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O plátano das Ilhas Canárias
O sector da banana: património gastronómico e motor económico

As bananas das ilhas Canárias
(Plátano de Canárias) constituem
uma herança cultural e um dos
motores mais importantes para a
estrutura económica das ilhas. A
região
justifica
décadas
de
crescimento
económico
à
sua
produção. Com 8900 hectares de
terra cultivada e uma colheita anual
de 400000 toneladas, as bananas são
o produto agrícola mais importante
das ilhas. Contabilizam 19 por cento
da área cultivada e 67 por cento dos
produtos agrícolas exportados.
Uma grande parte da população obtém o seu rendimento através do cultivo da banana
(Plátano de Canárias), desde há muitas gerações. O
fruto ocupa uma importância fundamental nas vidas de
milhares famílias. Cerca de 8000 produtores dedicamse ao seu cultivo. Do cultivo à colheita, do
embalamento à distribuição, o sector da banana das
ilhas Canárias emprega mais de 12000 pessoas a
tempo inteiro, e desta maneira contribui para a
redução da elevada taxa de desemprego das ilhas. O
sector é extremamente importante, especialmente para
as mulheres, que fazem parte da maioria dos
trabalhadores no processamento, embalamento e
armazenamento das bananas. Além da importância a
nível económico, o cultivo da banana contrapõe o
êxodo rural e assegura a sustentabilidade demográfica
da região.
Devido ao levantamento das restrições sobre a
importação de bananas aos países fora da UE,
atualmente este sector das Ilhas Canárias está a
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passar pelo pior período económico das últimas décadas. Por isso, ao consumirem as
bananas das Ilhas Canárias (Plátano de Canárias), os consumidores estão a contribuir para
a preservação da herança gastronómica, estabilidade económica e para a sustentabilidade e
desenvolvimento da região.

Uma colheita natural e uma cuidadosa produção artesanal
Situadas a uma altitude abaixo dos 300
metros, com uma temperatura média de 25
graus Celsius e muito sol, as plantações das
ilhas Canárias são ideais para o cultivo de
banana. Graças aos diferentes microclimas,
as bananas são cultivadas todo o ano, há
mais de 100 anos em todas as ilhas do
arquipélago,
exceto
Forteventura
e
Lanzarote. Cronometradas para chegar a
maturação perfeita em tempos diferentes,
podem fornecer o mercado Europeu a
qualquer altura do ano.
Devido à topografia das áreas cultivadas, é
impossível o uso de máquinas. As bananas
crescem e são cultivadas, exclusivamente,
usando métodos tradicionais de mão-deobra. O fruto é cuidadosamente adubado e o
seu desenvolvimento é monitorizado de
perto até que possa ser apanhado na altura
ideal. O elevado nível de profissionalismo
deste sistema garante altos níveis de
qualidade, bem como um sabor intenso.
As bananeiras nas Canárias raramente sofrem de pragas, o que facilita um cultivo
ecologicamente são e sustentável. Nem pesticidas, nem fungicidas são usados nas
predominantemente pequenas explorações ( < 1 ha). Em vez de isso, todos os produtores
do arquipélago, invariavelmente, dependem da proteção natural das plantas, através de
insetos indígenas que se alimentam de pragas específicas, ou matéria orgânica,
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preservando a biodiversidade das ilhas e fazendo das bananas um saudável, natural e
completo alimento.
A banana das Canárias (Plátano de Canárias) detém um certificado sobre a sua pegada de
carbono, que inclui a produção, a distribuição e o marketing. Os métodos de cultivo dos
produtores locais e a associação ao desenvolvimento sustentável das regiões, satisfaz as
exigências dos consumidores por um alimento seguro e de alta qualidade.
Este controlo e certificação da produção distingue as bananas das ilhas Canárias das
provenientes de outros países – por isso mesmo, além de trazer o símbolo RUP também
carrega o símbolo IGP (identificação geográfica protegida), atribuído pela União Europeia,
de modo a garantir sabor, qualidade e origem.

Qualidade e sabor
O solo vulcânico, combinado com
séculos de experiencia dos produtores
das ilhas Canárias, tornam o Plátano de
Canarias um fruto único. Graças ao
clima (temperaturas amenas, muitas
horas de sol, elevada humidade) e à
proximidade geográfica da Europa, as
bananas das ilhas Canárias podem
estar na planta por seis meses – mais
três meses que outras bananas. Deste
modo contêm menos amido, que se
torna em açúcar solúvel com mais água e sabores, tornando-as particularmente saborosas.
A nossa banana distingue-se pelo seu sabor, doçura, textura cremosa, cheia de vitaminas,
minerais e nutrientes. Traços externos incluem o seu tamanho pequeno e cor amarela, com
ligeiramente manchada. Nas ilhas Canárias, a banana é consumida tradicionalmente como
um fruto fresco. Por causa do seu sabor intenso, é um ingrediente popular em sobremesas,
smoothies e sumos.
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Visite o site www.exotictasteofeurope.eu para mais informações.
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