Comissão Europeia
Agricultura e Desenvolvimento Rural

Agriculture
... Go !

Pergunta
Que bolo famoso deve o seu nome a
um aprendiz de cozinha de
16 anos?

Que tipo de criação predomina
na Bélgica?

Qual é o queijo tradicional de Chipre que,
sendo feito a partir de uma mistura de
leite de ovelha e de cabra, pode ser comido
ao natural, grelhado, marinado ou frito?

Os „knedlíky”, uma especialidade
típica da cozinha checa, são feitos à
base de farinha de batata ou de trigo
cozida. De que se trata?

Resposta
Sachertorte
Dada a ausência do chefe de
cozinha quando o príncipe de
Metternich encomendou um prato
especial, foi o aprendiz Franz Sacher
que criou esta extraordinária receita.
O seu filho abriu o famoso hotel
„Sacher“ em Viena.

Aves de capoeira

Halloumi

Bolinhos de massa
tipo nhoque

Pergunta
Que percentagem do território
dinamarquês, cuja superfície é de
42 000 km2, se destina à agricultura
(terras aráveis e prados)?

Que tipo de alimento é submetido
a um processo de maturação nas
saunas estónias?

Se encomendares “Kalakukko”
num restaurante finlandês, o que
te servem?

Quais as terras agrícolas de maior
valor em França?

Resposta
Um pouco mais de 60%

Um tipo especial de
presunto

Peixe em crosta
de pão de centeio

Vinhas AOC
(AOC=“Appelation d‘origine
contrôlée“, denominação
de origem controlada)

Pergunta
Em 1703, Luís XIV, o Rei-Sol, ao
provar um vinho húngaro, pronunciou
a seguinte frase em latim: „Vinum
regum, rex vinorum” (“o vinho dos
reis, o rei dos vinhos”). De que vinho
se tratava?

Os salames húngaros são revestidos
de uma fina camada branca
constituída por:

Qual é o cereal predominante
na Guinness?

Em que ano abriu a primeira pizaria?

Resposta
Aszú de Tokaj
O Aszú de Tokaj é um vinho branco
especial para cuja produção
contribui um fungo, o botrytis
cinerea, considerado um perigoso
inimigo para a maioria dos vinhos,
mas não para os de Tokaj.

Bolor
A carne, previamente picada e
fumada, é pendurada durante 100 dias
em torres especialmente concebidas
para o efeito até ficar revestida de
uma fina camada de bolor que lhe dá
um aroma característico.

Cevada

1830
Em Nápoles.

Pergunta
Que percentagem do território letão
está coberto de floresta?

Onde se encontra a árvore mais
antiga da Europa?

Em luxemburguês, como são
designadas as Ardenas
luxemburguesas, que cobrem
cerca de um terço do território
nacional?

O nome da terceira maior ilha de
Malta, Comino, deve-se à antiga
cultura de cominho que nela existia.
Que dimensão tem essa ilha?

Resposta
0,44
Cerca de metade das florestas letãs
crescem em solos minerais e um
quarto é constituído por florestas
húmidas que deixaram de existir
na maior parte dos outros países
europeus.

Lituânia
Trata-se de uma árvore com mais
de 1500 anos e um diâmetro de
3,15 metros.

Eislek
As Ardenas constituem uma vasta
região de florestas e colinas que se
estende pela França, Bélgica
e Luxemburgo até à Alemanha.

3,5 km 2

Pergunta
Quantas explorações agrícolas
existem na Polónia,
aproximadamente?

Portugal é o maior consumidor da
UE de qual dos seguintes produtos?
Arroz, Azeitona, Tomate

Qual foi a primeira região vinícola
demarcada a ser reconhecida
mundialmente?

Na Eslovénia, a apicultura é uma
tradição com mais de 600 anos.
Como se chama a famosa raça de
abelhas da Eslovénia?

Resposta
2 000 000

Arroz
É em Portugal que se regista o maior
consumo de arroz per capita na UE,
ultrapassando o dobro do consumo
registado nos segundo e terceiro
maiores países consumidores (Grécia
e Espanha, respectivamente).

Douro
A região do Douro, onde se produz
o vinho do Porto, foi a primeira região
demarcada estabelecida a nível
mundial em 1756.

Abelha carnioliana

Pergunta
Qual é o principal produto de
exportação da Eslováquia?

