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INTRODUÇÃO
O Slow Food é um movimento internacional que celebra o alimento de qualidade e o prazer da alimen-
tação, contrapondo-se à padronização do alimento oferecido pelo fast-food.

Preocupa-se com o desaparecimento das tradições alimentares locais e o interesse cada vez menor das 
pessoas pela comida, a sua origem, o seu gosto e o seu impacto no mundo. 

Qual É A Premissa Do Slow Food?
O alimento de qualidade deve ser: BOM, LIMPO E JUSTO.

• BOM representando um alimento saboroso, que satisfaça os sentidos e seja parte da cultura local. 

• LIMPO por ter sido produzido com respeito ao meio-ambiente, ao bem-estar animal e à saúde humana.

• JUSTO por ter preços acessíveis aos consumidores e uma remuneração adequada para os produtores.

Seguir esta premissa é um compromisso com um futuro melhor. Desta forma, cada um de nós é chamado 
a praticar e divulgar um novo conceito de alimentação com consciência e responsabilidade.

O Que É O Km Zero?
O Km Zero parte da filosofia do Slow Food e pretende criar e promover uma cadeia alimentar de base local, 
contribuindo assim para a sustentabilidade e economia local. 

OBJETO
O Menu Meseta Ibérica é um projeto que visa promover os produtos alimentares produzidos e comerciali-
zados na Reserva da Biosfera Transfronteiriça Meseta Ibérica, através da criação e da divulgação de Menus 
Km Zero nos estabelecimentos aderentes na região.

O presente Regulamento define as regras de adesão ao Menu Meseta Ibérica.

Organização
De acordo com os pressupostos do Plano Estratégico ZASNET para a Cooperação e Desenvolvimento 
Territorial e do Plano de Ação Meseta Ibérica, a Reserva da Biosfera Transfronteiriça Meseta Ibérica de-
cidiu desenvolver o projeto Menu Meseta Ibérica, lançando o desafio aos estabelecimentos do setor da 
restauração, de criar o seu próprio menu Km Zero: o Menu Meseta Ibérica.

MENU MESETA IBÉRICA, O NOSSO MENU KM ZERO!

O Que É?
O Menu Meseta Ibérica é um menu Km Zero.

O Menu Meseta Ibérica é constituído, na sua maioria, por alimentos de produção local*, respeitando a sa-
zonalidade regional dos produtos (quando aplicável). O Menu deve integrar, quanto possível:

• Sopa e/ou entrada

• Prato principal

• Pão

• Vinho ou outra bebida

• Sobremesa

• Digestivo

*Consideram-se alimentos de produção local, alimentos produzidos na Reserva da Biosfera Transfronteiriça 
da Meseta Ibérica.
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Porquê Um Menu Km Zero?
São várias as vantagens do projeto Menu Meseta Ibérica:

• Dinamização do consumo de alimentos produzidos localmente;

• Valorização da gastronomia e das técnicas de produção tradicionais locais;

• Gestão sustentável dos recursos energéticos e diminuição da pegada ecológica alimentar;

• Estabelecimento de ligações diretas entre os produtores e os consumidores; 

• Revitalização de estruturas de produção, transformação e distribuição; 

• Construção de redes de relações entre produtores e empresários.

Porquê Aderir?
São várias as vantagens para o estabelecimento aderente:

• Garantia que os produtos utilizados são de produção local, com a qualidade conhecida dos produtos 
da região e que os diferencia de outras regiões ou de produtos mais industrializados e globais; 

• Mais-valias económicas, pois trata-se de um tema para os quais os cidadãos estão progressivamente 
mais atentos, procurando cada vez mais produtos de qualidade;

• Contribuição na redução da pegada ecológica associada ao transporte dos produtos;

• Criação progressiva de uma cadeia alimentar de base local;

• Divulgação dos estabelecimentos aderentes através de vários meios.

