


O segredo do sucesso está no nosso nome: “Ecofru-
tas” designa o nosso compromisso com a natureza 
e também com o consumidor. Temos a fruta sem-
pre presente na nossa vida, do acordar ao deitar, e 
pautamos a nossa atuação por um respeito inviolável 
pelo bem-estar e saúde do ambiente. Ao apostar na 
ecologia, estamos a potenciar o sabor e saúde que 
queremos levar ao nosso consumidor.

Oferecemos frutos mais felizes, temperados pela 
brisa marítima em encostas solarengas. De facto, a 
região Oeste de Portugal beneficia de um conjunto 
de características únicas, que permite uma agricul-
tura de exceção, colheita após colheita.

Mas há outros fatores “naturais” que contribuem 
para o nosso êxito: os ensinamentos que a tradição 
nos passa ao ouvido, também a natureza franca dos 
nossos colaboradores - filhos desta terra que cres-
ceram lado a lado com estes frutos. O futuro é cheio 
de possibilidades. Esperamos manter a preferência 
dos verdadeiros apreciadores de fruta e continuar a 
crescer. 

Pela nossa parte, tem sido um prazer.

O NOSSO 
PERCURSO/

Unidos, podemos defender melhor os sabores da 
nossa terra. Foi com esse intuito que um grupo de 16 
agricultores da zona Oeste se juntou em 1996, crian-
do a ECOFRUTAS - Estação Fruteira da Estremadura, 
Lda.

Com a construção de modernas instalações, a Eco-
frutas vocacionou os seus esforços para diversos 
mercados mundiais. Atualmente, a Ecofrutas possui 
uma unidade de conservação com a capacidade de 
10.000 toneladas, sendo 30% em atmosfera contro-
lada dinâmica, 50% atmosfera controlada e 20% at-
mosfera normal.

Ao nível da produção, está concentrada em 300 Ha, 
dos quais 70% são de pera rocha e 30% de maçã 
maioritariamente da variedade Gala.

Ecofrutas, uma alternativa saudável!
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PRODUTOS/
A Ecofrutas, Lda comercializa produtos oriundos de 
pomares localizados nos concelhos de: Bombarral, 
Cadaval, Caldas da Rainha, Óbidos e Torres Vedras.

A Pera Rocha destaca-se como produto principal, 
mas também produzimos Maçã, nas variedades Gala, 
Reineta, Fuji e Casanova.

Os nossos produtos são sujeitos a rigorosos critérios 
de seleção, sendo depois embalados e disponibiliza-
dos ao consumidor.

TECNOLOGIA 
E CERTIFICAÇÕES/
Para garantir o mais rigoroso nível de segurança a 
que os nossos clientes se habituaram, implementá-
mos um sistema de rastreabilidade credível, que nos 
permite acompanhar o produto desde o pomar até ao 
seu consumidor final.

A Ecofrutas leva sabor e nutrição a famílias que se 
encontram espalhadas pelos quatro cantos do mun-
do, e estas podem saber ao pormenor informações 
sobre a origem e características da fruta que estão 
a saborear. 

É esta relação de confiança e qualidade que continu-
amos a construir com o consumidor, com frutas que 
resistem à distância e passagem do tempo. 

Para isso, a empresa tem apostado continuamente 
em sistemas de certificação, quer ao nível da comer-
cialização – BRC – quer ao nível da produção – Global 
Gap –, que constituem uma garantia dos produtos co-
mercializados.

Sendo uma empresa vocacionada para a Exportação, 
a Ecofrutas investe amplamente no seu crescimento, 
sem nunca descurar o elevado critério de qualidade 
ou o know-how de quem está no mercado há mais de 
uma década, assumindo assim uma posição cimei-
ra tanto no Mercado Nacional, onde tem atualmente 
uma parceria com a Regional Mercadorias, SA (In-
termarché), como nos Mercados de Exportação, con-
tando com grande representatividade nos mercados 
Inglês (onde fornece o programa escolar), Brasileiro, 
Holandês, Francês, Marroquino e Romeno.
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PERA ROCHA/
A RAINHA DA REGIÃO OESTE!

Com uma cor, textura e sabor apetecíveis e ainda uma 
excelente capacidade de conservação, a Pera Rocha 
do Oeste é uma variedade atrativa sob qualquer ponto 
de vista. 

Porque é resistente ao manuseamento e ao transpor-
te (mesmo de longa distância) e porque possui uma 
grande capacidade de conservação em “prateleira” 
sem perda de sabor, a Pera Rocha do Oeste é um pro-
duto adaptável aos modernos sistemas de distribui-
ção.

A sua cor amarela permite criar uma exposição atra-
ente em conjunto com outras variedades de peras 
(verdes ou avermelhadas). Também para o consumi-
dor a Pera Rocha do Oeste é uma aquisição vantajosa 
que se justifica pela sua extrema qualidade e agradá-
vel sabor. A Pera Rocha do Oeste é uma fruta exce-
lente para ser consumida como sobremesa ou entre 
refeições.

