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14/2015
Reta final da colheita de batata no Paraná
surpreende agricultores
Disponível em: http://g1.globo.com/pr/parana/caminhos-do-campo/noticia/2015/04/rentafinal-da-colheita-de-batata-no-parana-surpreende-agricultores.html
Data: 05/04/2015
Área está maior e a produtividade também cresceu na safra de 2015.
Preço, no entanto, caiu em relação ao mesmo período do ano passado.
A atual área de batata nesta segunda safra no Paraná está maior do que a anterior, com
13,6 mil hectares. A produtividade também cresceu e a qualidade da batata retirada do
campo está superior.
Só que o preço não está agradando os produtores. Isto porque eles estão recebendo
entre R$ 55 a R$ 60 pela saca de 50 quilos. Neste período de 2014, o valor médio era de
R$ 120 a R$ 150.

Assista ao vídeo: http://g1.globo.com/pr/parana/caminhos-docampo/noticia/2015/04/renta-final-da-colheita-de-batata-no-paranasurpreende-agricultores.html
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Batata inglesa pesou no bolso do consumidor
em março
Disponível em:
http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/seguranca/noticia/2015/04/batata-inglesapesou-no-bolso-do-consumidor-em-marco-4734962.html
Data: 07/04/2015

Item registrou variação de 24,74% comparado a fevereiro
O consumidor pagou mais caro para comer maionese de batatas no almoço de domingo
durante o mês de março. Em Blumenau o item fechou em alta de 24,74% comparado a
fevereiro. A batata frita também pesou no bolso do blumenauense. Isso porque o óleo de
soja foi o segundo item com a maior variação de custo, 11,99 %.
Apesar do aumento o preço total da cesta básica baixou 2,68% no mesmo período,
caindo de R$ 321,58 para R$ 312,97. Entretanto, a alta acumulada nos últimos 12 meses
é de 5,15%. De vilão para mocinho, o tomate lidera a lista de baixas com variação de 16,91% em relação a fevereiro. A manteiga, o café moído, a banana e a farinha de trigo
também variaram negativamente, o que contribuiu para o valor final da cesta fechar em
baixa.
Já o Índice de Variação Geral de Preços de Blumenau registrou em março uma variação
de 0,65%. De acordo com o professor do Departamento de Economia da Furb, Jamis
Antônio Piazza, o número ficou dentro do intervalo esperado que era de 0,3% a 0,8%.
Dos 25 subgrupos pesquisados, 10 registraram alta, 11 ficaram estáveis e apenas quatro
variaram negativamente.
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No Superclássico entre Barcelona e Real
Madrid, ingresso vira 'brinde' de batata frita
Disponível em: http://espn.uol.com.br/noticia/494178_no-superclassico-entre-barcelonae-real-madrid-ingresso-vira-brinde-de-batata-frita
Data: 21/03/2015

Com ou sem cambistas, Camp Nou estará lotado no Superclássico
Já imaginou comprar uma porção de batatas fritas e ganhar, de ‘brinde', um par de
ingressos para o Superclássico entre Barcelona e Real Madrid? Como as punições
contra cambistas são duras na Espanha, os vendedores ilegais arrumam diversas
maneiras de disfarçar a comercialização das entradas.
Em diversos sites de vendas, como o "milanuncios.com", os tão desejados em ingressos
para o jogo do Campeonato Espanhol passam a ser comercializados como brindes de
outros produtos bem menos atraentes para que não se caracterize a venda direta dos
tickets.
Um dos anúncios, por exemplo, oferece uma porção de batatas fritas e, de ‘presente',
duas entradas para a partida entre Barcelona e Real Madrid, com direito a detalhes como
o portão de acesso e o setor do estádio que o ingresso dá direito. O preço, no entanto, é
bem mais condizente com a importância do jogo: as batatas fritas saem por nada menos
que 400 euros, ou R$ 1400.
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Seis (6) coisas surpreendentes (sem ser de
comer) para fazer com batatas
Disponível em: https://catracalivre.com.br/geral/invencoes-ideias/indicacao/6-coisassurpreendentes-sem-ser-de-comer-para-fazer-com-batatas/
Data: 06/04/2015

Batatas podem ser úteis para tarefas do lar
Batatas fritas, batatas cozidas, mas a batata é muito mais que isso. Além de ser um
delicioso ingrediente para o paladar, a batata pode ser usada nos cuidados domésticos.
Remover cola das mãos, limpar calçados, polir talheres, são alguns exemplos práticos do
que ela pode fazer.
Você pode utilizar a batata em pedaços in natura ou a água de seu cozimento. Confira
na galeria seis usos diferentes e faça o teste:
1. Remover cola das mãos
Para retirar resíduos de cola que ficam nas mãos, corte uma rodela de batata e passe
pela região antes da lavagem.
2. Limpeza de calçado
É possível limpar sapatos impermeáveis e com solados de borracha com rodelas de
batatas cruas. Friccione o vegetal nos calçados e depois passe um pano úmido ou
escovinha para finalizar.
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3. Polir talheres
A água que resta após o cozimento de batatas é ótima para dar brilho aos talheres. Deixe
os itens de molho por uma hora e, depois, lave como de costume.
4. Fixar plantas
Use rodelas de batata para fixar plantas no vaso. O produto é natural e biodegradável.
5. Compressas
Fatias de batatas cruas, frias ou quentes, envoltas em um pano macio podem substituir
compressas ou bolsas de água em momentos de urgência.
6. Eliminar ferrugem
Esfregar rodelas cruas de batatas em ferramentas enferrujadas ajuda a eliminar a
oxidação e resgatar as peças.
E aí, testou algum dos itens? Deu certo?

