MATERIAŁY PRASOWE DOTYCZĄCE KAMPANII UNII EUROPEJSKIEJ NA RZECZ ULTRAPERYFERYJNYCH
REGIONÓW UNII EUROPEJSKIEJ I OZNACZENIA PRODUKTÓW Z NICH POCHODZĄCYCH.

Banany z Wysp Kanaryjskich
Sektor produkcji bananów: spuścizna kulinarna i mechanizm napędzający gospodarkę
Na Wyspach Kanaryjskich banany
są zarówno elementem dziedzictwa
kulturowego, jak i siłą, która napędza gospodarkę. Region zawdzięcza
bananom dekady wzrostu gospodarczego. Owoce te, których plantacje
zajmują 8900 hektarów, czyli 67%
użytków rolnych wysp, przynoszą
zbiory w wysokości 400 000 ton, i są
najważniejszym produktem rolnym
Wysp Kanaryjskich, stanowiącym aż
67% całkowitego eksportu.
Od wielu pokoleń, uprawy bananów to główne
źródło utrzymania dużej części ludności. Owoc
ten ma zatem kluczowe znaczenie dla tysięcy
rodzin. Prawie 8000 tysięcy farmerów poświęca
się uprawie bananów. Począwszy na kultywacji
ziemi, poprzez zbiory i pakowanie, aż po dystrybucję, sektor produkcji bananów na Wyspach
Kanaryjskich zatrudnia na pełen etat ponad
12 000 osób. To znacznie przyczynia się do redu
kcji wysokiej stopy bezrobocia w regionie. Poza
napędzaniem gospodarki całego obszaru, uprawa bananów przeciwdziała również wyludnianiu
się obszarów wiejskich i tym samym zapewnia
stabilność demograficzną regionu.
W związku z obniżeniem stawek celnych dla importu bananów spoza krajów UE sektor produkcji
bananów na Wyspach Kanaryjskich doświadcza
największych trudności ekonomicznych na przestrzeni ostatnich dekad. Dlatego też konsument
jedzący banany z Wysp Kanaryjskich nie tylko
cieszy się ich smakiem ijakością, lecz również przyczynia się do zachowania spuścizny kulinarnej,
stabilności ekonomicznej oraz zrównoważonego
rozwoju regionu.
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Ręczne zbiory, naturalne metody uprawy

Plantacje na Wyspach Kanaryjskich,
położone na wysokości nie przekraczającej 500 metrów nad poziomem morza
na dobrze nasłonecznionych terenach
ze średnią temperaturą 25oC, są idealne dla uprawy bananów. Istnienie zróżnicowanych mikroklimatów sprawia, że
od ponad 100 lat kultywacja może trwać
przez cały rok na wszystkich wyspach
archipelagu, z wyjątkiem Fuerteventury i Lanzarote. Uprawy skoordynowane
w taki sposób, aby owoce mogły dojrzewać w różnym czasie, umożliwiają
dostarczać banany na europejski rynek
przez cały rok.
Ukształtowanie terenów użytkowych
nie pozwala na mechanizację i dlatego
banany są uprawiane i zbierane
ręcznie, w tradycyjny sposób. Owoce są troskliwie pielęgnowane, a ich
wzrost monitorowany aż do zbiorów,
gdy stają się dojrzałe. Profesjonalny
sposób upraw gwarantuje wysoką jakość produktu i intensywny smak.

Co więcej, kanaryjskie banany mają
certyfikat
„Ślad
węglowy”
(Carbon Footprint), który poza produkcją
dotyczy
również
dystrybucji
i marketingu. Stosowane przez producentów naturalne metody uprawy i towarzyszący im zrównoważony rozwój regionu zadowala wymagania konsumenta w zakresie bezpiecznej, o wysokiej jakości żywności z upraw przyjaznych środowisku.
Certyfikowany, poddany kontroli proces produkcji wyróżnia banany z Wysp Kanaryjskich
na tle innych krajów. To powód wyróżnienia ich znakiem RUP, a także przyznania przez Unię
Europejską oznaczenia PGI (Chronione Oznaczenie Geograficzne), które daje konsumentom gwarancję smaku, jakości i pochodzenia.
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Jakość i smak
Wulkaniczne gleby i wieki doświadczenia producentów
sprawiają,żePlátanodeCanariasjestwyjątkowymowocem.
Dzięki łagodnym temperaturom, wysokiej wilgotności
powietrza i dobremu nasłonecznieniu wynikającym
z klimatu podzwrotnikowego, a także geograficznej
bliskości Europy, banany z wysp mogą dojrzewać przez
6 miesięcy. To o 3 miesiące dłużej niż banany z innych
regionów. Z tego powodu owoce mają mniejszą zawa
rtość skrobi, która została przekształcona w cukry rozpuszczalne, a także więcej wody i bogatszy aromat, co sprawia, że są wyjątkowo smaczne.
Banany wyróżnia słodycz, kremowa konsystencja oraz wysoka zawartość wartości odżywczych,
witamin i substancji mineralnych. Cechami charakterystycznymi są mały rozmiar i żółta, delikatnie
cętkowana skórka. Na Wyspach Kanaryjskich banany tradycyjnie spożywa się jako surowy owoc.
Ich intensywny smak czyni je popularnym składnikiem deserów, soków i koktajli.
Więcej informacji na: www.exotictasteofeurope.eu.
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