NORMAS DE ADESÃO
Quem Pode Aderir?
O Menu Meseta Ibérica destina-se essencialmente aos restaurantes mas todo o setor da restauração é con-
vidado a aderir. Assim, não só os restaurantes, mas os bares, os cafés, as pastelarias, as tabernas ou outros 
interessados em aceitar este compromisso podem aderir ao Menu Meseta Ibérica.

Como Aderir?
Os estabelecimentos interessados devem candidatar-se através do preenchimento do Formulário de 
Adesão (Anexo 2) na plataforma produtos-mesetaiberica.com, onde se comprometem a respeitar o con-
ceito Km Zero e o presente Regulamento. 

Para devida adesão ao conceito deverão propor um menu e identificar todos os ingredientes que o cons-
tituem assim como a origem dos mesmos, através do Registo do Menu e dos seus Ingredientes (Anexo 3).

A adesão é gratuita e todo o apoio necessário será fornecido através de diversos materiais de divulgação.

Quais São As Regras? 
A escolha de produtos/ingredientes para a elaboração do Menu Meseta Ibérica deve ter em atenção os 
seguintes critérios:

• Maioria dos ingredientes obrigatoriamente produzidos na Reserva, incluindo-se o ingrediente principal;

• Restantes ingredientes (ingredientes secundários), se não produzidos na Reserva, obrigatoriamente 
de origem nacional;

• Não são permitidos alimentos transgénicos;

• Legumes e vegetais apenas consumidos em época sazonal natural;

• Valorizados os produtos biológicos adquiridos na Reserva;

• Incentivada a aquisição direta ao produtor;

• Valorizada a produção própria;

• Valorizadas as receitas tradicionais locais e regionais.
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Quais Os Compromissos Da Organização?
• Criar a imagem do projeto e respetivos materiais de adesão e de divulgação que serão fornecidos gra-

tuitamente aos estabelecimentos aderentes. Os materiais são os seguintes: 

• Folheto de divulgação do Menu Meseta Ibérica (Anexo 1)

• Formulário de Adesão (Anexo 2)

• Registo do Menu e dos seus ingredientes (Anexo 3)

• Dístico de Adesão do Estabelecimento ao Menu Meseta Ibérica (Anexo 4)

• Modelo de Menu Meseta Ibérica e respetivo marcador informativo (Anexo 5)

• Regulamento do Menu Meseta Ibérica

• Apoiar os estabelecimentos interessados no processo de adesão;

• Avaliar e verificar o cumprimento das regras do presente Regulamento junto de cada estabeleci-
mento aderente; 

• Divulgar o projeto Menu Meseta Ibérica e os seus estabelecimentos aderentes junto da população, 
através de várias iniciativas (ex: Redes sociais, Plataforma da Reserva da Biosfera, Posto de Turismo, 
Feiras e outros Eventos locais, elaboração de Rota Gastronómica, etc.).

Quais Os Compromissos Do Estabelecimento Aderente?
• Criação de pelo menos 1 Menu Meseta Ibérica por estabelecimento aderente;

• O Menu Meseta Ibérica deverá ser o mais completo possível, incluindo na medida do possível: sopa/
entrada, prato principal, pão, sobremesa/fruta, vinho/digestivo ou outra bebida;

• Colocação do Dístico de Adesão ao Menu Meseta Ibérica (Anexo 4) em local visível na entrada do 
estabelecimento;

• Elaboração do Menu Meseta Ibérica (Anexo 5) a partir do Modelo fornecido com marcador informativo;

• Disponibilização do Menu Meseta Ibérica junto da clientela, não sendo obrigatória a escolha do menu 
completo, ou seja, o cliente pode escolher apenas um elemento do Menu;

• Respeito pelas regras constantes do presente Regulamento.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Qualquer dúvida, sugestão ou reclamação deverá ser dirigida à Reserva da Biosfera Transfronteiriça Meseta 
Ibérica, através do contacto: +351 273 098 151 ou geral@biosfera-mesetaiberica.com

Todos os casos omissos ao presente Regulamento serão alvo de análise pela Reserva da Biosfera 
Transfronteiriça Meseta Ibérica.