Rede de fast food distribui batatas fritas grátis
Disponível em: http://www.diariosp.com.br/noticia/detalhe/80433/rede-de-fast-fooddistribui-batatas-fritas-gratis
Data: 09/04/2015

Internautas deverão tirar print da promoção e apresentar entre os dias 13 e 16 de abril no
BK
Com o objetivo de divulgar o lançamento de suas novas batatas fritas, em 2014 o Burger
King distribuiu batatas de graça durante dois dias em todos os seus restaurantes no
Brasil. A ação foi o maior sucesso e fez com que milhares de pessoas experimentassem
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a novidade. Com base no excelente resultado obtido, a rede de fast food traz novamente
a ação, só que dessa vez com muito mais força. Serão quatro dias de batatas fritas de
graça para todos os consumidores nos restaurantes da rede. Entre 13 e 16 de abril, as
pessoas poderão retirar suas batatas por meio de uma mecânica digital bastante simples.
O consumidor será impactado por um post no Facebook ou Twitter através do celular. Ele
precisa apenas tirar um print do post da promoção, apresentar a imagem no caixa do
restaurante e pronto, ganha as batatas sem pagar nada!
"Os jovens são os principais consumidores do BK, por isso estamos sempre antenados
em trazer ações inovadoras para o nosso público. Mobile, hoje, é o principal meio de
comunicação com eles e por isso pensamos em promoções divertidas com entrega de
um dos produtos que mais faz sucesso em nosso cardápio, o que irá certamente atrair
nossos consumidores e também aqueles que ainda não provaram nossas novas batatas,"
comenta o gerente de Marketing da marca no Brasil, Kellen Silvério.
A ação é válida para uma batata pequena, restrita a uma troca por pessoa. Para saber
mais sobre a ação e os restaurantes participantes acesse o site
(http://www.burgerking.com.br/).
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Calbee oferece 1 milhão de ienes para quem
criar novo sabor de batata chips
Disponível em: http://mundo-nipo.com/ultimas-noticias/03/04/2015/calbee-oferece-1milhao-de-ienes-para-quem-criar-novo-sabor-de-batata-chips/
Data: 03/04/2015

Para participar do concurso, que começou na última quarta-feira, basta se cadastrar no
site oficial da Calbbe (Imagem: Reprodução/Calbee)
A Calbee anunciou um concurso que concederá o prêmio no valor de 1 milhão de ienes a
cada um dos três primeiros colocados que criarem um novo sabor para as batatas chips
fabricadas pela empresa alimentícia.
Segundo uma publicação do jornal Sankei, os participantes devem escolher três sabores
em uma lista com 100 opções em 10 categorias, incluindo temperos. Ao término do
concurso, a empresa irá selecionar as três melhores combinações para comercializar em
março do próximo ano.
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Para participar do concurso, que começou na última quarta-feira, basta se cadastrar no
site oficial da Calbbe até as 17h do dia 30 de junho. As três pessoas que sugerirem as
melhores combinações receberão, cada uma, o prêmio de 1 milhão de ienes, cerca de 26
mil reais no câmbio atual. Os nomes dos vencedores serão divulgados até o dia 10 de
setembro.
Para saber mais detalhes ou participar, acesse a página oficial do concurso
(http://cp.calbee-nextpro.jp/).

Bolinho de Batata com Queijo (melhor do que
batata-frita)
Disponível em: http://www.tudogostoso.com.br/receita/5298-bolinho-de-batata-comqueijo-melhor-do-que-batata-frita.html
Data: 10/04/2015
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Ingredientes
1/2 kg de batatas (descascadas)
2 colheres de sopa de queijo ralado bem cheias
1 colher de sopa de amido de milho
1 ovo
Sal a gosto
Para elaborar
Cozinhe as batatas em água e sal, escorra e passe imediatamente pelo espremedor
Em seguida, acrescente o amido de milho, o queijo, o ovo e acerte o sal
Misture bem
Deixe esfriar o suficiente para por as mãos e faça pequenas bolinhas (como brigadeiro)
arrumando em uma travessa
Leve à geladeira por no mínimo 2 horas
Frite aos poucos em bastante óleo quente (10 a 12 bolinhas por vez)
Retire e coloque sobre papel toalha

