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PREFÁCIO  

Os professores e formadores são a base de qualquer sistema de formação vocacional 

ou atividade educativa. Os professores e formadores EFP precisam de uma mistura balançada 

de capacidades técnicas, metodológicas e pedagógicas de forma a cativarem o interesse dos 

alunos e facilitar a sua aprendizagem. A escolha de uma metodologia didática foi determinada 

pela análise inicial das necessidades de aprendizagem e as características do público-alvo. 

Os módulos de formação para os alunos de culinária/gastronomia incluem 

metodologia e dinâmicas para lhes ensinarem a trabalhar com produtos biológicos e amigos 

do ambiente proveniente da permacultura. Neste módulo, os alunos aprendem a reconhecer 

as diferenças na qualidade e no sabor entre alimentos orgânicos e aqueles criados 

convencionalmente. Os alunos aprendem a usar tais produtos, a lavá-los adequadamente, a 

adaptar a quantidade de ingredientes a usar devido ao seu sabor mais intenso, e a produzir 

alimentos numa forma orgânica e sustentável. Os alunos aprenderão também competências 

importantes necessárias para trabalhar num restaurante com uma percentagem alta de 

produtos orgânicos. 

Esta unidade está desenhada de forma a que os seus métodos e conteúdos possam 

ser implementados em todos os países europeus, independentemente dos produtos 

específicos dessa região. 

Este módulo utiliza, maioritariamente, o método de aprendizagem experiencial e 

interativo, com o foco na construção de conhecimento e a aprendizagem através da 

experiência prática. Os alunos serão encorajados a desempenhar um papel ativo no processo 

de aprendizagem, criar as próprias experiências e adquirir conhecimento importante e novas 

capacidades. 
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LIÇÃO 8 

1. ARMAZENAMENTO APROPRIADO DOS PRODUTOS 

As melhores condições para armazenamento: 

• O objetivo do armazenamento é diminuir o máximo possível o metabolismo dos 

vegetais, que continua mesmo depois da colheita. 

• Como resultado, o armazenamento deve ser fresco, escuro e não muito seco.  

• Isto previne que os vegetais se tornem moles, murchos, podres ou com bolor.  

• As temperaturas aconselhadas rondam os 5 graus Celcius com uma humidade de cerca 

de 90%. 

 

2. ARMAZENAMENTO NO FRIGORÍFICO 

Alguns vegetais que são colhidos frescos devem ser comidos logo de seguida de forma a 

preservar as vitaminas e o sabor. Estes incluem: vegetais de folhas como alface, espinafre e 

couve. Estes vegetais devem ser mantidos num frigorífico até aos 7 graus Celcius por um curto 

período de tempo. Estes podem ser embrulhados em toalhas de cozinha húmidas de forma a 

protege-los de secarem ou murcharem. Desta forma, a maioria dos vegetais de folha duram 

apenas uma ou duas semanas. Ervilhas, milho, alcachofra, alho francês, cogumelos e 

aspáragos também lidam bem com o frio e a alta humidade de um frigorífico. Os vegetais que 

não devem ser armazenados no frigorífico são: tomates, malaguetas e pimentos. Estes 

perdem o seu sabor quando armazenados no frigorífico, assim como pepinos, abóboras, 

cabaças, batatas e feijões. 

 

3. ARMAZENAMENTO EM CAVES 

Vegetais que têm um miolo firme e rico em amido podem ser armazenados em caves durante 

largos períodos de tempo. Estes incluem bastantes tubérculos como: aipo, couve-rábano, 

batatas, abóboras, batatas doce, verduras, que podem ser arrancadas do solo com o talo 

intacto e pendurado. Se possível, os vegetais não se devem tocar entre eles, pois os pontos 
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em contacto estão mais suscetíveis a apodrecer e transmitir doenças. É importante controlar 

e regularmente organizar os tubérculos podres. 

4. ARMAZENAMENTO EM AREIA – RENDA DE TERRA 

Vegetais tubérculos como cenouras, beterrabas e pastinaga podem ser armazenados numa 

caixa de areia seca comum comprada numa loja de ferramentas. A areia deve ser ligeiramente 

molhada, mas não encharcada. O fundo da caixa de madeira, ou outro tipo, deve ser enchida 

com uma camada de areia e os tubérculos escolhidos devem ser colocados no topo. Depois, 

a areia é colocada para o lado, como se fosse para plantar, isto é, a verdura para cima e o 

topo da raiz para baixo. O verde que brota da areia poderá continuar a crescer durante o 

armazenamento. No entanto, isto não é um acontecimento negativo. Às vezes estes verdes 

podem ainda ser usados. Ocasionalmente, o local de armazenamento deve ser ventilado e 

verificado. Este método era bastante utilizado quando não havia frigoríficos. Mas, mesmo nos 

dias de hoje este método é perfeito se for para armazenar quantidades excedentes de maças 

ou vegetais. A camada de solo é um buraco no chão, fundo o suficiente para guardar vegetais 

num local frio, mas sem geada. A partir de outubro pode-se começar a preparar a camada. Os 

vegetais que vão para esta camada do solo são penas escovados superficialmente. O solo 

aderente protege de ficarem secos. 

Armazenamento em covas de solo é especialmente indicado para tubérculos e variedades de 

cabaças que não são muito sensíveis ao frio. As batatas também podem ser armazenadas 

numa cova de solo. Neste caso, é preciso garantir que o buraco é fundo, pois as batatas não 

toleram gelo ou geada. Nas áreas mais geladas, é aconselhável mover as restantes batatas, 

em janeiro, para a cave em casa. 

As maças também podem ser armazenadas numa cova de solo. Estas conseguem, depois, a 

sua própria cova, longe dos vegetais. 

