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O Top 10 das Cidades mais Vegan Friendly da Europa e de Portugal 

 

Holidu, o motor de buscas global para casas de férias, apresenta o Top 10 das 

capitais mais vegan friendly da Europa, e Lisboa está entre elas – a mesma 

pesquisa foi feita para Portugal, onde os resultados surpreendem. 

 
- Lagos, Porto e Faro ocupam o pódio das cidades portuguesas mais veganas. 

-   A nível Europeu, Lisboa ocupa o terceiro lugar no Top 10 de melhores destinos para veganos. 

 

O estilo de vida vegano tem se popularizado cada vez mais em todo o mundo, seja por uma 

questão de bem estar, já muitos estudos apontam que este estilo de alimentação pode trazer 

muitos benefícios à saúde, ou por uma questão de proteção animal.  

O número de pessoas que optam pelo veganismo em Portugal é incerto, no entanto acredita-se 

que este número está a crescer tanto que recentemente um projeto de lei aprovado no país 

garantirá a opção de pratos sem ingredientes de origem animal em estabelecimentos públicos. 

A medida vale para hospitais, instituições de ensino, sedes da administração pública e 

penitenciárias. 

 

Apartamentos de férias populares com turistas veganos 

"Os turistas com requisitos nutricionais específicos, muitas vezes, escolhem uma casa ou 

apartamento de férias em vez de um hotel, pois eles podem facilmente preparar refeições a seu 

gosto em vez de verificar a lista de ingredientes no buffet do hotel", diz Fernando Esteves, Gerente 

para Portugal na empresa Holidu. 

 

Destinos de Férias para Veganos 

Com crescente entusiasmo pela dieta vegana, não é de admirar que a seleção de alimentos 

puramente vegetais esteja crescendo nos supermercados também! Seja algasnack, kale chips ou 

hambúrgueres 100% vegetais que estão a mudar a perceção de que ser um adepto do veganismo 

signifique ter que optar apenas por saladas pouco atraentes. 

 

Mas com relação aos restaurantes veganos, quais destinos oferecem mais opções para os 

viajantes que preferem alimentos sem a presença de ingredientes de origem animal? Holidu, o 

portal comparativo de casas de férias, investigou quais cidades oferecem a maioria dos 

restaurantes e cafés com opções veganas ou vegetarianas em relação ao seu número de 

habitantes. Alguns dos resultados são surpreendentes. 

 

Top 10 das cidades mais vegan friendly da Europa 

Boas notícias: aqueles que embalam as malas para viajar para a Europa agora podem descobrir 

uma grande variedade de produtos veganos nas áreas metropolitanas. Além disso os veganos 

podem experimentar um número crescente de pratos sem ingredientes animais em restaurantes 

e cafés. De Amsterdã a Londres: estas são as 10 cidades perfeitas para adeptos da dieta vegana 

ou vegetariana: 
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1. Amsterdão 

A cidade dos canais ocupa o primeiro lugar da lista graças aos diversos restaurantes, cafés e 

bistros existentes em todas as ruas da cidade que oferecem uma grande variedade de pratos 

veganos. 

2. Paris 

Uma série de atributos fazem de Paris uma das cidades mais visitadas por turistas no mundo, um 

desses atributos é a excecional culinária parisiense e o fato de Paris ocupar o segundo lugar na 

lista de cidades mais vegan-friendly mostra que a culinária da cidade luz é também inclusiva, 

oferecendo diversas opções de pratos típicos francês em versões completamente livres de 

ingredientes animais. 

3. Lisboa 

A metrópole portuguesa é um dos destinos turísticos que mais cresce na Europa e como 

consequência, Lisboa oferece um leque de opções cada vez mais amplo de restaurantes com 

escolhas que vão muito além dos tradicionais pratos à base de bacalhau. Em alguns cafés já é 

possível comprar os famosos pasteis de nata em opções veganas. 

4. Estocolmo 

Também entre os arquipélagos e as pistas de Gamla Stan, o veganismo tem crescido como uma 

opção aos pratos tradicionais suecos. Não é de admirar a Escandinávia esteja na dianteira desta 

tendência! 

5. Berlim 

A Alemanha é um dos países onde mais facilmente encontram-se opções veganas nos 

supermercados por isso não é uma surpresa que a capital do país também esteja no Top 10 

quando o assunto é número de restaurantes. 

6. Copenhaga 

Na verdade, é surpreendente que a cidade dinamarquesa figure no ranking, já que há mais porcos 

do que pessoas na Dinamarca. Mas mesmo assim é possível pedir o tradicional Smørrebrød com 

um delicioso vegetal espalhado no topo. 

7. Praga 

Além dos Dumplings de batata recheados e muita, muita carne, os viajantes que visitam a capital 

checa estão agora a encontrar mais e mais pratos veganos nos cardápios. Aqui, o turismo é a 

principal fonte de diversidade. 

