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A Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu que 2021 é o Ano 

Internacional das Frutas e Vegetais, o objetivo  é de aumentar a 

conscientização sobre a importância de incluir esses alimentos diariamente 

na mesa da população com um cardápio mais diversificado. Para se ter uma 

alimentação  adequada e saudável é importante  consumir diariamente 

frutas, verduras e legumes .O consumo desses alimentos trazem muitos 

benefícios a saúde, pois são fontes de vitaminas, sais minerais, fibras e água, 

além disso eles  protegem contra doenças ao longo da vida , sendo 

essenciais para uma melhor qualidade de vida . 

O Brasil possui uma enorme variedade de frutas, verduras e legumes, que 

pode ser mais bem explorado na nossa cozinha e na nossa mesa , infelizmente 

pesquisas mostram que  o consumo desses alimentos ainda é baixo. 

Quanto mais 

variado e 

colorido o prato, 

mais nutritivo  

ele será 

A OMS recomenda a ingestão 

diária de pelo menos 400g de 

frutas e hortaliças por dia, o que 

equivale ao consumo de 5 ou 

mais porções . 

VOCÊ SABE QUAL É A 

RECOMENDAÇÃO DE 

FRUTAS E HORTALIÇAS 

POR DIA? 

          Fonte: htpps://brasil.un.org  ; Lopez, Mariana Belico.SAFRA;2014 Disponível em <ftp.medicina.ufmg.br/omenu/safra; https://saberhortifruti.com.br 

Safra dos Alimentos 

A Palavra “Safra” é definida como a produção agrícola du-
rante o ano; período de colheita. Adquirir os alimentos no 
período da safra apresenta diversas vantagens como por 
exemplo: 

 Menor utilização de agrotóxicos  

  preços baixos 

Melhor qualidade do produto 

   Sabor intensificado 

Consumir produtos que se encontram nesta época 
proporciona uma alimentação mais saudável, uma vez 
que eles apresentam uma melhor qualidade nutricional 
 
Para saber a safra dos alimentos, consulte as ta-
belas do CEAGESP (disponíveis no site  
 
http://www.ceagesp.gov.br/wp-content/
uploads/2015/05/produtos_epoca.pdf ) 

http://www.ceagesp.gov.br/wp-content/uploads/2015/05/produtos_epoca.pdf
http://www.ceagesp.gov.br/wp-content/uploads/2015/05/produtos_epoca.pdf

