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Golden Foods participa pela primeira vez da 

APAS com lançamentos de produtos 
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A Golden Foods – maior importadora de batata pré-frita congelada do país – participa 
pela primeira vez da APAS 2015 – maior feira mundial do setor supermercadista entre os 
dias 04 a 07 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo. Durante o evento serão 
apresentadas as novidades como flocos de batata, anel de cebola e dois novos tipos de 
peixes: alabote e polaca do Alasca, além de todas as linhas do portfólio da empresa. 
 Empresa conhecida pela comercialização das batatas da linha Quality Fries, a batata 
pré-frita com o maior crescimento de vendas do mercado nacional dos últimos dois anos, 
os produtos aliam sabor, crocância e preço competitivo. Essa combinação segue 
conquistando espaço no mercado nacional. 
 Entre as novidades estão as novas embalagens de 1,1kg para ampliar a capilaridade no 
mercado de varejo. A nova versão é ideal para freezers domésticos, com um tamanho 
reduzido, mas sem perder a qualidade e crocância da comercializada para o Food 
Service. Os produtos nesse tamanho novo serão: batatas, vegetais, pescados e flocos de 
batata.    
 Com um estande de 69 m2, salas de reunião, espaço para degustação de todos os 
produtos do portfólio, dentro e fora do estande, a empresa espera receber cerca de 1.200 
visitantes até o fim da feira, além de estreitar relacionamento com supermercadistas, 
fornecedores e distribuidores de todos os estados brasileiros. A participação deve 
favorecer a ampliação de sua presença em todo o país. 
 Atualmente a cartela de produtos da Golden Foods apresenta mais de 80 produtos 
divididos em linhas como batatas pré-fritas congeladas, pescados, proteína animal 
(carnes bovina e de cordeiro) e vegetais congelados. Até o final do ano serão lançados 
ao menos 10 novos produtos para todo o mercado nacional. 
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McDonald`s chega aos 60 anos em crise de 
identidade 

Disponível em: http://www.regiaonoroeste.com/portal/materias.php?id=114775 
 
Data: 16/04/2015 
 

 
 

Apesar das críticas e dos novos hábitos alimentares de parte do público consumidor, o 
fast food ainda é um mercado bilionário nos Estados Unidos. Todos os anos, os 
americanos gastam mais de 100 bilhões de dólares em hambúrgueres, batatas fritas e 
refrigerantes.  
Mas esse público não se concentra mais só nas grandes redes, como o McDonald`s, que 
completa 60 anos nesta quarta-feira (15/04). Basta uma volta pelas ruas de Nova York, 
por exemplo, para aparecerem uma infinidade de opções.  
"Meu favorito é o Chipotle", diz Tanisha, de 19 anos. "Tenho a sensação de que a comida 
lá é mais saudável." Chipotle é uma rede de fast food de comida mexicana. Jada e 
Neeuli, ambas de 18 anos, também se declaram fãs. Já a amiga Tia prefere o novato da 
cena. "Sou mais o Shake Shack. As batatas fritas deles são muito mais saborosas", 
justifica.  
Num ponto, as quatro adolescentes concordam: elas não gostam do McDonald`s. E elas 
não estão sozinhas. Cada vez mais americanos parecem perder o apetite pelo Big Mac e 
companhia. Em janeiro deste ano, o McDonald`s anunciou a quinta queda consecutiva no 
faturamento.  
É verdade que o gigante do fast food ainda fatura alto: foram 6,6 bilhões de dólares no 
último trimestre de 2014. Mas o valor é 7% menor do que no mesmo período do ano 
anterior. Em todo o ano passado, as vendas caíram 2%, passando para 27,4 bilhões de 
dólares.  
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Os concorrentes Wendy`s e Burger King têm resultados melhores para apresentar. O 
faturamento deles subiu mais de 2% em 2014. Mas também eles precisam lutar contra a 
nova concorrência, investindo em promoções, apresentando constantes novidades no 
cardápio e terceirizando algumas filiais.  
 
Símbolo de uma nação  
 
Por anos, o McDonald`s foi uma história de sucesso nos Estados Unidos. No final dos 
anos 1920, os irmãos Richard "Dick" e Maurice "Mac" McDonald deixaram o estado de 
New Hampshire e a costa leste para trás rumo à Califórnia, para tentar a sorte como 
empresários. Em 1948, eles operavam um restaurante de comida rápida no modelo drive-
in.  
O sucesso do negócio impressionou o empresário Ray Kroc, que vendia máquinas de 
milk-shake. Ele resolveu comprar os direitos da marca dos irmãos e disseminou o 
conceito de fast food por todo o país. Em 15 de abril de 1955, em Des Plaines, um 
subúrbio de Chicago, Ray Kroc inaugurou a primeira loja do McDonald`s.  
KFC, Burger King, Taco Bell e Wendy`s surgiram nas décadas seguintes. Em 2001, o 
escritor americano Eric Schlosser afirmou, no livro Fast food nation, que 96% das 
crianças matriculadas em escolas dos Estados Unidos conheciam o palhaço Ronald 
McDonald. Só o Papai Noel estava à frente.  
Hoje, os pioneiros do fast food parecem parados no tempo. O McDonald`s continua 
sendo um gigante do setor, com cerca de 36 mil filiais em todo o mundo. Mas a imagem 
da empresa sofre, e muitos clientes migraram para redes menores, que pontuam com 
uma aura de alimentação saudável.  
O Shake Shack, por exemplo, faz propaganda da sua carne sem hormônios e 
antibióticos. A rede começou em 2000, em Nova York, como uma barraca de cachorro-
quente. Há cinco anos conta com filiais em todos os Estados Unidos. No início deste ano, 
estreou de maneira muito bem sucedida na bolsa de valores. No início do pregão, as 
ações subiram de 21 para 47 dólares.  
"Sem dúvidas, há um movimento rumo a uma dieta mais saudável", diz a nutricionista 
Marion Nestle, da Universidade de Nova York. Segundo ela, os Millennials, ou Geração 
Y, que engloba as pessoas nascidas entre o início dos anos 1980 e a metade dos anos 
1990, deseja saber o que exatamente há na comida e de onde vêm os alimentos que 
adquirem. "Principalmente os jovens prestam muita atenção no que comem e do que os 
alimentos são feitos", diz Marion. Uma tendência que, segundo ela, cresce ano após ano.  
 