8. Viena 

Em Viena, os veganos não podem reclamar: não há falta de instalações de restaurantes e 

supermercados puramente veganos.  

9. Oslo 

A Noruega não é apenas uma das capitais mais verdes, mas também mostra destaques culinários. 

Os Veganos sempre encontram algo aqui. 

10. Londres 

A comida oferecida por esta cidade é tão multicultural quanto seus habitantes. Seja em mercados 

de alimentos, festivais ou mesmo cadeias de franquias, é possível encontrar pratos veganos em 

quase todas as ruas.  
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Top 10 das cidades mais vegan friendly de Portugal 

A culinária portuguesa é reconhecida como uma das mais autenticas da Europa, em poucos países 

encontra-se uma mistura tão singular de ingredientes. E embora seja muito diversificada, a 

culinária lusitana, compartilha um traço em comum: o uso de ingredientes de origem animal e seus 

mais tradicionais pratos, seja Bacalhau à Brás, Queijo da Serra, as Sardinhas Assadas ou a 

Caldeirada de peixe o que não impede que a culinária do país também demonstre um imenso 

dinamismo ao adaptar-se as necessidades de uma parcela da população portuguesa que está a 

optar por uma dieta vegana. Abaixo a lista das cidades mais vegan friendly de Portugal. 

 

Lagos 

O pódio das cidades mais vegan friendly de Portugal é uma surpresa para aqueles que esperavam 

Lisboa ou Porto no topo. Lagos, localizada no Barlavento Algarvio é muito admirada pela sua 

formação litorânea, com praias lindas e acessíveis, mas além de beleza natural a cidade também 

oferece opções culinárias para todos os gostos, inclusive os veganos.  

 

Porto 

Já o segundo lugar não é uma grande surpresa, pois apesar do prato portuense mais famoso ser 

a Francesinha, a cidade invicta já está acostumada a receber turistas de todos os tipos e, portanto, 

oferece uma culinária que reflete esta variedade. 

 

Faro 

A capital Algarvia completa o pódio de cidades mais vegan-friendly de Portugal. Por ser para 

muitos o ponto de chegada em Algarve, a região mais turística de Portugal. Faro recebe um grande 

número principalmente de turistas internacionais o que influencia na grande variedade da culinária 

local. 

 

Lisboa 

Embora figure em destaque no pódio das cidades mais vegan-friendly da Europa, Lisboa ocupa 

uma posição um pouco mais baixa em comparação as outras cidades portuguesas, isso porque 

apesar de contar com uma enorme quantidade de mercados e restaurantes veganos a cidade 

também tem a maior população em Portugal. 

 

Funchal 

Não é uma surpresa que a capital da ilha da madeira figure no ranking já que a ilha é um paraíso 

para os apaixonados por frutas exóticas e vegetais variados. 

 

Ponta Delgada 

A capital dos Açores também se beneficia por um clima propício ao plantio de vegetais que fazem 

com estes sejam encontrados sempre frescos nos mercados ou nos restaurantes que oferecem 

pratos apenas a base destes ingredientes. 

 

Aveiro 

Já os adeptos da dieta vegana que pretendem viajar para o centro de Portugal podem considerar 

Aveiro como uma ótima opção não só pelas belezas da cidade, mas também pela ótima oferta de 

pratos sem ingredientes animais. 

 

Coimbra 

A proporção de adeptos da dieta vegana é maior entre pessoas mais jovens, portanto não é uma 

surpresa que Coimbra, conhecida como a cidade dos estudantes, apareça com destaque no 

ranking já que a cidade possui por natureza um espirito jovem e inovador. 
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Braga 

Braga também é uma cidade que se orgulha do seu espirito jovem, tanto que em 2012 Braga foi 

distinguida como a Capital Europeia da Juventude, o que propiciou a realização de vários projetos 

de cariz social, político e cultural envolvendo jovens. Por isso não é de se admirar que a cidade 

também esteja na vanguarda quando se trata também de nutrição. 

 

Setúbal 

A cidade de Setúbal na área metropolita de Lisboa fecha a lista de cidades mais vegan friendly de 

Portugal graças ao crescimento das opções de restaurantes veganos na cidade. 

 

Sobre este estudo 

 

Os dados para este estudo foram coletados em maio de 2017 a partir de dados de Happy Cow, 

um site especializado em nutrição vegana. Para elaboração do ranking das cidades, o número de 

restaurantes veganos, bem como os restaurantes que oferecem opções veganas, foram 

comparados com o número de habitantes locais. Sobre este estudo 

 

Os dados para este estudo foram coletados em maio de 2017 a partir de dados sobre Happy Cow, 

um site especializado em nutrição vegana. Para o ranking das cidades, o número de restaurantes 

veganos, bem como os restaurantes com opções veganas, foram comparados com o número de 

habitantes das cidades. 
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Dicas Holidu de Restaurantes e Mercados nas 10 cidades mais vegan friendly 

da Europa 

 

Amsterdã 

Dica de Restaurante de Holidu: 

