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As frutas e os hortícolas são bastante ricos  
em vitaminas e minerais e contribuem para  
o aumento da ingestão de fibra alimentar. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) refere 
que o baixo consumo de hortícolas e fruta é 
responsável pela perda de muitas vidas (cerca 
de 2,7 milhões de pessoas por ano), pelo que 
recomenda um consumo de 400 gramas diárias. 
Estas razões seriam, por si só, suficientes para 
incentivar o consumo regular deste tipo de 
alimentos. No entanto, os benefícios nutricionais 
parecem ir além disso, pois os hortofrutícolas 
são também ricos em fitonutrientes, substâncias 
naturais com propriedades protetoras para a 
saúde. 

Como nenhuma fruta ou hortícola tem, 
isoladamente, todas as substâncias químicas 
e nutritivas de que o organismo necessita, 
é necessário diversificar o tipo (família) de 
hortofrutícola que se consome e/ou variar a cor 
dos mesmos, para que a fruteira e a salada 
se assemelhem a um arco-íris.
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Origem
Da família do pepino, da abóbora e do melão,  
a melancia (Citrullus lanatus) é originária das regiões 
secas de África, julga-se que do deserto do Kalahari, 
onde ainda continua a crescer no estado selvagem. 

O antepassado da moderna melancia é uma planta 
resistente, tolerante à seca, valorizada pela sua 
capacidade de armazenar água para as tribos que 
cruzam o deserto.

A sua domesticação terá começado no Egito  
há cerca de cinco mil anos, existindo hieróglifos 
gravados nas paredes de edifícios antigos que 
representam o cultivo deste fruto. Dali, a melancia  
foi levada por navios mercantes para os países ao 
longo do mar Mediterrâneo e por volta do século X 
já tinha chegado à China (que atualmente é o maior 
produtor mundial de melancias). 

No século XIII entrava na Europa, trazida pelos 
mouros, tendo depois conquistado a América,  
na época dos Descobrimentos.

A Melancia
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Variedades
Embora existam dezenas de variedades de melancia, 
no nosso país somos grandes consumidores sobretudo 
de dois tipos: a de casca preta e a de casca riscada. 

Melancia preta: 
Tem um formato redondo e um peso que pode 
atingir os 15 kg. A casca é lisa e lustrosa, de um 
roxo muito escuro, a polpa é vermelha e as sementes 
podem ser pretas ou castanhas escuras. 

Melancia riscada: 
É semelhante à preta, tendo como principais 
diferenças o formato, que é ovalado, e a casca, 
que é verde escura com nervuras de um verde 
mais claro. A polpa é igualmente vermelha e as 
sementes podem ser pretas ou castanhas escuras. 

A Melancia
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Melancia amarela: 
Tem um formato redondo e é ligeiramente mais 
pequena do que as anteriores, podendo atingir um 
tamanho entre 25 e 60 cm. Tem a casca verde 
clara, lisa e lustrosa, com veios verdes escuros. 
A polpa é muito crocante e tem poucas ou nenhumas 
sementes de cor creme ou branca. 

Melancia sem sementes: 
Para quem as sementes constituem um impedimento 
para o consumo deste fruto, pode optar pela variedade 
sem sementes, mais cómoda e com o mesmo sabor  
e frescura. 

Melancia mini:
De formato redondo, tem casca verde escura e  
polpa vermelho-vivo. Os frutos têm entre 20 e 25 
cm de diâmetro, pesam entre 3 e 4 kg e têm poucas 
sementes.

A Melancia
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A Melancia
Benefícios 
Rica em licopeno, um carotenóide, com 
propriedades antioxidantes que lhe conferem 
a cor vermelha e que contribuem para a proteção 
das células contra os radicais livres e, portanto, 
oxidações indesejáveis.

A cada 100 gramas de melancia correspondem  
24 kcal. É uma excelente opção para nos mantermos 
hidratados dada a elevada percentagem de água 
que a melancia tem.

Como Escolher
A melancia deve ter bastante peso. Para se saber se 
está boa por dentro, deve-se bater com os nós dos 
dedos na casca e se emitir um som oco está boa para 
consumo.

Como Conservar
A melancia antes de aberta deve conservar-se  
à temperatura ambiente mas depois de aberta deve
ser guardada no frigorífico, envolvida em película 
aderente.
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Origem
Devido à sua designação científica, Prunus persica, 
durante muito tempo julgou-se que os pêssegos 
seriam originários da Pérsia (o atual Irão). 

No entanto, sabe-se hoje que a sua origem
é chinesa, havendo referências da sua existência 
no Império do Meio Oriente que remontam ao 
século XX a.C., onde eram apreciados pela nobreza 
e considerados como símbolo de longevidade e 
imortalidade.

