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A Olimel - Azeite e Mel, Lda. é uma empresa familiar que se 
constituiu a partir do sonho de João Ferreira.

Nascido na Aldeia de Cunheira, cresceu rodeado dos sabores 
ricos e genuínos de alimentos reservados ao consumo 
exclusivo da família. Imbuído de um espírito saudosista, 
e triste com a manipulação das empresas alimentares 
modernas, decidiu regressar à sua terra para reproduzir e dar 
a conhecer ao Mundo os produtos que continua a guardar no 
seu imaginário.

Aos 60 anos, João Ferreira tirou três cursos técnicos no 
Instituto Superior de Agronomia, inscreveu-se na Associação 
de Apicultores de Portalegre, chamou a família e pôs mãos à 
obra. 

Recuperou as centenárias oliveiras da propriedade e o 
método tradicional de produção de mel para, a partir do 
coração do Alto Alentejo, produzir o Azeite Tapada da Fonte 
e o Mel D’ Abelha.

Do trabalho de três gerações que se reúnem em torno do 
mesmo objetivo, resultam produtos que lembram os sabores 
tradicionais portugueses e as suas reconhecidas propriedades 
medicinais. Com a recuperação destes alimentos para a sua 
mesa, pode associar a memória de um passado saudável a 
um futuro ainda mais saudável.



As nossas marcas próprias são produzidas no lugar da Tapada da 

Fonte, na Aldeia de Cunheira, onde se encontra o Lagar e a Melaria.

As nossas 

 Marcas





Os olivais de árvores centenárias e de pequenos produtores do concelho 

de Alter do Chão, servem-nos de variedades tradicionais de azeitona 

que permitem produzir azeites de baixa e muito baixa acidez. A sua 

qualidade é garantida desde a colheita até à entrada no lagar onde 

o processo de extração a frio, sem recurso a químicos ou solventes, 

garante um produto de características nobres que se materializa num 

azeite frutado, de cor dourada, com aroma e sabores suaves.  

O clima mediterrânico e o solo puro e fértil, em conjunto com as 

características tradicionais da azeitona e uma produção tradicional e 

orgânica são o garante de um azeite de qualidade 100% natural. 

Azeite e Vinagre

TAPADA DA FONTE



A cor roxa do rótulo representa a transformação mágica dos 
sabores desta erva curandeira da cozinha mediterrânica.

AZEITE TAPADA DA FONTE Extra Virgem

GOURMET OREGÃOS

Os azeites Gourmet são a nossa gama mais pura, ambicionando o título de azeite mais 
saudável do mercado. Obtidos em exclusivo das azeitonas Galega, de qualidade superior, 
são azeites Extra Virgem, com muito baixa acidez, Para além do controlo laboratorial, são 
analisados por um painel de provadores que introduzem ervas aromáticas colhidas em 

locais livres de poluição, cujos nutrientes enriquecem o azeite com propriedades 
benéficas à saúde.



A cor amarela do rótulo representa a luz e o calor do sol 
alentejano que contribuem para o germinar dos produtos 
desta terra fértil.

A cor azul do rótulo simboliza o éden alentejano e o sereno 
céu azul que adoça as suas planícies.

AZEITE TAPADA DA FONTE Extra Virgem

GOURMET ERVAS AROMÁTICAS

AZEITE TAPADA DA FONTE Extra Virgem

GOURMET SELEÇÃO



Classificado como azeite Extra Virgem com muito baixa acidez, é obtido das azeitonas de 
origem controlada, Galega e Cobrançosa, pelos mesmos processos naturais e orgânicos.
A cor verde do rótulo simboliza a natureza alentejana e celebra uma abundância e vitalidade 
sem igual.

AZEITE TAPADA DA FONTE

LATA
É vendido numa embalagem de lata que recupera os 
antigos recipientes de venda de azeite.  Um produto vintage 
saudosista, que garante a proteção total da luminosidade, 
protegendo da oxidação e da perda de qualidades benéficas. 
A escolha ideal para uma oferta, pois garante a qualidade do 
azeite até à sua utlização.



Vendido em maiores quantidades numa única embalagem 
é a opção mais ecológica e económica. Uma opção para um 
consumo interno intenso.

AZEITE TAPADA DA FONTE

GARRAFÃO

AZEITE TAPADA DA FONTE

GARRAFA
O Pet escurecido diminui a entrada de luz, garantindo a 
conservação do sabor e aroma originais. 



O vinagre apresenta uma cor dourada, um sabor levemente 
amargo e perfume intenso, sendo recomendado para 
temperar saladas e assados.

VINAGRE TAPADA DA FONTE 

MEL

O Vinagre de Mel é produzido segundo um processo tradicional e orgânico de 

fermentação do pólen apícola, água e mel, num processo que dura 6 meses até o 

produto absorver todas as propriedades do pólen e do mel. Tem baixo valor calórico, 

é rico em enzimas e substâncias antioxidantes sendo um importante facilitador da 

digestão. Ótimo para a saúde, ao reforçar o sistema imunológico intestinal, 

no combate à hipertensão, facilitando o emagrecimento e 

retardando o envelhecimento.



Para além da cor dourada e perfume intenso, a adição de 
ervas aromáticas atribui-lhe novas características medicinais 
.

VINAGRE TAPADA DA FONTE 

MEL COM ERVAS AROMÁTICAS





O Mel D’Abelha é produzido em apiários e herdades próprias puras 
e despoluídas. Pensadas para a produção apícola, a sua localização 
cuidada levou à decisão de produzir o Mel Multifloral e o Mel de 
Rosmaninho, em Alter do Chão, e o Mel da Montanha, na Serra da Forca, 
em Mação. 