The Avocado Show: Restaurante com pratos a base de abacate com uma ampla gama de opções 

para veganos no moderno Quartier De Pijo 

Daniël Stalpertstraat 61, 1072 XB Amsterdam 

http://www.theavocadoshow.com/ 

 

Dica de Loja/Mercado de Holidu 

Vegabond: loja de iguarias vegana com pequenas ofertas de almoço 

Leliegracht 16, 1015 DE Amsterdam 

http://vegabond.nl/ 

 

Paris 

Dica de Restaurante de Holidu: 

Gentle Gourmet Cafe: cozinha francesa e mediterrânea com um menu sazonal 

24 Boulevard de la Bastille, 75012 Paris 

https://gentlegourmet.fr/pt/en/ 

 

Dica de Loja/Mercado de Holidu: 

Un Monde Vegan: supermercado vegano perto da Place de la République 

64 Rue Notre Dame de Nazareth, 75003 Paris 

https://www.unmondevegan.com/index.cfm 

 

Lisboa 

Dica de Restaurante de Holidu: 

Ao 26 Vegan Food Project: restaurante vegano moderno com um cardápio que muda 

frequentemente e especialidades diárias 

https://www.facebook.com/ao26veganfoodproject/ 

 

Dica de Loja/Mercado de Holidu: 

Biomercado: supermercado orgânico com uma excelente oferta de produtos veganos 

Av. Duque de Ávila 141B, 1050-053 Lissabon 

http://www.biomercado.com.pt/ 

 

Estocolmo 

Dica de Restaurante de Holidu: 

Dr. Salad: Restaurante com pratos de comida crua veganos e sem glúten 

Sibyllegatan 29, 114 42 Estocolmo 

http://www.doctorsalad.net/ 

 

Dica de Loja/Mercado de Holidu: 

Goodstore: supermercado vegano puro com um pequeno bistrô 

Hornsgatan 176, 117 34 Estocolmo 

http://www.goodstore.se/ 
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Berlim 

Dica de Restaurante de Holidu:: 

The Bowl: restaurante com tigelas de comida orgânicas doces e salgadas 

Warschauer Str. 33, 10243 Berlim 

http://the-bowl.de/ 

 

Dica de Loja/Mercado de Holidu: 

O Mercado Verde: Streetfoodmarket, onde tudo trata do estilo de vida vegano, sustentabilidade e 

regionalidade. (4 vezes por ano) 

Reinbeckstraße 9, 12459 Berlim 

http://greenmarketberlin.com/ 

 

Copenhaga 

Dica de Restaurante de Holidu: 

42 Raw: Café com uma grande variedade de pratos sem glúten, veganos e de alimentos crus 

Pilestræde 32, 1112 Kopenhagen 

http://www.42raw.com/ 

 

Dica de Loja/Mercado de Holidu: 

Kopenhagen Street Food Hall: Muitas barracas de comida com pratos de todo o mundo 

Trangravsvej 14, 1436 Kopenhagen 

http://copenhagenstreetfood.dk/pt/food-stalls/ 

 

Praga 

Dica de Restaurante de Holidu: 

Raw Cha: Restaurante com menu internacional que muda diariamente no centro da cidade 

Na Poříčí 1039/8, 110 00 Prag 

http://rawcha.cz/cs/ 

 

Dica de Loja/Mercado de Holidu: 

World Vegan: supermercado vegano puro 

Na Poříčí 1067/25, 110 00 Prag 

http://www.worldvegan.cz/ 

 

Viena 

Dica de Restaurante de Holidu: 

Swing Kitchen :Restaurante vegano e sustentável perto da ópera de Viena 

Operundasse 24, 1040 Wien 

http://www.swingkitchen.com/ 

 

Dica de Loja/Mercado de Holidu: 

Das MarctStandl: loja orgânica vegana com uma grande oferta de superalimentos e produtos locais 

Meidlinger Markt 59-61-63-64, 1120 Wien 

http://marctstandl.at/ 
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Oslo 

Dica de Restaurante de Holidu: 

Funky Fresh Foods: Café com hambúrgueres veganos e excelentes bolos crus 

Hausmanns gate 16, 0182 Oslo 

https://www.funkyfreshfoods.no/ 

 

Dica de Loja/Mercado de Holidu: 

Rötter: supermercado orgânico com uma boa variedade de produtos veganos 

Ullevålsveien 39, 0171 Oslo 

http://www.roetter.no/ 

 

Londres 

Dica de Restaurante de Holidu: 

The Gate Seymour Place: Restaurante vegetariano de alta qualidade com pratos veganos 

internacionais 

22-24 Seymour Place, Londres W1H 7NL 

http://thegaterestaurants.com/ 

 

Dica de Loja/Mercado de Holidu: 

Planetorganic: supermercado orgânico com 7 lojas em Londres e uma grande variedade de 

produtos veganos 

23-24 Tottenham Court Road, London W1T 

http://www.planetorganic.com/ 


