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Todos os cultivos hortofrutícolas destinados a 
consumo en fresco presentan certas porcen-
taxes de produción con baixos prezos de 
mercado, ben por picos de produción ou por 
destríos. 

Porén, estes produtos son só rexeitados por 
motivos de aparencia ou por baixo prezo de 
mercado, malia manteren todas as súas 
propiedades nutritivas intactas, polo que 
unha vía válida para o seu aproveitamento é a 
transformación, que melloraría notablemente 
a rendibilidade destes produtos. Para isto, 
cómpre valorar o uso dun método de conser-
vación a longo prazo: a deshidratación. 

Este proxecto conta co apoio da Xunta 
de Galicia e do FEADER (Fondo Europeo 
Agrícola de Desenvolvemento Rural) no 
marco do PDR (Programa de desenvol-
vemento rural) de Galicia 2014-2020, 
mediante o programa de axudas para 
execución de proxectos dos grupos 
operativos da Asociación Europea da 
Innovación.

Recibe 75.674,84 € en axudas.. 

Coordina: Asociación Galega de 
Cooperativas Agroalimentarias — 
AGACA, con participación de 
HORSAL, S.Coop. Galega e Centro 
Tecnolóxico da Carne.

OBXECTIVO

Mellorar as producións locais do sector hortí-
cola galego e implantar sistemas de aprovei-
tamento dos vexetais de destrío e aqueles 
que teñen un baixo prezo no mercado, incor-
porando a I+D+i ás empresas hortícolas 
galegas.

Implantaranse novas ideas para reducir o 
volume inicial de hortalizas rexeitadas dende 
a recolleita, ampliandoas opcións de rendibi-
lidade dos produtos non comerciais (por 
destríos ou ter baixo prezo no mercado) 
mediante transformación por deshidratación. 

PROCEDEMENTO

Elección de cultivos: leituga, tomate, cabaci-
ña, allos, pementos vermellos, verdes e 
Padrón.

Elección de produtos �nais: 

- Novos produtos: pemento Padrón en 
verde, leituga para consumir tipo alga seca 
e repolo para consumir en seco.
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- Outros produtos: pemento Padrón maduro 
para pemento moído; pemento Padrón de 
primeiro ciclo para posterior rexeneración 
en forno ou microondas; mestura de verdu-
ras para sofrito; pisto conxelado e seco.

Elección de procesos:

- Conservación: secado de verduras median-
te estufa e deshidratador.

- Elaboración: limpeza, fritura e enfriamento, 
envasado, abatemento, conxelación e 
rexeneración; secado e mestura de varios 
vexetais para pisto; pulverización para 
pemento moído; mestura de vexetais para 
pisto deshidratado/conxelado. 

- Análise sensorial dos produtos �nais para 
coñecer a aceptación comercial.

RESULTADOS ESPERADOS

- Mellora das producións hortícolas por 
medio de técnicas e�cientes que atendan á 
calidade e vida útil das colleitas, plani�can-
do de forma esixente os factores recolleita.

- Implantación de sistemas para o aprovei-
tamento de vexetais de baixo prezo no 
mercado mediante a posta a punto dun 
equipo deshidratador. 

- Transformación e posta a punta de produtos 
hortícolas excedentes de forma individual: 
pemento de padrón, leituga e repolo.

- Deseño dun novo produto a base dunha 
mestura de vexetais desecados de alta calida-
de, preparados para a elaboración de sofritos.

- Transferencia de resultados entre profesio-
nais da agricultura e a industria transforma-
dora co �n de mellorar a e�cacia das súas 
explotacións.


