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A QUE ALTURA DO ANO 
É QUE OS PRODUTOS 
SÃO COLHIDOS?



SAZONALIDADE - VANTAGENS
● O foco nos alimentos sazonais, que idealmente provêm da sua região, tem várias

vantagens. Por exemplo, não existem, por norma, grandes rotas de transporte,

porque o que cresce nessa região e nessa estação vem, bastantes vezes, de

produtores locais.

● O foco sazonal também poupa os custos energia que, noutra situação, seria

usados para o armazenamento.

● Para o consumidor, existem também aspetos relacionados com a frescura:

alimentos sazonais não requerem longas transportações ou estarem bastante

tempo armazenados e são mais nutritivos e saborosos

● Finalmente, as considerações económicas também são importantes – pelo menos

para o consumidor. Afinal de contas, as grandes corporações de importação

operam internacionalmente e o dinheiro gasto não fica nem na região nem no país.
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DISPONIBILIDADE DOS 
PRODUTOS EM PERMACULTURA

Dependendo da região, existem vários tipos de

vegetais que lá crescem ou estão armazenados

durante quase todo o ano. Uma dieta sazonal

depende do mês (ver calendário sazonal).
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VANTAGENS DE COMER SAZONALMENTE
Às vezes, existe a opinião de que a dieta regional é aborrecida e monótona. No entanto, é completamente o 

oposto. Se permitirmos que a disponibilidade sazonal da comida influencie o menu, seremos, muitas vezes, 

confrontados com novas comidas e, por consequência, novas formas de a preparar e novas receitas. Comprar 

produtos sazonais significa que até mesmo os vegetais que não nos lembrávamos, voltam novamente à mesa.

O pensamento chave é também não desprezar: o que está raramente na mesa é mais apreciado e 

simplesmente sabe melhor.

No verão é altura de comer vegetais regionais. A maior variedade de vegetais está disponível de junho a 

outubro. Dependendo da região, estes podem ser feijões, brócolos, pimentos ou tomates. Pequenas rotas de 

transporte melhoram o balanço de CO2 dos vegetais.

Mesmo no inverno são colhidos mais vegetais do que o esperado. Para isto podemos consultar o calendário 

sazonal para ver exatamente o que é colhido em cada região.
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