A elevada qualidade das abelhas-rainhas importadas da Argentina são 
o resultado de dez anos de investigação que levou à obtenção de uma 
espécie mais dócil, produtiva e resistente. 

Assim, é possível rentabilizar e potenciar as condições ecológicas 
excecionais do Norte Alentejano.  As características do nosso mel 
beneficiam da brisa suave do clima mediterrânico e de uma flora 
composta de rosmaninho e de flores silvestres, tratadas e adubadas 
naturalmente. Os seus sabores florais leves devem-se à alimentação 
pura e natural das abelhas e a sua cristalização a baixas temperaturas 
é uma garantia de qualidade.

Olimel

MEL D’ABELHA



Os favos são estruturas feitas de cera usadas por abelhas para 
a construção da colmeia. Dividem-se em células chamadas 
de alvéolos e são usados para armazenar alimento ou para 
o desenvolvimento das abelhas. Muito ricos em nutrientes, 
mastigar o favo de mel tem benefícios, como por exemplo,  no 
combate à sinusite e rinite.

Alimento produzido pelas abelhas durante todo o ano a partir 
do néctar recolhido de flores diversas e processado pelas 
suas enzimas digestivas. Além de um alto valor energético, é 
um poderoso antioxidante com propriedades antissépticas e 
antibacterianas.

FAVOS DE MEL D´ABELHA 

MULTIFLORAL

MEL D´ABELHA 

MULTIFLORAL



Semelhante ao mel da floresta, é obtido a mais de mil metros acima do 

nível do mar, a partir de flores como o tomilho, que crescem em terreno 

montanhoso. Apresenta uma cor forte, muito escuro e líquido, uma 

vez que a cristalização é lenta. De sabor doce, mas com tons salgados, 

é apreciado por pessoas com paladares mais sofisticados. Muito rico 

em componentes minerais, é reconhecido pelas suas propriedades 

medicinais, como no tratamento de problemas respiratórios.

Alimento produzido nos meses de Março e Abril,  quando as abelhas 

começam a colher o néctar do Rosmaninho que floresce no início da 

Primavera. Um alimento natural, considerado o rei e mais elegante 

dos méis, é dos mais apreciados pelos consumidores pelo seu sabor e 

fineza. É um alimento doce muito leve, de cor clara e com um ligeiro 

aroma vegetal. Apresenta-se com consistência sólida, granulada e 

opaca que apresenta cristais muito finos. 

MEL D´ABELHA 

DA MONTANHA

MEL D´ABELHA 

ROSMANINHO





Aproveitando o conhecimento das qualidades do mel e as suas 

características hidratantes, esfoliantes e medicinais, muito elogiadas 

na área da cosmética, a Olimel apresenta sabonetes medicinais com 

múltiplas aplicações.

SABONETES



SABONETE

DE GELEIA REAL & ROSAS

SABONETE 

DE MEL & LÚCIA-LIMA

SABONETE

DE PRÓPOLIS & ALOE VERA



SABONETE

DE MEL & ARGILA

SABONETE 

DE MEL & LÚCIA-LIMA

SABONETE

DE MEL, AZEITE & ALECRIM





As velas naturais, de cera de abelha, apresentam uma durabilidade 

superior às velas sintéticas, funcionando, não só como elemento 

decorativo, mas como purificadores do ar, libertando um cheiro 

adocicado e refrescante.

VELAS



VELAS

DE CERA DE ABELHA







Todo o conhecimento adquirido nestes dez anos e a experiência da sua 

aplicação bem-sucedida, permitem-nos incluir na nossa oferta a venda 

de abelhas, de enxames, apiários, colmeias e cera moldada, assim 

como, a criação de abelhas-rainhas de qualidade superior.

Temos a solução certa para quem pretenda iniciar ou potenciar o 

negócio no sector da apicultura.

APICULTURA



ABELHAS
RAINHAS



ENXAMES



COLMEIAS



CERA 
MOLDADA





Olimel

GUIA DE REFERÊNCIA 
DE ARTIGOS



Acidez
Índice de Peróxidos
Ceras
Absorvâncias no UV

< 0,8 %
< 20
< 250
K 230 < 2,500
K 270 < 0,200
Δ K < 0,010

Valores Médios por 100g: Energia: 1330 Kj / 314 kcal (16% da DR);
Proteínas 0,5 g; Hidratos de carbono: 78 g; dos quais açúcares: 78 g;
Lípidos: 0 g; dos quais saturados: 0 g; Fibra: 0 g; Sódio (Sal): 0 g.

MEL

AZEITE

PARÂMETROS



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

garrafão 5 L
garrafão 3 L
garrafão 2 L
garrafa 500 ml
garrafa 250 ml
garrafa 500 ml
garrafa 250 ml
garrafa 500 ml
garrafa 250 ml
lata 1 L
lata 500 ml
lata 250 ml

frasco 1 kg
frasco 0,5 kg
top down frasco 0,35 kg
frasco 0,25 kg
caixa favo 0,25 kg
frasco 1 kg
frasco 0,5 kg
frasco 1 kg
top down frasco 0,35 kg
frasco 0,5 kg

garrafa 250 ml
VINAGRE DE MEL

VINAGRE DE MEL ERVAS AROMÁTICAS

MEL MULTIFLORAL

MEL MONTANHA

MEL ROSMANINHO

AZEITE VIRGEM EXTRA

AZEITE SELEÇÃO

AZEITE SELEÇÃO OREGÃOS

AZEITE SELEÇÃO ERVAS AROMÁTICAS

AZEITE SELEÇÃO

FORMATOS



www.olimel.pt • vendas@olimel.pt • (+351) 914 233 814

Rua dos Barreirinhos, 38

7440-251 Cunheira - Alter do Chão