Os estabelecimentos que não cumpram as regras do presente Regulamento ou que prestem falsas decla-
rações serão excluídos do projeto Menu Meseta Ibérica.

ANEXOS

Anexo 1: Folheto de divulgação do Menu Meseta Ibérica

Anexo 2: Formulário de adesão do Menu Meseta Ibérica

Anexo 3: Registo do Menu Meseta Ibérica e dos seus ingredientes

Anexo 4: Dístico de Adesão do Estabelecimento ao Menu Meseta Ibérica

Anexo 5: Modelo de Menu Meseta Ibérica e respetivo marcador informativo



Anexo 1: Folheto de divulgação do Menu Meseta Ibérica

Menu
Meseta
Ibérica
O Nosso Menu Km Zero!

Os estabelecimentos interessados devem candida-
tar-se através do preenchimento de um formulário 
próprio na plataforma produtos-mesetaiberica.com, 
onde se comprometem a respeitar o conceito Km Zero 
e o regulamento do Menu Meseta Ibérica. Para devida 
adesão ao conceito deverão propor um menu e iden-
tificar todos os ingredientes que o constituem assim 
como a origem dos mesmos.

A adesão é gratuita e todo o apoio necessário será for-
necido através de diversos materiais de divulgação.

produtos-mesetaiberica.com

+351 273 098 151

geral@biosfera-mesetaiberica.com

O Menu Meseta Ibérica destina-se essencialmente 
aos restaurantes mas todo o setor da restauração é 
convidado a aderir. Assim, não só os restaurantes, 
mas os bares, os cafés, pastelarias, tabernas ou outros 
interessados em aceitar este compromisso podem 
aderir ao Menu Meseta Ibérica.

A Quem Se Destina?

Como Aderir?

Contactos

?
• Garantia que os produtos utilizados são de pro-
dução local, com a qualidade conhecida dos pro-
dutos da região e que os diferencia de outras re-
giões ou de produtos mais industrializados e globais;

• Redução da pegada ecológica associada ao trans-
porte dos produtos;

• Criação progressiva de uma cadeia alimentar de 
base local;

• Mais-valias económicas para os restaurantes ade-
rentes, pois trata-se de um tema para os quais os ci-
dadãos estão progressivamente mais atentos, procu-
rando cada vez mais produtos de qualidade;

• Divulgação dos restaurantes aderentes através de 
vários meios.

Porquê
ADERIR

O Slow Food é um movimento internacional que ce-
lebra o alimento de qualidade e o prazer da alimen-
tação, contrapondo-se à padronização do alimento 
oferecido pelo fast-food.

Preocupa-se com o desaparecimento das tradições 
alimentares locais e o interesse cada vez menor das 
pessoas pela comida, a sua origem, o seu gosto e o 
seu impacto no mundo. 

O Km Zero parte da filosofia do Slow Food e pretende 
criar e promover uma cadeia alimentar de base local, 
contribuindo assim para a sustentabilidade e eco-
nomia local. 

O que é?
O Menu Meseta Ibérica é constituído, na sua maioria, 
por alimentos de produção local, respeitando a sazo-
nalidade regional dos produtos (quando aplicável). 
Este deve integrar, quanto possível:

Sopa e/ou entrada

Prato principal

Pão

Vinho ou outra bebida

Sobremesa

Digestivo

No estabelecimento, o Menu é apresentado em do-
cumento próprio com folheto explicativo do conceito 
Km Zero. No entanto, o cliente não é obrigado a es-
colher o menu completo.

O alimento de qualidade deve ser: 
BOM, LIMPO E JUSTO.
BOM representando um alimento saboroso, que 
satisfaça os sentidos e seja parte da cultura local. 

LIMPO por ter sido produzido com respeito ao 
meio-ambiente, ao bem-estar animal e à saúde 
humana.

JUSTO por ter preços acessíveis aos consumidores 
e uma remuneração adequada para os produtores.

Seguir esta premissa é um compromisso com um 
futuro melhor. Desta forma, cada um de nós é cha-
mado a praticar e divulgar um novo conceito de ali-
mentação com consciência e responsabilidade.