O que designa a expressão
espanhola „Pata Negra“?

Que percentagem do território
sueco é consagrado à agricultura?

Com que ingredientes é feito
o „Yorkshire pudding“?

Resposta
Chocolate
Em 2004, o chocolate representava
7,9 % da totalidade das exportações
agrícolas da Eslováquia, seguido do
malte e do queijo.

Uma raça de porcos
O porco preto („pata negra”) é uma
raça de porcos criados em regime
extensivo, cuja carne é utilizada para
fabricar um presunto espanhol de
grande qualidade.

Menos de 7%

Farinha, leite e ovos

Pergunta
Que país da UE produz mais vinho?

Quantas variedades de vinho
e bebidas espirituosas existem
na UE?

Qual o principal objectivo da política
da UE no domínio da segurança dos
alimentos?

Qual das seguintes fontes de energia
é derivada de produtos agrícolas?
Biodiesel, energia hidroeléctrica,
energia eólica.

Resposta
França
A França, a Itália e a Espanha são,
respectivamente, o primeiro,
o segundo e o terceiro maiores
produtores de vinho (tanto em
valor como em volume)

Mais de 4 000

Garantir a segurança dos alimentos
através da adopção de legislação
sobre a sua produção, embalagem
e comercialização

Biodiesel
Na UE, o biodiesesl é derivado de
sementes de colza

Pergunta
O que significa a sigla PAC?

Que Tratado estabelece a base
da PAC?

Aproximadamente, quanto custa
a PAC a cada cidadão da UE,
em média, por semana?

Quem decide sobre as principais
mudanças na PAC?

Resposta
Política Agrícola Comum

Roma
O Tratado de Roma foi assinado
em Março de 1957

Cerca de 2 euros
Representa aproximadamente
o preço de um quilo de maçãs
ou de dois pães

Conselho de Ministros
da UE
É o Conselho, composto pelos
Ministros nacionais (normalmente
da agricultura), quem toma todas
as decisões importantes nesta área

Pergunta
Qual é o principal importador de
produtos agrícolas originários
de África?

Qual é a importância das zonas rurais
na União Europeia?

Quantos agricultores existem na
União Europeia?

Resposta
UE
A UE adquire 85% das exportações
agrícolas de África (e 45% da
América Latina), assegurando deste
modo um volume de importações
originárias dos países em
desenvolvimento superior ao
efectuado, em conjunto, pelos
principais países desenvolvidos

As zonas rurais (terras agrícolas e
florestas) representam mais de 90 %
do território da União Europeia e acolhem mais de 60 % da sua população
(agricultores e outras pessoas que
vivem nestas zonas). (Números para
o conjunto dos 27 Estados-Membros
da União Europeia na sequência do
alargamento de Janeiro de 2007.)

O número total de agricultores nos
27 Estados-Membros da União Europeia
é de cerca de 13 milhões. Com o último
alargamento em Janeiro de 2007, aos
9,5 milhões de agricultores existentes
nos 25 Estados-Membros vieram
juntar-se 3,5 milhões de agricultores da
Roménia e da Bulgária.

Pergunta
O que é o desenvolvimento rural
e quais são os seus objectivos?

Quem gere a política de
desenvolvimento rural?

Quais são as principais fontes de
informação da União Europeia sobre
a PAC?

Resposta
Trata-se de uma abordagem política que
procura manter a vitalidade do mundo
rural através do seu desenvolvimento
equilibrado. As zonas rurais
representam 90 % do território da
União Europeia e acolhem cerca de
metade da sua população.

A política de desenvolvimento rural
é aplicada através de programas de
desenvolvimento rural concebidos a
nível nacional ou regional. Os EstadosMembros e as regiões podem escolher
medidas que reflictam as suas
necessidades específicas.
A União Europeia e os EstadosMembros partilham os custos
financeiros da aplicação dos programas
de desenvolvimento rural (co-financiamento), mas os Estados-Membros são
os únicos responsáveis pela gestão dos
seus programas

O sítio Web «Agricultura e
Desenvolvimento Rural» da Comissão
é a fonte mais completa e apresenta
ligações para muitos outros sítios
relevantes, da União Europeia,
nacionais e internacionais.
http://ec.europa.eu/agriculture/
index_pt.htm
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