Com o surgimento da Rota da Seda, que ligava
a China à Turquia, os pêssegos terão chegado ao 
Irão, onde foram largamente cultivados.  
Daí ter-se-ão disseminado pela Europa, onde 
chegaram às mesas de gregos e romanos da 
Antiguidade, sendo conhecidos por estes últimos 
como Malus persicum ou maçã da Pérsia.

O Pêssego
Na Idade Média, era de obscurantismo, 
os curandeiros viram nos pêssegos um fruto 
venenoso, mas nos séculos XVI e XVII, já cultivados 
por todo o Velho Continente, eram apreciados por 
todos, tendo a França se tornado o principal centro 
de produção da espécie. Em Inglaterra, durante o 
reinado da rainha Vitória, tornaram-se um símbolo 
de requinte, sendo servidos em jantares 
de cerimónia.
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Variedades
Na atualidade, este é um dos frutos mais largamente 
difundidos por todo o globo, estimando-se a sua 
produção mundial e anual em cerca de 15 milhões 
de toneladas, distribuídas por uma superfície de 
1,4 milhões de hectares, de acordo com os dados 
da FAO (Organização das Nações Unidas para a 
Agricultura e a Alimentação).

Em Portugal, as principais regiões produtoras são 
o Ribatejo, a zona do Oeste, Palmela, Algarve, 
Campo Maior, Vilariça e Cova da Beira, possuindo 
esta última a designação de IGP (Indicação 
Geográfica Protegida). 

São muitas as variedades em que este fruto se 
apresenta, mas podem, grosso modo, ser incluídas 
em quatro grupos: pêssegos de polpa amarela, 
pêssegos de polpa branca, nectarinas e pavias. 

No nosso país, cerca de 95% dos pêssegos 
produzidos possuem polpa amarela, sobretudo 
as variedades semitardias e tardias. 

Em relação à pele que os reveste, aveludada ou lisa, 
consoante a variedade, pode ser vermelha, rosada, 
amarela, branca ou uma mistura destas cores.

Há também uma outra forma de classificar este 
fruto, esta mais popular: costuma-se dizer que 
existem os “de abrir”, cuja polpa se solta com 
facilidade do caroço, e os “de roer”, cujo caroço 
é aderente à polpa.

O Pêssego
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O Pêssego
Benefícios 
Por ter quase 90% do seu peso em água e ser rico 
em fibra, ajuda a regularizar o trânsito intestinal e 
equilibrar o apetite, principalmente se for consumido 
entre as principais refeições.

Por 100 gramas de peso estão presentes 38 calorias. 
É um fruto com baixo valor energético e muito 
saboroso, pelo que pode ser consumido como um 
snack intermédio.

Como Escolher
Deve ceder ligeiramente ao toque e ter um aroma forte.

Como Conservar
Na fruteira, à temperatura ambiente, durante 3 a 5 
dias.



FRUTAS

Origem
Proveniente da cerejeira, árvore de origem asiática, 
a cereja é um fruto doce, de polpa suculenta e 
macia, de formato pequeno (com cerca de 2 cm) e 
arredondado. Pertence à família das Rosaceae.

Dependendo da variedade, pode ter diferentes cores: 
amarela, vermelho-clara, vermelho-escura ou roxa.
Os principais produtores mundiais de cereja são 
a Europa (destacando-se a Itália e a Alemanha, 
responsáveis por quase metade da produção mundial), 
a Ásia, os Estados Unidos e o Brasil. 

Em Portugal, a cereja nacional encontra-se no mercado 
desde meados de maio até meados de julho. Contudo, 
Espanha é o principal fornecedor do mercado nacional, 
seguindo-se a Argentina e o Chile. 

Sendo a cerejeira uma árvore de climas frios, em que 
os invernos são rigorosos e chuvosos, a Beira Interior é 
a região de maior produção, seguindo-se as regiões de 
Trás-os-Montes, Douro e Minho. A exportação nacional 
tem como principal destino Espanha e os PALOP.

A Cereja
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Variedades
Existe uma grande diversidade de espécies  
de cerejeiras, mas curiosamente em Portugal  
existem quatro espécies de origem nacional:  
Saco da Cova da Beira, Saco do Douro, Lisboeta  
e São Julião. 

Nos últimos anos foram introduzidas novas  
variedades de cereja, mais interessantes do ponto 
de vista comercial, uma vez que o fruto atinge maior 
calibre e tem melhor poder de conservação.