Mais uma vez que refere que a fruta danificada ou podre não deve ser armazenada. 
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Figura 1. Fonte: https://www.rhs.org.uk/vegetables/root-vegetables-storing 

 

Figura 2. Fonte: https://inhabitat.com/diy-building-a-root-cellar-from-recycled-materials/diy-backyard-root-cellar/ 

 

5. ARMAZENAMENTO DE FRUTA 

A fruta é, por norma, mais difícil de armazenar do que os vegetais. As bagas que sejam 

colhidas de um arbusto estragam-se, por norma, mais rapidamente. No entanto, é possível 

armazena-las em latas de plástico no frigorifico durante alguns dias. Da mesma forma, frutas 

com caroços como ameixas, cerejas ou pêssegos perdem o seu sabor após serem 

armazenados no frigorífico. 

https://inhabitat.com/diy-building-a-root-cellar-from-recycled-materials/diy-backyard-root-cellar/
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Vídeo 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=66FB9XhGN6E 

Vídeo 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=NedV9TPZCiQ 
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LIÇÃO 9 

1. PRESERVAÇÃO DE COMIDA 

Quando a comida apodrece, isto está muitas vezes relacionado com a ação de bactérias. Elas 

desfazem as substâncias que compõem a comida e as novas substâncias que são criadas já 

não estão aptas para consumo humano. Os fungos podem causar um efeito semelhante. A 

ideia base da preservação é, por consequência, mudar sempre a comida para que as bactérias 

e os fungos não possam atacar as plantas/vegetais. Existem vários métodos para isto, que 

serão brevemente apresentados aqui. Existem várias formas de fazer com que alimentos 

como fruta, vegetais ou carne durem mais. 

 

2. PRESERVAR FRUTAS E VEGETAIS 

Este método de preservação é particularmente adequado para frutos e vegetais frescos assim 

como pratos prontos a cozinhar e é uma forma simples de preservar comidas sazonais 

durante muito tempo. Idealmente, a comida que é preservada desta forma irá durar durante 

vários anos. O princípio: em enlatados, a comida é colocada em frascos limpos, que são 

selados e aquecidos. O aquecimento cria uma pressão no frasco, enquanto o arrefecimento 

cria um vácuo. Isto mantem o frasco selado e protege os seus conteúdos dos germes. Se a 

comida for aquecida apenas brevemente à temperatura de 60 a 90 graus, as bactérias são 

mortas, mas as vitaminas e os nutrientes mantêm-se (pasteurização). No entanto, a 

preservação da comida desta forma não pode ser mantida durante muito tempo. 

 

3. SECA E DESIDRATAÇÃO 

Ambos os fungos e as bactérias necessitam de água para se espalharem. Grande parte das 

comidas têm uma grande consistência de água, o que providencia um habitat ideal para estes 

organismos. Se os privarmos os alimentos dessa água, os organismos não se vão poder 

espalhar. Se a comida for seca ao ar livre ou seca ou fumada num calor constante (p.e.: no 

forno, varanda, cave, fogão, …), esta perde água e é, por consequência, preservada. 
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4. PICKLING 

O pickling é um processo de preservação de comida em líquido – por norma vinagre, azeite 

ou álcool. Pickling funciona bem com grande parte dos frutos, ervas e vegetais. O pickling 

pode ser feito com pepino assim como com qualquer outro vegetal firme como feijão, 

cenoura, couve-flor, cebola, pimento, abóbora ou beterraba.  Os vegetais não devem ter 

qualquer nodoa negra ou descoloração. Estes são limpos e cortados em pedaços; os pepinos 

podem ser deixados durante algumas horas com umas pitadas de sal. Pickling em azeite não 

é tão eficiente como o pickling em vinagre, pois o azeite não preserva tão bem como o 

vinagre, mas protege contra os microrganismos. Desta forma, o pickling tem melhor efeito se 

a comida tiver sido previamente preservada (como, por exemplo, seca) ou, pelo menos, 

cozida ou frita. 

 

5. CONFEITAÇÃO 

Neste modo de preservação, o conteúdo de açúcar da fruta é aumentado, pelo menos, 70% 

e o conteúdo de água é reduzido. Ao verter uma solução de açúcar morna, de inicialmente 

500gr de açúcar por cada litro de água, sobre a fruta, esta é adoçada e a água é removida 

através de um processo de osmose. Após um dia, a solução é novamente fervida com açúcar 

adicional e virada, a uma temperatura morna, sobre a fruta escorrida. Este processo é 

repetido inúmeras vezes até se formar uma crosta de açúcar. A fruta é, então, completamente 

seca e o fruto confeitado é coberto com uma camada de açúcar e armazenado. De forma a 

facilitar a remoção da água, os frutos são perfurados várias vezes com uma agulha ou cortados 

em pedaços. 

 

6. FERMENTAÇÃO 

Bactérias de ácido lático, bactérias de ácido acético e levedura são usados na fermentação de 

vegetais e frutos. Estes desfazem os componentes da comida (p.e.: açucares como a glucose) 

em outros produtos (p.e.: ácidos orgânicos, gases ou álcool). Isto preserva-os e torna-os mais 

fáceis de digerir, atribuindo à comida o seu aroma, textura e sabor especial. Alimentos 
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fermentados permitem-nos, também, consumir comidas que eram antes incomestíveis. As 

azeitonas, por exemplo, têm de ser fermentadas para remover o sabor amargo dos 

compostos fenólicos. 

 

REFERÊNCIAS 
1. Jonas Gampe, Ökobuch, “Permakultut im Hausgarten” 

2. https://utopia.de/ratgeber/lebensmittel-konservieren-methoden/ 

3. Fermented milk improves glucose metabolism in exercise-induced muscle damage in 

young healthy men. Nutrition journal, 2013.  

 

 

 

Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons 

- Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

