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Que significado tem para a SWEET 
FRUITS ter sido premiada pelo Sa-
bor do Ano para os produtos manga, 
abacate e mamão?
Para a SWEET FRUITS é, naturalmente, 
motivo de satisfação obter a distinção 
Sabor do Ano, mais ainda se tivermos 
em consideração que obtivemos três 
produtos vencedores. Convém salientar 
que este prémio é o resultado de provas 
organoléticas “cegas”, realizadas por um 
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conjunto de 80 provadores que não sa-
bem qual o fornecedor de cada produto 
que estão a provar, e nas quais estão pro-
dutos de vários fornecedores a concurso. 
Trata-se de uma distinção que demons-
tra o nosso compromisso em atingir as 
expetativas dos nossos clientes, mas que 
também nos traz a responsabilidade de 
continuar o trabalho desenvolvido até 
ao momento, o qual nem sempre é fácil, 
dado que são produtos que dependem 

Com mais de 1.200 hectares de produção própria espalhados por várias zonas do Mundo, incluindo Portugal,
a SWEET FRUITS foi premiada pelo Sabor do Ano para a manga, abacate e mamão. Falámos com Mário Rodrigues,

do departamento de Qualidade, sobre a actividade desta empresa que aposta nas frutas exóticas.

das condições climatéricas existentes nas 
áreas de produção.

Os consumidores estão cada vez 
mais exigentes?
Sim, não só em termos de qualidade dos 
produtos que consomem, mas também 
em termos de sustentabilidade ambien-
tal e de responsabilidade social. E esses 
são objetivos plenamente interiorizados 
pela SWEET FRUITS.
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Qual a origem de cada um destes 
produtos?
A manga e o mamão são do Brasil e o 
abacate é produzido em Portugal e no 
Peru. 

E têm produção própria ou traba-
lham com produtores associados?
A manga é proveniente de empresa do 
mesmo grupo com produção própria 
no Brasil. Os restantes produtos são 
provenientes de parcerias estabelecidas 
com produtores aprovados, dos quais a 
grande maioria trabalha com a SWEET 
FRUITS desde a sua fundação.

Quais as principais características 
de sabor de cada um deles?
Manga – Através de uma integração ver-
tical de toda a cadeia de produção, com 
controlos desde a seleção da semente 
até à entrega ao cliente, a SWEET FRUITS 
tem conseguido, ano após ano, atingir as 
expetativas dos clientes mais exigentes, 
colocando no mercado mangas de eleva-
da qualidade. Conhecida como a rainha 
das frutas tropicais, a manga produzida 
e comercializada pela SWEET FRUITS é 
um fruto doce, suculento e uma ótima 
fonte de fibra, vitaminas A e B6 e mine-
rais (sódio e potássio). Muito rica em ca-
rotenos, é ideal para consumo in natura 
ou sob as mais variadas formas.
Mamão – O mamão é um fruto com pol-
pa laranja-avermelhada, textura suave, 
suculenta e sabor doce. Fruto rico em fi-
bra e com baixo valor energético, consi-
dera-se um grande aliado do trato intes-
tinal e o parceiro ideal de quem pretende 
manter ou perder peso. A papaína, subs-
tância extraída do mamão, possui forte 
ação digestiva. Pode consumir-se in na-
tura ou sob a forma de sumos, batido ou 
mesmo em saladas. Sugerimos que a ex-
perimentem no pequeno-almoço acom-
panhada com sumo de lima!
Abacate – À semelhança da restante fru-
ta comercializada pela SWEET FRUITS, a 
manutenção de parcerias duradouras com 
produtores certificados GLOBALG.A.P. 
são a chave do sucesso do produto. O 
abacate carateriza-se pela textura cre-
mosa e sabor caraterístico, podendo ser 
consumido in natura pelos verdadeiros 
apreciadores, ou sob a forma de diferen-

tes pratos adequados a diversos estilos 
de dieta. Destaca-se pela riqueza em áci-
dos gordos monoinsaturados e polinsa-
turados (gordura boa), o que ajuda no 
combate a doenças cardiovasculares. Im-
portante fonte de alfa-tocoferol (vitami-
na E), riboflavina (vitamina B2), vitamina 
B6 e potássio.

Portugal é um mercado importan-
te para o escoamento destas frutas 
exóticas?
Sem dúvida que sim. Apesar de ser um 
mercado relativamente pequeno, quan-
do comparado com outros, e no qual há 

alguma concorrência, o que é sempre de 
saudar, o consumidor está consciente 
dos benefícios nutricionais da fruta tro-
pical comercializada pela SWEET FRUITS 
e não prescinde da mesma ao longo de 
todo o ano, pois sabe que as suas carate-
rísticas organoléticas e nutritivas se man-
têm inalteradas.

Operam essencialmente em que 
mercados?
Trabalhamos com cadeias de distribui-
ção em Portugal e Espanha e clientes 
grossitas em Portugal, Espanha, França, 
Reino Unido, Holanda e Itália. 

PRÉMIO DE QUALIDADE APROVADO PELO CONSUMIDOR       

O Sabor do Ano é o prémio de qualidade líder no setor da alimentação em 

Portugal devido à metodologia utilizada. Mais objetiva, clara e verdadeira, é a 

única que se baseia nas propriedades funcionais do produto, sem influência da 

marca ou de outros fatores emocionais do consumidor. Com mais de 20 anos 

de experiência na Europa e mais de 10 em Portugal é uma eficaz ferramenta de 

marketing e de vendas.