Benefícios 
Rica em fibra, a cereja ajuda na regulação 
do trânsito intestinal. Por ter um alto teor em 
antocianinas, vários investigadores reforçam  
que o seu consumo protege as células do corpo 
contra oxidações indesejáveis.

Por 100 gramas de cerejas estão presentes  
60 calorias.

A Cereja
Como Escolher
Devemos optar pelas cerejas com pele firme e lustrosa. 
O fruto deve estar duro e com uma tonalidade escura, 
sem qualquer tipo de manchas. As cerejas menos 
doces são aquelas cujo caule sai com facilidade.

Como Conservar
Lavar e secar o fruto, retirando posteriormente  
o caroço (se se desejar). Dividir o cacho em porções 
mais pequenas, para que a fruta não fique pisada. 
Mantenha as cerejas refrigeradas e num recipiente 
de plástico, sem cobrir.
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Origem
Os morangos são frutas vermelhas, em forma  
de coração, com minúsculas sementes no exterior,  
de sabor levemente ácido e aroma agradável.  
Faz parte da mesma família que as cerejas.  
Entre a enorme diversidade de frutos que a natureza 
nos oferece, o morango destaca-se por ser um  
dos mais apreciados.

Progressivamente vai havendo, por parte dos 
consumidores, uma maior adesão à produção de 
morango em agricultura biológica. Este é o método 
de produção natural dos alimentos, respeitando 
a saúde do ecossistema agrícola, fomentando a 
biodiversidade, os ciclos biológicos e a atividade 
biológica do solo, reduzindo drasticamente 
o impacto humano sobre o ambiente.

O Morango
Através de processos biológicos e mecânicos, 
e sem recorrer ao uso de materiais sintéticos, 
é possível obter produtos mais autênticos, ricos 
em aroma e sabor, que duram mais tempo e que 
são benéficos para o planeta e para o consumidor. 
A principal desvantagem dos alimentos orgânicos 
reside no seu elevado custo. Na hora da compra, 
devemo-nos certificar de que o produto possui 
um selo de certificação que garante a origem 
e os cuidados no cultivo.
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O Morango
Benefícios 
O morango possui diferentes vitaminas, 
nomeadamente a vitamina C, que é um antioxidante 
que ajuda a prevenir gripes e infeções, já que 
fortalece o sistema imunitário. 

A antocianina, responsável pela cor do morango, 
também é considerada um antioxidante, prevenindo 
o envelhecimento precoce da pele.

Com um baixo valor energético e rico em fibra, 
é um snack perfeito para os intervalos das refeições 
já que contribui para a sensação de saciedade. 
Por cada 100 gramas, tem apenas 29 calorias.

Como Escolher
Devemos escolher sempre os morangos mais 
perfumados, com a cor vermelha viva, de tamanho 
pequeno ou médio, pois provavelmente são os mais 
saborosos! A fruta e o talo devem ser firmes.  
Se observarem algum tipo de manchas, o morango 
não está bom.

Como Conservar
Em embalagem aberta na gaveta inferior 
do frigorífico (coloque papel toalha para absorver 
a humidade) durante 2 a 4 dias.
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Origem
No universo dos frutos comercializados a nível 
mundial, o kiwi é dos mais recentes. Apesar de ser 
originário da China, foram os neozelandeses os 
pioneiros no melhoramento das plantas, incremento 
da produção do fruto e promoção do seu comércio 
a nível mundial. 

As áreas de mercado nacional mais representativas 
localizam-se, essencialmente, na faixa litoral e, 
sobretudo, na zona intermédia (concelhos de Amares, 
Vila Verde, Braga, Guimarães, Vila Nova de Famalicão 
e Felgueiras) da região de Entre Douro e Minho. 
Existe também uma área importante localizada 
na zona da Bairrada, na Beira Litoral.

O fruto kiwi, apesar de não ser originário 
da Nova Zelândia, deve o seu nome à homenagem 
feita ao pássaro (sem asas) símbolo deste país, 
também chamado Kiwi.

O Kiwi
O kiwi provém de uma planta trepadeira, que partilha 
o mesmo nome, e pertence à família Actinidiaceae, 
sendo a espécie mais comum a Actinidia deliciosa. 
São plantas típicas de regiões de clima temperado 
ou subtropical de montanha. São originárias da China, 
motivo pelo qual eram conhecidas no passado por 
groselhas-da-china. No entanto, a planta só se tornou 
popular no início deste século, altura em que começou 
a ser cultivada na Nova Zelândia.
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Benefícios 
O kiwi tem um baixo índice glicémico e é rico 
em fibra, o que ajuda a controlar o apetite dando 
a sensação de saciedade. 

