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Batata palha ELMA CHIPS® ganha
nova embalagem e lança promoção
especial de natal
Disponível em: http://jornaldiadia.com.br/batata-palha-elma-chipsganha-nova-embalagem-e-lanca-promocao-especial-de-natal/
Data: 22/10/2015
Marca promove ação “Compre & Ganhe” e propõe nova identidade
visual durante o período de maior sazonalidade do produto
Para estimular o espírito natalino entre familiares e amigos, a Batata
Palha ELMA CHIPS® lança a promoção “Compre & Ganhe”, que
premiará o consumidor com um exclusivo livro de receitas com um
contador de porções, a cada três pacotes adquiridos do produto. A ação
será realizada em algumas lojas das cidades de São Paulo e Rio de
Janeiro a partir desse mês.
Segundo Erika Salgado, diretora da categoria de salty snacks da
PepsiCo Brasil, o período de festas é o mais importante para a
categoria, que tem um incremento de 10% em vendas*, se comparado
aos demais meses do ano. “Com a proximidade do fim de ano, as
vendas de batata palha aumentam significativamente devido às receitas
de Natal e Réveillon, que muitas vezes utilizam desse ingrediente em
sua elaboração. Por esse motivo, lançamos uma promoção “Compre &
Ganhe” que tem como brinde um livro de receitas para auxiliar o
consumidor na hora de cozinhar, com sugestões exclusivas de como
utilizar o produto em pratos tradicionais”, comenta.
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Além da ação promocional, as embalagens também chegam ao
mercado de cara nova, conceitualmente mais modernas e harmoniosas
com o ambiente familiar. A linha de batata palha ELMA CHIPS® possui
em seu portfólio versões de 140g g, 120 g (Extra Fina), 80g e 300g.

Cancerígeno estará presente em mais
de 17% das batatas fritas
Disponível em:
http://www.noticiasaominuto.com/lifestyle/472325/cancerigeno-estarapresente-em-mais-de-17-das-batatas-fritas
Data: 21/10/2015
Um estudo realizado em Espanha encontrou níveis “injustificadamente
elevados” de acrilamida, uma substância que se forma na fritura das
batatas

Cerca de um em cada cinco pacotes de batatas fritas em Espanha
apresenta uma substância cancerígena, a acrilamida, acima dos níveis
recomendados pela Comissão Europeia. O alerta é dado pelo estudo
realizado por cientistas do Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC).
A acrilamida forma-se de forma natural a partir dos açúcares e
aminoácidos em processos industriais de frituras acima dos 120º.
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Depois de analisarem 40 marcas os investigadores encontraram níveis
de acrilamida que variam até 80%.
Em junho, a Autoridade Europeia de Segurança Alimentar (EFSA)
alertou que “a acrilamida nos alimentos é uma preocupação para a
saúde pública”, uma vez que danifica o ADN e é cancerígena, como
concluíram vários estudos feitos em animais, destaca o El País.
Os autores do estudo alertam os “níveis injustificadamente elevados
poderão ser combatidos com uma adequada seleção da matéria-prima e
ajustes das operações de fritura”, ainda assim aplaudem “a tendência
satisfatória” observada na última década, com uma redução de quase
58%.

