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ATIVIDADE 1 
Re 

Opções de armazenamento de vegetais 

1. Descreve os três métodos diferentes para o armazenamento de vegetais. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. O que é uma cova do solo e o que é que pode ser armazenado nele? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. Como é que o armazenamento em areia funciona? Desenhe um modelo. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 1 
 

Preservação da comida 

Escreve exemplos para cada tipo de preservação 

1. Preservar frutos e vegetais. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Seca e desidratação 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Pickling 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4. Confeitar 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 1 
 

NOME INGEDIENTES E MEDIDAS 

PORÇÕES 

DIFICULDADE 

PICANTE 

                   VEGETARIANO INSTRUÇÕES 

               BAIXAS CALORIAS 

                         SEM GLÚTEN 

                                VEGANO 

                       SEM LACTOSE 

TEMPO DE PREPARAÇÃO 

TEMPO DE COZEDURA 

TEMPERATURA DE COZEDURA 

RECEITAS 

   2              4               6                8 
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Receita caseira de sal aromático 

 

• 3 Copos de ervas frescas à sua escolha (salsa, manjericão, hortelã, orégãos, alecrim, …) 

• ½ Copo de sal grosso 

Lave as ervas e remova os caules grossos e todas as folhas descoloradas. Seque-as completamente. 

Coloque as ervas e o sal num processador de cozinha e desfaça-as até ter uma moagem grossa. 

Tenha cuidado para não fazer nenhuma pasta ou puré. 

Coloque as misturas das ervas num frasco de vidro e leve ao frigorífico durante 7 a 14 dias para 

deixar os sabores entranharem-se. Agite-o aproximadamente uma vez por dia. 

Este sal pode ser utilizado para cozinhar sopa ou para condimentar e refinar estufados e molhos, 

assim como para o tempero de uma salada. 

 

Factos interessantes sobre condimentar sal com ervas aromáticas frescas: 

Se usar ervas secas, a proporção de ervas para o sal altera. Para tal calcula-se 100gr de sal para 

30gr de ervas aromáticas secas. 

As ervas escolhidas podem ser várias, dependendo das preferências individuais. 

 

Fontes: 

1. https://www.theprairiehomestead.com/2015/07/homemade-herb-salt-recipe.html 

2. Selbstversorger, Kraft der Natur Verlag, 175 Seiten, 1. Auflage 2020 

3. Templates recipe book: 42 cookbook templates 

  

https://www.theprairiehomestead.com/2015/07/homemade-herb-salt-recipe.html
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Parceiros do Projeto 
 

 
Centre for Work and Environment 

Giessen (ZAUG gGmbH) (Germany) 

Web: www.zaug.de 

Facebook: @digkomp.zaug 
 
 

C.I.P. Citizens In Power (Cyprus) 

Web: www.citizensinpower.org  

Facebook: @citizensinpower 
 
 

The Polish Farm Advisory and Training 

Centre (Poland) 

Web: www.farm-advisory.eu  

Facebook: @PolishFarmAdvisory 
 
 

Centros Escolares de Ensino Profissional 

(CEPROF) (Portugal) 

Web: www.espe.pt 

Facebook: @EscolaProfissionaldeEspinho 
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