
Curso 
Cogumelos Silvestres

 

Da identificação à confeção

Objetivos Gerais

Objetivos Específicos

Identificar as principais espécies de cogumelos silvestres 

 comestíveis com interesse comercial;

Proceder à colheita e manuseamento de cogumelos

silvestres comestíveis, de acordo com as boas práticas;

Reconhecer as normas de comercialização de cogumelos

silvestres comestíveis;

Identificar as principais espécies de cogumelos silvestres

com valor gastronómico;

Preparar e confeccionar cogumelos de acordo com a sua

especificidade.

No final do curso, os formandos deverão ser capazes de:

Destinatários

Dotar os formandos de ferramentas para identificar, colher,

transformar, comercializar e cozinhar cogumelos silvestres.

Público em geral.

Duração do curso
Presencial - 16 horas.

Conteúdos Programáticos

Introdução à micologia

Sistemática dos fungos e nomenclatura micológica

Características macroscópicas e organolépticas com interesse

taxonómico

Tipos de cogumelos:

Procedimentos de colheita e registo:

Valor nutricional dos cogumelos

Comercialização

Passeio de identificação e colheita de cogumelos

Confeção de várias espécies de cogumelos

Componente Teórica

       - Cogumelos comestíveis

       - Cogumelos sem interesse gastronómico

       - Cogumelos venenosos

       - Boas práticas para a colheita de cogumelos silvestres

       - Técnicas de campo simples para identificação

       - Separação do material recolhido, identificação e registo

       - Valor alimentar, utilização gastronómica e evolução do consumo

      - Caracterização do mercado e problemas actuais do sector

      - Manuseamento e armazenagem

      - Circuitos de comercialização

Componente Prática

Datas e locais
Deve consultar a página "Serviços" do site

www.fungiperfect.com para saber as datas e local do curso.

As sessões presenciais decorrem em grupos de 10-20

participantes.

Pode optar por uma sessão individual (coaching) ou com um

grupo restrito de amigos – valor sob consulta.

Reserve já a sua inscrição na nossa loja online.

Preço
Deve consultar o preço na nossa loja online:

https://loja.fungiperfect.com/collections/formacao

O preço inclui: Participação no curso, respetiva documentação e

1 kg de cogumelos silvestres.

Formadores
Engenheiro Ricardo Torres (Fungiperfect)

Chefe Rui Reigota (Quinta do Cartau)

Chefe e Professor Vítor Almeida

Fungiperfect, Lda
geral@fungiperfect.com

936169294