Como eliminar as verrugas da pele
sem deixar cicatriz
Disponível em:
http://www.noticiasaominuto.com.br/lifestyle/143159/como-eliminar-asverrugas-da-pele-sem-deixar-cicatriz
Data: 02/10/2015
As verrugas são tumorações benignas de pele causadas pelo papiloma
vírus humano (HPV), que não costumam causar dor e podem surgir em
diferentes partes do corpo, já que se propagam com bastante facilidade
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Na maioria dos casos, a verruga é benigna e não costuma representar
nenhum tipo de problema para o organismo. Muito embora, algumas
delas possam ficar com um tamanho maior e até causar dor.
O processo de eliminação das verrugas é algo difícil e que requer uma
boa dose de paciência. Infelizmente, os tratamentos naturais que iremos
compartilhar a seguir não serão capazes de eliminá-las da noite para o
dia. A palavra chave para obter resultados é a constância e regularidade
na aplicação, explica o site Melhor Com Saúde.
Estes remédios naturais, além de combaterem as verrugas, também
possuem propriedades que ajudam a eliminá-las sem deixar cicatrizes,
um ponto positivo já que nenhum de nós quer ser lembrado destas
incômodas protuberâncias. Conheça alguns deles a seguir:
Aloe vera: rica em antioxidantes e possui inúmeras propriedades que
favorecem a saúde da pele e do organismo, sendo usada em
incontáveis tratamentos naturais de grande eficácia. Entre as suas
propriedades, podemos citar a sua habilidade de eliminar as verrugas de
maneira natural e de favorecer a cicatrização do processo.
Para utilizá-la, basta extrair o gel de aloe vera e aplicá-lo diretamente na
verruga, usando um algodão. Faça este tratamento durante a noite,
cubra a verruga com o gel usando um curativo, e deixe agir durante toda
a noite, repetindo o tratamento todos os dias antes de dormir.
Alho: é um alimento fantástico usado há séculos como tratamento
naturalpara diversas condições devido a suas propriedades benéficas
para o organismo. Para utilizá-lo, comece amassando um dente e
misture-o com um pouco de água, criando uma pasta homogênea.
Aplique esta pasta diretamente na verruga e cubra com um curativo.
Repita o tratamento diariamente até que a verruga caia por si só,
usando sempre um novo dente de alho. Fique atento para evitar o
contato com a pele ao redor da verruga.
Batata: é um método caseiro que costuma ser transmitido de geração
em geração, e continua sendo usado devido à sua eficácia no
tratamento desta condição incômoda. Basta cortar uma batata em dois
pedaços e esfregar suavemente um deles na verruga. Deixe que o suco
natural da batata penetre bem na verruga para obter melhores
resultados.
Outra opção é fazer uma pasta com a polpa da batata e aplicar
diretamente na verruga. Cubra com um curativo e deixe agir durante a
noite.
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Abacaxi: algumas de suas propriedades benéficas são decorrentes da
presença de enzimas que favorecem o tratamento de diversas
condições. Neste caso, basta cortar um pedaço de abacaxi fresco e
aplicar diretamente na verruga que deseja eliminar, deixando que o suco
penetre bem. Os ácidos e enzimas naturais presentes na fruta irão
ajudar a eliminá-la. Você pode repetir a aplicação várias vezes ao dia
para obter melhores resultados.
Óleo de melaleuca: também conhecida como árvore do chá, conta com
importantes propriedades antibacterianas, além de ter capacidades
poderosas de combater os germes. Ele pode ser útil para tratar
diferentes condições de pele, e entre elas está incluído o tratamento das
verrugas, favorecendo também a sua cicatrização.
Para utilizá-lo, aplique o óleo diretamente na verruga e cubra com um
curativo, repetindo o processo diariamente até que ela caia sozinha.
Lembre-se de ser constante na aplicação para obter resultados com
maior rapidez.
Dente de leão: é outro excelente remédio natural para o tratamento
eficaz das verrugas. Você pode fazer uma infusão e aplicá-la
diretamente na verruga, mas há uma maneira mais eficiente de
aproveitar as suas propriedades.
As folhas e raízes do dente de leão contêm um suco leitoso que pode
ser facilmente espremido. Você pode espremer as folhas sobre a
verruga, deixando cair diretamente este líquido sobre a mesma. Como o
dente de leão é levemente irritante para a pele, estimula o sistema
imunológico a combater a verruga naturalmente.
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McCain lança novos produtos no
Reino Unido
Disponível em: http://potatopro.com/news/2015/mccain-releases-newproducts-united-kingdom
Data: 21/10/2015

McCain lança baby batatas assadas no Reino Unido
McCain está aumentando a sua gama de congelados de batata no
Reino Unido com o lançamento da Baby Baked Potatoes de microondas
e é a primeira marca de batata-frita no varejo do Reino Unido. A
empresa é responsável por quase 60% dos consumidores do Reino
Unido. Portanto McCain tem produtos como McCain Spicy Fries Peri
Peri e Fries McCain Steakhouse, a fim de dar um apelo mais amplo para
a categoria de batata congelada.
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Equador produz novas variedades de
batata de qualidade e alto
desempenho
Disponível em: http://potatopro.com/news/2015/ecuador-producenuevas-variedades-de-papa-de-calidad-y-alto-rendimiento
Data: 14/10/2015

O Vice-Presidente, Jorge Glas, visitou esta tarde a produção em estufa
de batatas de semente certificadas do Instituto de Investigação Agrária,
INIAP, localizado no campus da IASA Exército Escola Politécnica.
O objetivo do projeto é que o fazendeiro de batatas obtenham um
produto saudável, de alto desempenho e qualidade; resistentes a pragas
e doenças. Neste quadro, a segunda presidente disse que espera 2017
para cobrir 30% do total de hectares cultivados de batata em todo o
país. "Temos investido cerca de US $ 4 milhões nesta infra-estrutura (...)
utilizando sementes certificadas que pode exceder 20 toneladas por
hectare de produtividade", disse Glas.
Por sua parte INIAP diretor-executivo, Juan Manuel Dominguez, disse
que o Equador vai continuar a apoiar os agricultores com novas
tecnologias ", para contribuir para o desenvolvimento regional, aumentar
a produtividade e reduzir a pobreza", disse ele.
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O projeto se concentra em melhorar as variedades de batata de
semente Super Chola, Puca-Shungo, Yana-Shungo, Fripapa e Victoria,
espera-se para melhorar o rendimento dos produtores entre US $ 500 a
US $ 1.000 por hectare, aproximadamente. Os produtores interessados
nas sementes certificadas podem obter por meio do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Pescas.

