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É permitido levar comida no avião?

Sim, você pode levar a comida tanto na bagagem de mão, quanto na bagagem despachada.
Lembre-se de que os produtos devem estar embalados e intactos. Algumas companhias aéreas
podem recusar o transporte de produtos perecíveis, especialmente em voos de longa distância.
Para levar comida a bordo, é importante saber os regulamentos alfandegários do país de
destino.

O alimento levado a bordo do avião deve estar na embalagem original do fabricante e com a
data de vencimento marcada.

Fora do Brasil

O Brasil possui uma política mais amigável em relação aos alimentos comprados fora do país.
Porém, é necessário estar atento. Estados Unidos e Austrália por exemplo, não permitem a
entrada da maioria das verduras, frutas, sementes e produtos de origem animal. Esses produtos
também não podem ser levados para o território da União Europeia, caso sejam provenientes de
países terceiros. Caso planeje transportar alimentos, veri�que a regulamentação do país de
destino e dos países de trânsito.

Veja tudo sobre transporte de alimentos frescos ou congelados, clique aqui! 

Lembre-se!

A maioria das companhias aéreas não permite que o passageiro leve produtos que não duram
muito tempo.

Existem restrições quanto aos líquidos na bagagem de mão. O transporte deve ser feito em
recipientes de até 100 ml, totalizando o volume máximo de 1 litro.
A lista abaixo é apenas para �ns informativos e contém as informações sobre os alimentos
permitidos no Brasil.

 

Alimentos e bebidas

Tipo de objeto Bagagem de mão
Bagagem
registrada

Álcool e outros líquidos adquiridos na área duty
free

SIM SIM

Álcool e outros líquidos não adquiridos na área
duty free

NÃO SIM
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Bolos, biscoitos, bolachas, salgadinhos, nozes,
chocolate, barras de cereal

SIM SIM

Iogurte
SIM, em embalagens de até
100 ml

SIM

Temperos orientais (forma líquida, molhos)
SIM, em embalagens de 100
ml

SIM

Queijos SIM SIM

Fiambre, embutidos, carne embalada, carnes e
patês enlatados

SIM SIM

Verduras, frutas SIM SIM

Sopas, cremes à base de amido, temperos em pó SIM SIM

 

Gosta das nossas informações? Acesse nosso blog para
inspirações, ofertas e dicas sobre viagem. Clique aqui!

Este artigo tem as informações que você estava procurando?  Sim  |
Não

https://blog.edestinos.com.br/#utm_source=sm5&utm_medium=tg&utm_campaign=acesse-o-blog

