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Matosinhos, 23 de janeiro de 2019 

 

 “SABOR DO ANO” 2019 PREMEIA  

PELO 3º ANO CONSECUTIVO QUALIDADE CONTINENTE 

 

 Mais de 13 produtos do Continente foram galardoados no concurso “Sabor do Ano” 

 

O concurso “Sabor do Ano” 2019 acaba de distinguir mais de 13 produtos Continente nas áreas de talho, 

charcutaria e peixaria. Este selo certifica a qualidade dos produtos com base nas suas propriedades 

gustativas (sabor, textura, aspeto e aroma).  

 

As marcas Continente Seleção e Continente foram protagonistas nas diversas áreas. No talho os 

premiados foram o Hambúrguer de Bovino signature e o Hambúrguer de 

Bovino com picanha Continente Seleção, já no peixe e marisco congelado o 

Camarão de Madagáscar e a Sapateira Continente Seleção e os Lombos de 

Salmão Continente também arrecadaram esta distinção. A Alheira de 

Mirandela, Alheira de caça de Chaves e o Salpicão do lombo de Lamego, 

integrantes da gama Continente Seleção, também foram algumas das 

estrelas premiadas pelo “Sabor do 

Ano”. Os queijos foram igualmente 

premiados, destaque, por exemplo, para o Queijo de Azeitão ou o 

Queijo da Serra da Estrela Continente Seleção, produtos 

tipicamente nacionais, com denominação de origem protegida, 

que com esta distinção comprovam, uma vez mais, a qualidade e 

sabor de Portugal, bem como, a forte aposta do Continente nos produtores nacionais. 

 

A conquista de mais de 15 selos reiteram a proposta de valor de excelência apresentada pelo Continente 

ao mercado, com produtos de qualidade superior, que aliam sempre o melhor sabor, indo assim ao 

encontro da satisfação e aprovação do consumidor. 

 

Anualmente, o selo ‘Sabor do Ano’ destaca os produtos pela sua qualidade através de provas cegas feitas 

por um grupo de consumidores que provam, avaliam e aprovam a excelência do produto, tratando-se, 

por isso, da única certificação para o setor da alimentação baseada exclusivamente nas propriedades 

sensoriais dos produtos. Esta certificação representa um símbolo de confiança e garantia que permite 

distinguir o bom sabor dos produtos e a sua qualidade. 
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Produtos Continente distinguidos como “Sabor do Ano” 2019 

Queijos  

 Queijo de Azeitão DOP Continente Seleção 

 Queijo de Nisa DOP Continente Seleção 

 Queijo Picante da Beira Baixa DOP Continente Seleção 

 Queijo São Jorge DOP 4 meses de cura 350g Continente Seleção 

 Queijo da Serra Estrela Continente Seleção 

Charcutaria 

 Alheira de Mirandela IGP 200g Continente Seleção 

 Alheira de Caça de Chaves 200g Continente Seleção 

 Salpicão do Lombo de Lamego 300g Continente Seleção 

 

Talho 

 Hambúrguer de bovino signature Continente Seleção 

 Hambúrguer de bovino com picanha Continente Seleção 

Peixaria e Mariscos Congelados 

 Camarão Selvagem de Madagáscar 30/40 Continente Seleção 

 Sapateira + 800g Continente Seleção 

 Lombo de Salmão 500g Continente 
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