
frutas, legumes e flores | Dezembro 2019

é provado e aprovado por um painel de 
consumidores – seleccionados de acordo 
com os seus hábitos de consumo – em 
testes monádicos (os produtos são tes-
tados sem que os consumidores tenham 
conhecimento da marca, não existindo 
influência da notoriedade da mesma), 
realizados num laboratório de análise 
sensorial acreditado, que segue um res-
trito protocolo e garante a imparcialida-
de da prova. Para ser premiado, o pro-
duto deve obter uma nota superior a 6 
(de 1 a 10) e a nota mais alta entre os 
produtos concorrentes. 

Na edição de 2022 foram premiados 152 
produtos, doze dos quais do sector hor-
tofrutícola. Fique a conhecê-los um pou-
co melhor: 
• Manga | Sweet Fruits
Conhecida como a rainha das frutas tro-
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O SABOR DO ANO é o prémio de quali-
dade líder no sector da alimentação em 
Portugal graças à metodologia utiliza-
da. Mais objectiva, clara e verdadeira, é 
a única que se baseia nas propriedades 
funcionais do produto sem influência da 
marca ou de outros factores emocionais 
do consumidor. 
De acordo com o estudo de marca efec-
tuado pela Fullsense, 85% dos consu-
midores está receptivo a mudar da sua 
marca habitual para um produto pre-
miado Sabor do Ano. Ostentar este pré-
mio é um activo de marketing fortíssimo. 
É uma avaliação da qualidade gustativa 
do produto: não é um concurso nem 
uma eleição. É um prémio baseado no 
reconhecimento realizado pelo júri mais 
exigente: o consumidor. 
O Prémio Sabor do Ano segue um pro-
cesso de avaliação idóneo: cada produto 

SABOR DO ANO PREMEIA
SETE EMPRESAS DO SECTOR
DAS FRUTAS E HORTÍCOLAS

picais, a manga é doce, suculenta e uma 
óptima fonte de fibras e vitaminas para 
a pele e visão. Também actua no comba-
te contra organismos invasores e infec-
ções. Além disso, a manga possui vários 
nutrientes, especialmente cálcio, fósforo 
e ferro, sendo indicada no tratamento 
de anemia. 
• Abacate | Sweet Fruits
É um fruto tropical, cremoso ao paladar 
e muito versátil que combina diferentes 
pratos e estilos de dieta. O abacate é um 
campeão em teor de fibras. Além disso, 
também é rico em gorduras monoinsatu-
radas e polinsaturadas (gorduras boas), 
como ómega-3, sendo uma das “armas” 
mais eficientes contra doenças cardio-
vasculares. 
• Mamão | Sweet Fruits
O mamão tem a polpa avermelhada 
e deve ser consumido num ponto de 
maturação em que a casca esteja com, 
pelo menos, 70% de coloração amarela, 
sendo o seu ponto ideal para se obter a 
melhor relação de sabor e textura. É um 
fruto rico em fibras, nutrientes e betaca-
roteno que quando ingerido actua como 
formador de vitamina A. 
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bor único, textura aveludada, a cor la-
ranja intensa da sua polpa que é doce, 
sumarenta e com um aproveitamento 
excepcional já que a casca é muito fina. 
Estas características são ímpares devido 
ao “terroir” onde cresce, assim como 
a exactidão da sua apanha, e claro, do 
transporte aéreo, que sendo breve, per-
mite que a fruta colha os açúcares natu-
rais e seja servida como a natureza de-
senhou. 
• Batata | Princesa Amandine
Cremosa, ligeira e ao mesmo tempo, sa-
borosa, adapta-se a qualquer prato e é 
apropriada para todo o tipo de receitas: 
cozidas, salteadas, gratinadas, assadas e 
em saladas. A variedade da Batata Prin-
cesa Amandine é tratada com extremo 
cuidado desde o momento da sua plan-
tação, até à sua colheita. Um formato 
mais longo e homogéneo que as restan-
tes variedades e a sua casca lisa e regu-
lar marcam a diferença no seu aspeto, 
enquanto a sua maciez, leveza e sabor 
a tornam numa aliada dos consumidores 
pela sua versatilidade culinária.
• Manga Maturada em Portugal | 
FruitPort
Nos dias de hoje, é fundamental desen-
volver produtos que aliem a qualidade, o 

• Amorango | Frutas Classe
O sabor distingue-se pela doçura e fres-
cura combinando na perfeição com a 
textura mais crocante ou mais suave. O 
amor e a dedicação com que são produ-
zidos os morangos, traduzem-se numa 
colheita praticamente contínua ao lon-
go de todo o ano, em que cada estação 
se traduz em frutos com perfume Amo-
rango, sabor Amorango e qualidade 
Amorango.
• Abacaxi | Fruitpoint
A empresa Fruitpoint decidiu há mais de 
20 anos dedicar toda a sua atenção e de 
forma exclusiva aos abacaxis com origem 
na Costa Rica. Produtora e exportadora, 
mantém um alto nível de qualidade, se-
leccionando cada fruto para que reúna 
as condições perfeitas ao nível gustati-
vo, no aroma, na sua cor interna e na sua 
forma externa. 
• Papaia | Frutana
A Papaia Frutana sobressai pelo seu sa-

acessível. A manga “Maturada em Por-
tugal” é a resposta da FruitPort a esse 
desafio. Mesmo sabor, menos emissões 
de CO2 por kg transportado, metade do 
preço.

• Gama Sumo Natural Frutta Nature | 
Alitec 
Sumos com a Maçã de Alcobaça sempre 
presente, combinam o saber único de 
produzir sumos autênticos e naturais. A 
conjugação perfeita das características 
naturais das variedades de maçã desta re-
gião, resultou num blend equilibrado, 0% 
aditivos ou conservantes e delicioso com 
a adição da Pêra Rocha do Oeste, Fram-
boesa, Maçã de Alcobaça e Cenoura. 

Conheça aqui todos os produtos premia-
dos. 


