRO/ OUTUBRO
DISPONÍVEL PARA COMERCIALIZAÇÃO: SETEMBRO/ DEZEMBRO

O Earligreen ® é protegido com royalties, com produção e comercialização
restritas – A Kiwi Greensun é o representante exclusivo para a Peninsula Ibérica.

DISPOSIÇÕES RELATIVAS À QUALIDADE:
Os Kiwis devem apresentar um desenvolvimento suficiente e encontrar-se num estado de maturação satisfatório
(maturação precoce). Os frutos devem ter atingido um grau de maturação medio de pelo menos 5,2º Brix ou ter a
totalidade das sementes pretas (após a colheita atinge muito facilmente, e rapidamente, 8-9ºBrix);
*

Características Organoléticas:


Cor: Possui uma casca fibrosa muito fina de cor castanho pardo. A polpa é verde adornada com
pequenas sementes pretas comestíveis dispostas em torno de um centro branco (columela); diâmetro
da columela 3/8 da polpa;



Odor/ Sabor: aroma suave e sabor doce, ainda que ligeiramente acido – embora menos ácido que a
variedade Hayward, com 11 a 13º Brix em consumo, polpa macia.

VALOR NUTRICIONAL POR 100 G DE FRUTO
reva

Nutrientes

Kiwi

(100g)

Água
88.3 g
Proteínas
1.0 g
Gordura total
0.7 g
Hidratos de Carbono Totais
9.4 g
Hidratos de Carbono Digeríveis
7.4 g
Fibra total dietética
2,0 g
Cinzas
0,63 g
Vit. C
67 mg
Vit. B1
0,143 mg
Vit. B2
0,010 mg
Sais Minerais
Ca
24,18 mg
Cd
0,0005 mg
Fe
0.05 mg
Pb
0,04 mg
Mg
13,99 mg
B
0,21 mg
P
22,86 mg
Al
0,56 mg
K
283,33 mg
Na
3,22 mg
Mn
0,18 mg
Mo
< LOD
Zn
0,61 mg
Co
< LOD
LOD – inferior ao limite quantificação
Cu
0,17 mg

Fonte:
Nutrientes - ensaio realizado em Fevereiro de 2013
Sais Minerais – ensaio realizado em Março 2016

KIWI EARLIGREEN
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KIWI “ERIKA®”
Data: 2021-02-08

Versão: 1.4

COLHEITA: SETEMBRO/ OUTUBRO
DISPONÍVEL PARA COMERCIALIZAÇÃO: NOVEMBRO/JANEIRO

Selecionada pela Universidade de Udine, em Itália, os direitos
de multiplicação e venda pertencem à empresa italiana
Ceradini B & C, em Verona.

DISPOSIÇÕES RELATIVAS À QUALIDADE:
Os Kiwis devem apresentar um desenvolvimento suficiente e encontrar-se num estado de maturação satisfatório.
Os frutos devem ter atingido um grau de maturação de pelo menos 6,2º Brix ou 15% de teor médio de matéria
seca (legislação em vigor);
*

Características Organoléticas:


Frutos de peso médio elevado de forma alongada, com uma Cor castanha na casca (pouco
fibrosa e muito fina), e de polpa amarela adornada com pequenas sementes pretas comestíveis
dispostas em volta da columela branca;



Odor/ Sabor: bom equilíbrio entre doçura/acidez (14 a 18ºBrix), mais doce que a variedade
hayward; polpa macia e qualidades gustativas distintivas – aroma mais intenso;



Plantas caracterizadas por elevada fertilidade, produtividade e de maturação precoce dos frutos.

VALOR NUTRICIONAL POR 100 G DE
FRUTO
reva Nutrientes
Kiwi (mg/100g)
Sais Minerais
Ca
Fe
Mg
P
K
Mn
Zn
Cu

38,82 mg
0,10 mg
10,38 mg
28,40 mg
250,34 mg
0,05 mg
0,08 mg
0,05 mg

Cd
Pb
B
Al
Na
Mo
Co

0,001 mg
0,04 mg
0,16 mg
0,62 mg
3,28 mg
< LOD
< LOD

LOD – inferior ao limite quantificação

Fonte:
Sais Minerais – ensaio realizado em Março 2016
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KIWI “ERIKA®”
Data: 2021-02-08

Versão: 1.4

COLHEITA: OUTUBRO / NOVEMBRO
DISPONÍVEL PARA COMERCIALIZAÇÃO: DEZEMBRO/ MAIO

Kiwi selecionado geneticamente a partir da Variedade Hayward (mutação natural do Hayward). As plantas estão
sujeitas a royalities e em Portugal são vendidas pela empresa M. Bovo & Araujo, Lda. O fruto é de venda livre.
DISPOSIÇÕES RELATIVAS À QUALIDADE:
Os Kiwis devem apresentar um desenvolvimento suficiente e encontrar-se num estado de maturação satisfatório. Os
frutos devem ter atingido um grau de maturação de pelo menos 6,2º Brix ou 15% de teor médio de matéria seca
(legislação em vigor);
*