ORIGEM: Portugal

COR: epiderme verde-amarelada a amarelada à co-
lheita

FORMA: Piriforme

CALIBRE DOMINANTE: 55/65

DUREZA: 3 – 7 kg/cm2

TEOR DE SÓLIDOS SOLÚVEIS: 12 – 14%

ACIDEZ: 2- 3 g/l

TEXTURA: fina, crocante e sumarenta

SABOR: neutral.

VIDA DE PRATELEIRA: bom poder de conservação, 
pouco sensível ao manuseamento



ORIGEM: Nova Zelândia

PRINCIPAIS VARIEDADES: Royal Gala, Galaxy, Brook-
field, Schniga

COR: Epiderme de cor vermelho alaranjado podendo 
ser estriada ou lisa em ¾ na totalidade

FORMA: tronco-cónica

CALIBRE DOMINANTE: 65/75

DUREZA: 5 – 7 kg/cm2

TEOR DE SÓLIDOS SOLÚVEIS: 12 a 14%

ACIDEZ: 2 a 3 g/l

TEXTURA: maçã muito crocante e sumarenta

SABOR: doce

VIDA DE PRATELEIRA: bom poder de conservação, 
pouco sensível ao manuseamento

06 07

MAÇÃ ROYAL 
GALA/
UMA COMPANHIA DE SEMPRE!

Variedade com grande dispersão mundial, sendo a 
segunda variedade mais cultivada em Portugal e com 
grande capacidade de expansão.

MAÇÃ REINETA 
DO CANADÁ/
UM SABOR INCONFUNDÍVEL.

Variedade de personalidade forte, pela sua casca es-
cura e tosca que esconde uma polpa refrescante e 
ácida.

ORIGEM: Variedade antiga de origem francesa 
e característica de zonas de altitude

PRINCIPAIS VARIEDADES: Reineta parda do Canadá, 
Reineta parda do Grand Faye, Reineta branca do Canadá

COR: epiderme com tonalidade esverdeada a acasta-
nhada

FORMA: frutos largos, frequentemente assimétricos 
e oblongos

CALIBRE DOMINANTE: 80/90

DUREZA: 6 – 9 kg/cm2

TEOR DE SÓLIDOS SOLÚVEIS: 12 – 14%

ACIDEZ: 8 – 10 g/l

TEXTURA: polpa com textura granular a farinhenta por 
vezes

AROMA: fruto aromático e com sabor agridoce

VIDA DE PRATELEIRA: bom poder de conservação, 
pouco sensível ao manuseamento

MAÇÃ FUJI/
A SUAVIDADE VINDA DO ORIENTE.

Variedade com uma grande dispersão mundial e 
com grandes capacidades de expansão. Em Portugal 
é uma variedade com grande potencialidade, tendo 
aumentado a sua produção e expansão na última dé-
cada.

ORIGEM: Japão

PRINCIPAIS VARIEDADES: Nagafu 12, Nagafu 6, Raku-
raku, Kiku 8

COR: Epiderme de tonalidade vermelha lisa ou estriada 
entre ¼ a ¾ de acordo com a variedade

FORMA: Arredondada a cilíndrica meio elevada por ve-
zes irregular

CALIBRE DOMINANTE: 75/80

DUREZA: 6 – 7 kg/cm2

TEOR DE SÓLIDOS SOLÚVEIS: 13 – 17%

ACIDEZ: 2 a 4 g/l

TEXTURA: fruto muito crocante e sumarento

SABOR: muito doce

VIDA DE PRATELEIRA: Apresenta um bom e grande 
poder de conservação, fruto pouco sensível ao manu-
seamento

MAÇÃ CASANOVA 
DE ALCOBAÇA/
A REGIÃO OESTE SABE O QUE FAZ!

Variedade Portuguesa antiga e com grande dispersão 
na zona Oeste, em concreto na região de Alcobaça.

ORIGEM: Portugal

FORMA: oblonga a tronco cónica elevada

CALIBRE DOMINANTE: 60/70

DUREZA: 5 – 7 kg/cm2

TEOR DE SÓLIDOS SOLÚVEIS: 12 – 14%

TEXTURA: epiderme bicolor amarelo-avermelhado, de 
polpa branca com laivos de carmim, pouco consistente 
e com tendência para o farinhento

AROMA: fruto doce, acidulado com sabor característico

VIDA DE PRATELEIRA: o fruto apresenta um médio po-
der de conservação, sensível ao manuseamento
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OS NOSSOS MERCADOS/
SOMOS PELA NATUREZA.

WWW.ECOFRUTAS.PT

ECOFRUTAS, ESTAÇÃO FRUTEIRA 
DA ESTREMADURA, LDA.

Rua dos Arelhais, nº29  /  Sobral do Parelhão
2540-467 Carvalhal BOMBARRAL

T. (+351) 262 609 300  /  F. (+351) 262 609 308
E. geral@ecofrutas.pt

Latitude 39.289081786671936
Longitude -9.156525135040283
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