


 Os primeiros registos vêm do seculo XIX, 
em Vale de Barris.

 Era produzida junto das vinhas.

 Servia de alimento aos porcos

 Nos anos 60 era a fruta mais comida nas 
praias de Troia, Setúbal e Sesimbra. 



Denominação de Origem 
Protegida- Não há no mundo 

outro igualoutro igual

Consiste na utilização do nome de uma
região para designar um produto dela
originário cujas características são devidas
ao meio geográfico específico, aí se
compreendendo os fatores naturais e
humanos.















 Da terra à mesa – tempo

› Alimentos que não precisam percorrer
longas distâncias para chegar até a mesalongas distâncias para chegar até a mesa
do consumidor são mais frescos e mais
saborosos. Isso porque eles não precisam ser
colhidos antes de amadurecer para serem
enviados ao outro lado do mundo.



 Mais sustentabilidade

› Muitos cultivos locais tornam-se sustentáveis,
ou seja, estão organizam-se para reduzir oou seja, estão organizam-se para reduzir o
impacto negativo de plantações no
ambiente. Como não precisam produzir em
quantidade industrial, conseguem ter um
maior controle do uso de fertilizantes e
pesticidas.



 Cores e sabores únicos

› Ao contrário do que ocorre com os cultivos
em larga escala, que usam sementesem larga escala, que usam sementes
compradas por catálogo, pequenos
produtores locais normalmente cultivam
sementes que passaram de geração em
geração, dando origem a variedades com
sabores, cores e características diferentes,
além de propriedades nutricionais únicas



 Ajuda a economia local

› Mais procura mais produção

› mais emprego mais dinheiro para as
famílias e mais dinheiro para a região



 Aroma intenso

 Suculenta e crocante

 Sabor ligeiramente ácido e doce

Cores bonitas Cores bonitas

 Achatada 

 Pedúnculo pequeno

 É a primeira maçã nacional a ser 
colhida (de meio de Julho a inícios de 
Setembro)



 Crocante e mais tempo de vida Solo 
rico em Cálcio

 Colorida Solo rico em Potássio

 Suculenta Água



Ajudam o agricultor a controlar pragas.

Com a sua ajuda, o agricultor precisa de Com a sua ajuda, o agricultor precisa de 
menos químicos, o que é melhor para o 

ambiente e torna mais barata a 
produção. 



Joaninha

Persegue e come as 
suas presas. 

Uma delas é o piolho 
da fruta.  



Abelhas, vespas e 
formigas

Depositam ovos nas Depositam ovos nas 
suas presas. 

As larvas depois de 
eclodirem, 
alimentam-se do seu 
hospedeiro.



Chapim azul

Os pássaros comem 
alguns insetos e alguns insetos e 
polinizam as flores, 
para que estas 
deem fruto.



 Azeitadas

 Cor do pedúnculo Cor do pedúnculo

 Cheiro

 Manchas e toques: 
sim ou não?



Bitter pit- falta de 
cálcio



Bichado





 Licores

 Sidra

 Vinagre de maçã Vinagre de maçã

 Puré de fruta

 Compota de fruta

 Sumos de maçã

 Bolos, queques, empadas ou outras 
sobremesas