Além disso, é rico em vitamina C e fonte de ácido 
fólico e de potássio.

O seu teor em açúcares ronda os 10%, sendo que 
100 gramas fornecem aproximadamente 53 kcal. 

Como Escolher
Devemos escolher sempre os kiwis que não tenham 
a pele murcha. Ao abrir, o interior deve estar verde com 
as sementes pretas. Se tiver uma cor acastanhada 
no interior é porque já não está próprio para consumo.

Como Conservar
Para melhor conservar, podemos descascar, 
lavar e guardar em saquinhos plásticos na gaveta 
do frigorífico, destinada às frutas, até 5 dias.

O Kiwi
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Origem
É originária da Ásia, mais especificamente 
da Indochina e do Sul da China. Membro da família 
Rutaceae, a laranja é uma das frutas mais consumidas 
em todo o mundo. Na Europa, as frutas cítricas – 
clementinas, laranjas, limas, limões, tangerinas 
e toranjas – foram introduzidas bem mais tarde 
pelos árabes, quando do domínio na Península Ibérica. 
Os primeiros registos escritos do seu uso na Europa 
são do século XV.

variedades
Existem muitas variedades que se distinguem por:

•  Forma: pode ir de oval a redonda e pesar entre  
140 a 300 gramas. 

•  Casca: pode ser lisa ou rugosa, de cor laranja 
intenso a amarelo alaranjado. 

•  Polpa: pode ser muito doce ou ácida, sumarenta 
ou com pouco sumo, de cor laranja intenso e muito 
saborosa, dividindo-se em gomos (cerca de 11). 

a laranja
A laranja pode ainda ter algumas sementes ou quase 
nenhumas. 

Em Portugal, as laranjas mais conhecidas  
são produzidas no Algarve.
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Benefícios 
O elevado teor em nutrientes antioxidantes ajuda  
a prevenir o envelhecimento precoce das células,  
por contribuir para a proteção das mesmas contra  
as oxidações indesejáveis. 
 
A laranja tem um baixo número de calorias, 
sendo que uma laranja tem, em média, 42 calorias.

Como Escolher
Dê preferência à fruta mais pesada, pois é um 
indicativo de que é mais sumarenta. O aroma 
encontra-se associado ao sabor: quanto mais 
cheirosa for a fruta, mais saborosa será.

Como Conservar
As laranjas devem ser guardadas em sítios frescos, 
de preferência no frigorífico, e não mais de uma 
semana.

a laranja
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Origem 
Existem vários tipos de pera no mundo, como  
a Williams, a Nashi, entre outras. Mas em Portugal  
a pera de eleição é a pera rocha. Este fruto pertence 
à mesma família das cerejas e dos morangos - 
Rosaceae.

Esta é plantada na zona do Oeste, por isso também  
é conhecida por pera rocha do Oeste.

Benefícios
Por ser rica em fibra, contribui para a saciedade  
e regulação do trânsito intestinal.

Como Escolher
Escolha peras de casca firme e sem cortes. 
Se não for uma pera rocha, escolha as sem manchas.

Como Conservar
Para uma pera mais crocante, colocar em 
embalagem aberta na gaveta inferior do frigorífico. 
Para uma pera mais macia, colocar à temperatura 
ambiente em fruteira aberta.

a pera
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Origem
A maçã é uma fruta bastante conhecida de todos 
os portugueses. No entanto, a maioria não sabe que 
a maçã faz parte da família das rosas - Rosaceae. 
Da mesma família também fazem parte as peras 
e os marmelos.

A maçã é conhecida em várias partes do mundo 
desde a Antiguidade. Para os gregos e romanos, 
a maçã tinha um significado especial: apesar de ser 
uma fruta comum, era símbolo do amor e da beleza. 
Existe uma grande variedade de maçãs que variam no 
sabor – ácidas, crocantes, doces ou refrescantes –  
e na cor – verde, amarela, vermelha, rosa. 

Benefícios 
Em termos nutricionais é constituída essencialmente 
por água (cerca de 80 por cento) e tem uma 
quantidade considerável de calorias, sendo que uma 
maçã tem, em média, 80 calorias. 

a maçã
O seu teor vitamínico e de fibra não é particularmente 
alto. 

Contudo, como diz o ditado: “uma maçã por dia 
põe o médico longe da vista”, e é fundamentado 
pela riqueza em fitoquímicos (flavonóides), que 
têm propriedades antivirais, anti-inflamatórias e 
anticancerígenas.
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Como Escolher
Devem estar firmes, sem cortes ou manchas e com
a cor forte. 

Como Conservar
Embalagem aberta no frigorífico até 1 semana.

a maçã


