SaúdefefFitness

5

porções de legumes e frutas / dia

(pelo menos 400g de legumes e 250g de fruta / dia / adulto)

1 porção corresponde
ao tamanho de uma
palma
-> adaptada à idade

Nutrientes essenciais

vitaminas, minerais, fibras, metabolitos
vegetais secundários, elevado teor de água
e teor calórico relativamente bai o

Efeitos sobre a sa de

Frutas e Legumes
P oduçãoff
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A mazenamento

O tipo de armazenamento também depende do grau de maturidade dos
frutos e da data do consumo pretendido
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comunitá ia
encontre uma
horta comunitária

eisegaart.lu
Sem
embala em

sem embalagem de
transporte, armazenamento
e embalagem promocional

Semfaditi osff
efOGM

alimentos frescos sem
conservantes, etc..

Semfadubos
uímicosf/
pesticidas

(peça informação)

Sazonal

economia de energia
e conservação de
recursos

ambiente e luminoso)

ou danificados

xotasfcu tasfde
t anspo te

economia de energia e
de recursos e redução
de emissões, de uso de
solos, de ruído e de
infraestruturas

Independênciafdas
andesfemp esas
frutas e vegetais locais,
auto-suficiência e
independência da
política de preços
internacional

www.ebl.lu
info@ebl.lu
(+352) 24786831

(fresco e escuro)

Uso
Como consumir frutas e legumes muito maduros

Apoiofaos
p oduto esflocais
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Editeur

frutas e vegetais)

changeonsdemenu.lu

Cadeiafp oduti a
t anspa ente
por contato direto com
o produtor

de maneira económica,
ambiental e social

Adega, cave ou ’acia de frutas
armário de
e vegetais
(temperatura
(compartimento de armazenamento
Geladeira

encontre um
produtor local

Menosfdespe dício
não há produção em
massa e circuitos de
vendas curto

Reduz o risco de hipertensão, doença
cardiovascular e acidente vascular cerebral.
Potêncial prevenção de cancro, demência e
ganho de peso

compota,
chutne &
conserva

congelar
& secar

ofereça

Em caso de bolor
ou podridão não
consumível
adubo

Municipio Waldbillig
changeons
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