Argelia: Argélia importa 100 mil
toneladas de batatas de semente

Disponível em: http://www.argenpapa.com.ar/noticia/1035-argeliaalgeria-imports-100-thousand-tonnes-of-seed-potatoes
Data: 21/10/2015

Em uma visita a Mostaganem última quarta-feira, o ministro argelino da
Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, Sid Ahmed Ferroukhi,
informou que um total de 100 mil toneladas de batatas de semente
foram importados na temporada 2015/2016.

Em uma declaração à imprensa, o ministro destacou a importância de "o
desenvolvimento da indústria de alimentos através da assinatura de
parcerias por parte dos produtores para garantir a comercialização dos
seus produtos, contribuindo assim para aumentar a sua capacidade,
modernização da produção e garantindo a diversificação da economia
nacional. " Ele também pediu uma "melhor utilização possível dos
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recursos agrícolas e primários." Mr Ferroukhi também se concentrou na
necessidade de promover os produtos locais, a fim de reduzir a
dependência das importações e alcançar uma maior segurança
alimentar. No que diz respeito às batatas de semente, o Sr. Ferroukhi
disse que seu Ministério tem um plano para reduzir significativamente a
dependência de sua importação até 2019.

Espanha: Vodka feita de batata recebe
um prémio de melhor vodka premium
Disponível em: http://www.argenpapa.com.ar/noticia/1022-espana-elvodka-alaves-de-patata-se-lleva-un-premio-al-mejor-vodka-premium
Data: 20/10/2015
Alava basmoon vodka Vodka tomou dois prêmios no evento a vodka
Mestres Globais 2015 organizado pela revista britânica The Spirit
Negócios.

O evento é um dos mais prestigiados do mundo e envolve marcas de
vodca de primeiro nível. Basmoon alcançou a medalha de ouro para a
melhor vodka premium e o melhor de prata para microdestilería. Esta
vodka foi introduzido em abril passado.
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De acordo com os fundadores, o júri destacou "o compromisso com a
batata como um diferencial. 95% das vodkas produzidas na Europa são
feitos a partir de grãos, mas decidimos seguir nosso próprio caminho de
apostas na batata. Ele dá a vodka especial, mais doce e nuances que
não pode ser visto no sabor da vodka de grãos. Ele é honrado para
receber esta medalha de ouro na categoria de Melhor premium Vodka ".
Basmoon Vodka está a ser introduzido no mercado e já tem
distribuidores em todas as províncias do País Basco e na maior parte da
Espanha. Além disso, a marca já começou a exportar para países como
a Bélgica, Reino Unido, Alemanha, Holanda e Canadá. As expectativas
são grandes, porque as tendências indicam um aumento no consumo de
vodka nos principais mercados mundiais.
Basmoon Vodka é um projeto de três amigos de infância que
aprenderam a destilar em um antigo alambique de cobre da família de
um deles. "Na família de Carlos Ortiz de Zarate, nosso mestre
destilador, aprendeu a destilar batatas para fazer vodka durante a
Guerra Civil Espanhola mão de um guerrilheiro italiano chamado Antonio
Favro. Essa receita foi mantida viva geração após geração até que
decidimos trazê-lo à luz nesta destilaria ".

Espanha: Chia se prepara para a IV
Feira da Batata

Disponível em: http://www.radiohuesca.com/noticia/551049/Chia-seprepara-para-la-IV-Feria-de-la-Patata
Data: 20/10/2015

No sábado, 31 de outubro, a cidade de Chia Ribagorzana realizará a IV
Feira de batata em que continuará a atender este produto nativo da
região. Esta será a primeira feira da agricultura de batata certificada.
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Bem como o trabalho da Associação Potato Growers Chia que surgiu há
um ano com o objetivo de recuperar essa cultura sempre ligada a essa
população.
A nomeação terá início às 7, com a preparação e ignição do fogo, e
após o recebimento das autoridades, aos 10, ele vai inaugurar a quarta
edição da feira. Em seguida, haverá a abertura do mercado de artesãos
e gado show.
Para os mais pequenos haverá entretenimento para crianças com
atividades, artesanato e jogos educativos com batata como protagonista.
Ao fim de 12 horas, será o desempenho do Polyglot Theatre, e meia
hora mais tarde, um show de acrobacias aéreas. E, em seguida, a
degustação de "pendurado batatas".
A atividade da manhã terminará com um workshop realizado no
restaurante Antonio Arazo Apollo Huesca. A feira vai fechar às 18h30.
Na década de 60, torno Chia tornou-se o local chave para o cultivo de
batata. Ao longo dos anos, ele foi posto de lado e, algum tempo atrás,
os moradores da cidade decidiu criar a associação de voltar a crescer
uma batata que se eleva a 1.500 metros e trabalhando com os métodos
tradicionais para sempre, daí o seu prémio de alta qualidade através de
quilos de produção.
A parceria começou com três famílias e hoje, 80% das obras
populacionais são o cultivo de batatas.

