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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%.
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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.
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ARMAZENAMENTO EM CAVES03
● 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 em contacto

estão mais suscetíveis a apodrecer e transmitir doenças. É importante controlar e

regularmente organizar os tubérculos podres.



ARMAZENAMENTO EM AREIA04

• 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.



ARMAZENAMENTO EM RENDAS DE TERRA

• 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 maçãs 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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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.

• Papaias, bananas, melões, citrinos, abacates e ananases não devem ir para o frigorífico.

• A fruta deve ser comida o mais rápido possível quando fresca. Nesta situação são tenras e

aromáticas e contêm todo o seu valor vitamínico na concentração mais alta.
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MATERIAIS ADICIONAIS

Vídeo 1 Vídeo 2

https://www.youtube.com/watch?v=66FB9XhGN6E
https://www.youtube.com/watch?v=NedV9TPZCiQ
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Obrigado!
Tem alguma questão?

https://permaveterasmusproject.eu

permavetproject@gmail.com

https://www.facebook.com/PermaVET
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http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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