Características Organoléticas:


Frutos de forma cilíndrica-alongada, com calibre predominante de categoria I, diâmetro da columela
3/8 da polpa;



Cor: Possui uma casca fibrosa muito fina de cor castanho pardo. A polpa é verde adornada com
pequenas sementes pretas comestíveis envoltas da columela branca;



Odor/ Sabor: aroma suave e sabor doce (facilmente chega a brix´s de 15-16º), ainda que
ligeiramente acido – embora menos ácido e de textura mais suave que a variedade progenitora;



Fora do sistema de frio, a maturação é mais acelerada do que acontece com a variedade Hayward;



Comercialmente está na gama da variedade “Hayward”.

VALOR NUTRICIONAL POR 100 G DE FRUTO
reva Nutrientes
Kiwi (100g)
Água
Proteínas
Gordura total
Hidratos de Carbono Totais
Hidratos de Carbono Digeríveis
Fibra total dietética
Cinzas
Vit. C
Vit. B1
Vit. B2
Sais Minerais
Ca
13,28 mg
Fe
0.15 mg
Mg
11,00 mg
P
21,65 mg
K
183,63 mg
Mn
0,14 mg
Zn
0,37 mg
Cu
0,13 mg

84.53 g
0.9 g
0.4 g
13.6 g
11.1 g
2,5 g
0,61 g
111 mg
0,031 mg
0,010 mg
Cd
Pb
B
Al
Na
Mo
Co

0,001 mg
0,05 mg
0,17 mg
0,40 mg
3,30mg
< LOD
0,0001 mg
LOD – inferior ao limite quantificação

Fonte:
Nutrientes - ensaio realizado em Fevereiro de 2013
Sais Minerais – ensaio realizado em Março 2016
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KIWI “TSECHELIDIS®”
Data: 2021-02-08

Versão: 1.4

COLHEITA: OUTUBRO / NOVEMBRO
DISPONÍVEL PARA COMERCIALIZAÇÃO: DEZEMBRO/ MAIO

A Agrohara é a entidade que detém os direitos de venda das plantas. Todas as plantas são sujeitas a royalties e são
de comercialização restrita.
A Kiwi Greensun tem o exclusivo desde a multiplicação das plantas à venda dos frutos para a Península Ibérica
Apresenta grande produtividade e elevada autopolinização (70%). Requer menos mão-de-obra para atar varas (as
mais produtivas são as que têm maior vigor) e para colher – custo de produção cerca de metade do Hayward.

DISPOSIÇÕES RELATIVAS À QUALIDADE:
Os Kiwis devem apresentar um desenvolvimento suficiente e encontrar-se num estado de maturação satisfatório. Os
frutos devem ter atingido um grau de maturação de pelo menos 6,2º Brix ou 15% de teor médio de matéria seca
(legislação em vigor);
*

Características Organoléticas:


Cor: Possui uma casca fibrosa (mais que as outras variedades) muito fina de cor castanho pardo. A polpa
é verde adornada com pequenas sementes pretas comestíveis envoltas da columela branca;



Frutos de grande calibre de forma cilíndrica e uniforme



Odor/ Sabor: Doce, ainda que ligeiramente acido (menos que o Hayward) - ºBrix equivalentes à variedade
Hayward.

VALOR NUTRICIONAL POR 100 G DE FRUTO
reva Nutrientes
Kiwi (100g)
Água
Proteínas
Gordura total
Hidratos de Carbono Totais
Hidratos de Carbono Digeríveis
Fibra total dietética
Cinzas
Vit. C
Vit. B1
Vit. B2
Sais Minerais
Ca
210,13 mg
Fe
0,17 mg
Mg
14,73 mg
P
18,40 mg
K
153.2 mg
Mn
0,11 mg
Zn
0,10 mg
Cu
0,09 mg

87.2 g
0.8 g
0.3 g
11.2 g
9.2 g
2,0 g
0,49 g
118 mg
0,166 mg
0,010 mg
Cd
Pb
B
Al
Na
Mo
Co

0,001 mg
0,05 mg
0,19 mg
0,85 mg
3,34 mg
< LOD
0,0001 mg
LOD – inferior ao limite quantificação

Fonte:
Nutrientes - ensaio realizado em Fevereiro de 2013
Sais Minerais – ensaio realizado em Março 2016

KIWI TSECHELIDIS