Já Ouviu Falar Em
SLOW FOOD?

Qual É A Premissa Do Slow Food?

O Que É O
KM ZERO? De acordo com estes objetivos e com os pres-

supostos do Plano Estratégico ZASNET para a 
Cooperação e Desenvolvimento Territorial e do 
Plano de Ação Meseta Ibérica, a Reserva da Biosfera 
Transfronteiriça Meseta Ibérica decidiu desenvolver 
um Menu Km Zero, o Menu Meseta Ibérica, lançando 
o desafio, aos estabelecimentos do setor da restau-
ração, de criar o seu próprio menu.

Porquê Um Menu Km Zero?
Menu 
Meseta Ibérica
O Nosso Menu Km Zero!Tendo consciência da responsabilidade de todos, a 

Reserva da Biosfera Transfronteiriça Meseta Ibérica 
pretende cumprir os objetivos centrais da abordagem 
local food, incentivando um futuro melhor através de: 

# Dinamização do consumo de alimentos 
produzidos localmente;
# Valorização da gastronomia e das 
técnicas de produção tradicionais;
# Gestão sustentável dos recursos 
energéticos e diminuição da pegada 
ecológica alimentar;
# Estabelecimento de ligações diretas 
entre os produtores e os consumidores; 
# Revitalização de estruturas de 
produção, transformação e distribuição; 
# Construção de redes de relações 
entre produtores e empresários.



Anexo 2: Formulário de adesão do Menu Meseta Ibérica

Menu Meseta Ibérica
Formulário de Adesão

Declaração de adesão e de aceitação do regulamento

Nome

Tipo de estabelecimento

Endereço completo

Localização

Telefone

Data

E-mail

Assinatura do Responsável

Responsável

NIF

Telemóvel

Local

O Responsável do Estabelecimento acima indicado declara que pretende aderir ao menu Meseta 
Ibérica, que tomou conhecimento do seu regulamento e que se compromete a respeitar o mesmo. 



Anexo 3: Registo do Menu Meseta Ibérica e dos seus ingredientes

Menu Meseta Ibérica
Registo do Menu e dos seus ingredientes

Estabelecimento:

Opção*:

Listagem dos Ingredientes Local de Produção/Origem

Opção*:

Listagem dos Ingredientes Local de Produção/Origem

Opção*:

Listagem dos Ingredientes Local de Produção/Origem

* Escolher dentro das opções: Sopa, entrada, prato principal, pão, vinho, outra bebida, sobremesa, fruta, digestivo
Assinale nesta coluna o ingrediente principal do prato ou bebida



Anexo 4: Dístico de Adesão do Estabelecimento ao Menu Meseta Ibérica

Estabelecimento Aderente
Menu Meseta Ibérica



Anexo 5: Modelo de Menu Meseta Ibérica e respetivo marcador informativo

OrigemDescrição €

Menu Meseta Ibérica
O nosso Menu Km Zero!

Anexo 5a. Modelo de Menu Meseta Ibérica



Anexo 5: Modelo de Menu Meseta Ibérica e respetivo marcador informativo

Anexo 5b. Marcador informativo Menu Meseta Ibérica

Estabelecimento Aderente

Menu
Meseta Ibérica

VEJA ONLINE

O Que é o Menu Meseta ibérica?
O Menu Meseta Ibérica é um menu Km Zero, 

constituído, na sua maioria, por alimentos
de produção local.

O Que é o Km Zero?
O Km Zero pretende criar e promover uma cadeia 
alimentar de base local, contribuindo assim para a 

sustentabilidade e economia local.

Km Zero = Produzido na Reserva da Biosfera 
Transfronteiriça Meseta Ibérica

Porquê Escolher Este Menu?
# Promover a diminuição da pegada 

ecológica alimentar
# Promover a economia local

# Preservar a biodiversidade e proteger 
as técnicas de produção tradicionais

# Valorizar a gastronomia tradicional

Descubra o delicioso menu que temos disponível e  
comprometa-se com um futuro melhor!

produtos-mesetaiberica.com


