PRODUCTES DE TEMPORADA
Quant a la temporada, i com el seu nom ens indica, fa
referència al temps (moment) i deﬁneix aquells productes
que en algun moment de l’any, de manera natural i a
causa del cicle biològic, els trobem en el punt òptim de
consum i només estan disponibles al mercat durant un
cert període de temps.
Hi ha determinats aliments que tenen una estacionalitat i
serà en este moment quan tindran les màximes propietats
organolèptiques: de gust, d’aroma, d’aspecte, etc. I també
quan econòmicament seran més assequibles, ja que n’hi
haurà més oferta.
Tot i això, amb les millores tecnològiques en els sistemes de producció i transport d’aliments, actualment trobem pràcticament tots
els productes qualsevol dia de l’any a les nostres botigues. Com a consumidores, això ofereix l’avantatge que podem disposar de
productes més o menys llunyans i que altrament no tindríem, ja que no es poden conrear en la nostra zona tot l’any. Però el
mateix fet de portar-los de lluny fa que els productes hagen hagut de viatjar molt, que s’hagen collit quan encara no
estaven en el punt òptim de maduració (per allargar-ne la perdurabilitat durant el transport) i, en deﬁnitiva, que no
els trobem tan bons i siguen més cars, i a la vegada facen perillar l’economia local.
A més a més, en produir i consumir aliments de temporada es contribueix a respectar el medi
ambient. En respectar el cicle natural i la zona de producció dels aliments, s'evita la implantació
de monocultius intensius que esgoten la terra. En consumir productes de temporada es facilita
que aquests provinguen de l'activitat agrícola local. D'aquesta manera s'eviten els impactes
ambientals derivats del transport d’eixes llargues distàncies i de la producció agrícola intensiva.
Inculcar estos valors a la infantesa des de ben prompte ajudarà a aprendre a valorar la
qualitat dels productes, a conèixer-ne el valor, l’esforç que suposa la seva producció i
també a poder tindre una alimentació més variada, ja que seran conscients del ventall
d’aliments que poden disposar i el moment en què són més bons.

