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ASPETOS A CONSIDERAR01
… AQUANDO DA CRIAÇÃO DE UMMENU SAZONAL

As comidas sazonais são a melhor forma de manter o interesse enquanto se incorporam ingredientes

frescos. Alterar o menu também gera a oportunidade de demonstrar os músculos criativos e

experimentar uma nova receita. Aquando da criação de um menu sazonal, estes são alguns aspetos que

convém ter em mente:

● Planeie com antecedência. A melhor forma de trabalhar com alimentos sazonais é de olhar para a

próxima estação e pesquisar. Em maio, podemos começar a preparar e pensar, para junho, o

menu de verão. Em julho podemos olhar para os pratos do outono em setembro. Para além disso,

podemos também planear anualmente, congelando ingredientes frescos ao longo do ano já para o

inverno.

● Aprender com cada estação. Tome notas sobre quais os pratos que funcionaram melhor e para

quais períodos. Use o que aprendeu de cada estação para planear o ano que se segue.

● A produção não é a única maneira de incorporar ingredientes frescos.



ASPETOS A CONSIDERAR01
● Pense nisto como uma pesquisa e desenvolvimento. Pratos sazonais são uma oportunidade para

tentar novos métodos e pratos que podem ajudar a informar o menu.

● Dê tempo para se habituar aos novos pratos e tenha a certeza que consegue descreve-los facilmente
para os clientes mais curiosos.

● Tenha alguma interferência. Dedique algum tempo à pesquisa sobre o que procura em cada estação.
Torne-o divertido e inclua toda a gente nesse processo.

● Divirta-se. Não é apenas uma nova estação, um novo recomeço, mas também a alteração das
estações que pode reviver memórias e aromas para toda a gente. Jogue com estes sabores familiares
e trabalhe com o objetivo de desenvolver um menu que criará novas memórias para os seus clientes.

● Compre local. Neste inverno, procure incorporar vegetais como brócolos, couve e cabaça.



EMPRATAMENTO02
Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=r2tuI8uyzA8


REFERÊNCIAS

1. https://www.marzettifoodservice.com/blog/ten-things-

to-consider-when-creating-seasonal-menus/

2. https://www.livingathome.de/kochen-

feiern/gaeste/1899-rtkl-menue-rezepte-deko-und-

tipps
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Obrigado!
Tem alguma questão?

https://permaveterasmusproject.eu

permavetproject@gmail.com

https://www.facebook.com/PermaVET
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