Do campo ao mercado
Produto fresco está vivo. Mesmo
depois da colheita, continua a respirar assim como as pessoas fazem,
e ao respirar vai se deteriorando.
Respiração e deterioração
acontecem de forma mais lenta a
temperaturas mais baixas. Esta é a
razão porque os produtos têm
maior vida útil e mantêm melhor
qualidade, inclusive valor nutricional quando mantidos no frio.
A cadeia de frio incorpora todas as
etapas do campo ao mercado. A
cadeia de frio é um sistema que
matem o produto fresco até atingir
o consumidor.
A cadeia de frio começa com
pequeno e simples passos: um
pouco mais de sombra no campo,
ou maior ventilação durante o
transporte de camião.
Uma cadeia de frio:
• mantêm a qualidade (aparência,
textura e sabor)
• mantêm o valor nutricional
• protege higiene alimentar
• reduz perdas de pós-colheita
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Pós-Colheita

www.mca.cv/pt/formacao/documentos-formacao/

Colheita

A cadeia de frio tem
começar frio – colha de
manhãzinha.

Tenha sombra

O produto devera ficar
sempre á sombra para
prevenir do calor e dos
estragos causados pelo sol.

Emablagem no
campo

Transporte

Selecciona, classifique, e
embale o produto no campo
para reduzir danos por
manuseamento e perdas.

Sombra e ventilação. Camiões devem ter uma
cobertura, e Hiaces uma boa
circulação de ar.

Armazenamento
frio
tomates maduros a 14°C

FAÇA

NÃO FAÇA

Use caixas de plástico fortes ventilados, que
podem ser empilhados, que irão proteger o seu
produto. Limpe regularmente ou use papel para
forro com buracos para ventilação.

NÃO use sacos. Sacos têm pouca ventilação,
não empilha bem e as frutas se danificam com
facilidade.

Retire produtos estragados que podem espalhar
doenças a outros produtos.

NÃO deixe produtos sem serem seleccionados.
O manuseamento do produto que não poderá
vender é uma perda de tempo e dinheiro.

Selecciona, classifique e embale o seu produto
o mais rápido possível após a colheita para que
seja menos manuseado e tenha maior vida útil.

NÃO sobre carregue o recipiente. Produtos
sobre carregados se danificam.

Conheça e use a mais baixa temperatura
adequada para cada produto.

NÃO congele. Vários produtos podem se
danificar a temperaturas abaixo de 10°C.

Use salas separadas ou barreiras para evitar a
propagação de etileno entre os diferentes
produtos armazenados.

NÃO misture produtos que produzem etileno
com produtos sensíveis a etileno.

Coloque o produto no frio o
mais rápido possível após a
colheita. Use a mais baixa
temperatura adequada para
cada produto em particular.

A mais baixa
temperatura adequada
Frio: 0-3°C
Alface
Alho
Cebola

Cenoura
Coentro
Couve
Mandioca

Moderada: 4-12°C
Abacate
Ananás (7-13°)
Batata Inglesa
Beringela (10-12°)
Goiaba

Morango
Repolho
Salsa
Uva

Laranja
Maracujá (10°)
Papaia (7-13°)
Pepino (10-12°)
Pimentão (7-10°)

Fresco: 13-18°C
Fruta-pão
Abóbora
Limão
Banana
Batata doce Manga

Melancia
Tomate

