PÓLEN DE FLORES
Origem: Montado da Herdade Aldeia de Cima.

A importância da apicultura

15 apiários na Serra do Mendro, com 599 colmeias

A vida das abelhas é crucial para o planeta e para o
equilíbrio dos ecossistemas. Na Herdade Aldeia de

Caraterísticas físico-químicas: O Pólen de Flores da

Cima as abelhas polinizam as plantas, favorecem a
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contribuem para o bem estar das populações.

minerais como potássio, cálcio, sódio, magnésio,
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Na Serra do Mendro defendemos a biodiversidade e
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resgatamos uma agricultura sustentável com passos
que nos ajudam a proteger o solo, a conservar a
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água e a preservar o meio ambiental, social e
cultural. Esta filosofia e forma de interação com a

Informação adicional: O pólen de flores deve ser

natureza permite preservar a vida das abelhas e
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papas de aveia ou de cereais. O frasco deve ser
conservado em ambiente seco e fresco e à
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15 apiários e 599
são

cuidadosamente

da época e da floração.

Rico em aminoácidos e gamas vitamínicas de
origem biológica, prótidos, lípidos, açúcares e sais
minerais, contém a maior parte dos elementos
indispensáveis à vida na Terra.

www.aldeiadecima.com

