
 

USA Onions 

Há quem diga que é o rico solo vulcânico do vale do rio Snake que torna 

nossas cebolas doces Jumbo tão doces e deliciosas quando preparadas. Outros 

dizem que são o clima seco, as prefeitas condições de cultivo e a longa temporada que 

contribuem para o tamanho e a qualidade superiores.  

 

Porém, os produtores daqui de Idaho e do leste de Oregon sabem que há outra razão para que 

esta seja uma das principais áreas de produção de cebola do país. Seus corações.  

 

É claro que nossos agricultores aproveitam o que a natureza lhes deu - o solo e o clima, além do 

conhecimento transmitido por várias gerações no cultivo destas terras - e acrescentam a isso o 

amor que sentem pela região e pelo seu trabalho, e sua determinação ao cuidar de seus campos 

ano após ano.  

 

A cada temporada, esses especialistas em agricultura cultivam grandes e belas cebolas doces 

amarelas, vermelhas e brancas, que são distribuídas de agosto até abril/maio, com grande 

regularidade. E, se formos contar, as 24.000 cargas de caminhão que colhemos totalizam quase 

500.000 toneladas de cebolas.  

 

Nossos produtores prestam atenção à tecnologia da mesma forma que ao clima, usando técnicas 

de armazenamento de última geração para manter nossas belas cebolas sempre belas. A 

segurança alimentar é sua maior prioridade, porque eles não apenas cultivam algumas das 

melhores cebolas doces, mas também porque eles comem o que produzem. Seus filhos comem 

o que é produzido nestes campos, e os filhos de seus filhos 

também.  

 

E o sabor? Simplesmente impressionante! O pessoal gosta 

tanto dessas cebolas que as incluem em quase todas as 

refeições, todos os dias. Nossas cebolas doces realmente 

são tão boas. Na próxima vez em que você comer uma 

cebola doce de Idaho e leste de Oregon, lembre-se de onde 

ela veio. Ela veio de nossas fazendas, e também de nossos 

corações.  

Idaho e leste de Oregon  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordem de comercialização federal nº 958:  

 

O objetivo da USA Onions é trabalhar com todos os segmentos do setor de produção para oferecer 

cebolas de um tamanho consistente e da melhor qualidade possível. Trabalhamos para aumentar o 

consumo da USA Onions através de programas promocionais, educação, propaganda e 

comunicações. Estamos em parceria com produtores e distribuidores de Idaho e leste de Oregon para 

criar programas que atraiam compradores, criando uma demanda por cebolas de inspeção obrigatória 

de Idaho e leste de Oregon - USA Onions.  

 

A região de Idaho e leste de Oregon é a única região de armazenamento de cebolas dos Estados 

Unidos regida por uma Ordem de comercialização federal (7 CFR parte 958). As cebolas da USA 

Onions são inspecionadas diariamente pelo serviço de inspeção federal para certificar que elas 

estejam em conformidade com os requisitos de grau, tamanho, embalagem e madureza.  

Candi Fitch, 

Executive Director 

(208) 722-5111 

Fax: (208) 722-6582 

cbfitch@cableone.net 

Dicas de armazenamento e manuseio:  

 

As cebolas devem ser mantidas em uma área fresca, seca 

e bem ventilada. Armazene as cebolas a uma temperatura 

de 40 a 60 °F (4,4 a 15,6 °C) e umidade relativa de 65 a 

70%. Ao armazenar grandes quantidades de cebola, use 

ventiladores a grande escala para manter as cebolas secas 

e evitar o apodrecimento. As cebolas embaladas em 

bolsas ou caixas devem ser armazenadas a pelo menos 30 

cm de paredes e outros pallets para proporcionar uma boa 

ventilação. NÃO use embalagens de plástico para as 

cebolas. A falta de ar reduz o tempo de armazenamento. 

Mantenha as cebolas afastadas da luz solar direta.  

 

Do coração do condado 

da cebola, nos EUA  

Nós nos entregamos de corpo e alma ao 

fornecimento de cebola doce  saudável e de 

alta qualidade, produzida no condado da 

cebola, EUA  

Supercolossal 
10,8 cm ou mais  

Colossal 

9,5 cm ou mais  
Jumbo 

7,6 cm ou mais  
Pré-embalada 

4,4 cm a 6,9 cm  
Média  

5,7 cm a 8,2 cm  
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