Crise de identidade  
 
Se a questão fosse apenas a quantidade de calorias e gordura, o McDonald`s estaria 
bem no páreo. Um Big Mac com batatas fritas têm cerca de 870 calorias. No Shake 
Shack, o mesmo prato tem 960 calorias. O Chipotle, uma rede que os americanos 
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associam a comida saudável e orgânica, chega a 1.350 calorias com o seu burrito de 
carne de gado e batatas fritas.  
"Sim, o Chipotle é muito calórico", comentou o empresário Joe Bastianich, proprietário de 
vários restaurantes de alta qualidade, em entrevista à emissora CNBC. Mas ele lembra 
que, mais do que calorias, o que importa para o consumidor é o valor nutricional.  
Além disso, nem todos os consumidores estão interessados em sustentabilidade e 
comida orgânica. Assim, há clientes para todos os tipos de fast food. "O McDonald`s 
precisa decidir qual público quer atingir no longo prazo." A rede também oferece saladas 
e wraps no seu cardápio, mas, por algum motivo, a mudança para uma rede que oferece 
comida mais saudável e nutritiva para não dar muito certo.  
O McDonald`s precisou de dois anos, por exemplo, para assegurar que houvesse 
pepinos suficientes em todas as suas filiais para o Premium McWrap. Um hambúrguer 
com carne da raça bovina angus fracassou nas vendas, e a mudança para o uso de 
carne de frango sem antibióticos vai levar dois anos para ser concluída.  
O documentário Supersize me, de 2004, também teve uma decisiva participação na 
formação de uma imagem de "comida que engorda" para a rede. A produção de 2004 
mostra a relação entre fast food e obesidade nos Estados Unidos.  
Mas críticas ao McDonald`s aparecem também em outros pontos. Por exemplo, no 
pagamento de seus funcionários. Nos Estados Unidos, quando se fala em mão de obra 
barata, muitas pessoas logo pensam nas lojas Walmart e nas redes de fast food.  
Antes da Páscoa, o McDonald`s cedeu às críticas e anunciou aumentos salariais e 
pagamento de bônus para os funcionários dos 1.500 restaurantes operados diretamente 
pela empresa. Ainda não está claro se os franqueados seguirão o exemplo. Além disso, 
produtos destinados ao café da manhã deverão ser oferecidos até mais tarde, e em 
algumas lojas haverá garçons para atender aos pedidos nas mesas.  
Seriam essas também tentativas de melhorar a imagem da empresa? Para especialistas, 
qualquer tentativa nesse sentido não pode ser pontual, mas parte de uma estratégia de 
longo prazo. Só assim uma mudança poderá ser bem-sucedida. "O McDonald`s está em 
todos os lugares. Esse é um dos pontos fortes da empresa", diz a jornalista Vanessa 
Wong, da agência de notícias Bloomberg. Mas é justamente essa onipresença que torna 
mudanças difíceis.. 
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Os cientistas chamam para ações de 
preservação de parentes silvestres de batata  

 

Disponível em: http://cipotato.org/press-room/blogs/ 

Data: 29/04/2015 

"A colheita de parentes silvestres evoluíram sob a seleção natural na sua área de 
distribuição natural vindo a ser adaptado às condições específicas, tais como altas 
temperaturas, salinidade e a pragas e doenças variadas", explica Nora Castañeda-Álvarez, 
o principal autor e cientista da colheita parentes silvestres do CIAT (CWR) equipe de 
investigação. "Tais características podem ser criados em plantas de cultivo, beneficiando 
muito a produção agrícola, mas somente se esses recursos de germoplasma são 
disponibilizados para criadores", acrescenta ela. CWR da batata já são amplamente 
utilizados em programas de melhoramento globais, e a sua contribuição para a agricultura 
só deve aumentar à medida que os criadores procurar tolerância a estresses bióticos e 
abióticos e como o desenvolvimento de ferramentas moleculares e da biotecnologia torna a 
identificação e utilização de diversos materiais genéticos mais eficientes . Como a 
agricultura enfrenta alterações climáticas, o seu potencial de utilização é tal que a Global 
Crop Diversity Trust eo Millennium Seed Bank of Royal Botanic Gardens em Kew, no Reino 
Unido estão actualmente a liderar um projecto intitulado " adaptação da agricultura às 
mudanças climáticas: coletar, proteger e a preparação de culturas parentes selvagens . " 
No caso da batata, uma das culturas alimentares mais importantes do mundo cresceram 
em mais de 125 países, algumas espécies selvagens são fontes de características valiosas 
que oferecem resistência à geada e requeima, uma das doenças mais devastadoras de 
batata em todo o mundo. A colheita do tubérculo tem provado ser vulneráveis às alterações 
climáticas, com áreas de cultivo se movendo para cima nos Andes, e um aumento potencial 
de pragas e doenças devido ao aumento das temperaturas. A destruição do habitat é uma 
ameaça principal para a continuação in situ conservação da CWR da batata, sobretudo 
tendo em conta o fato de que muitos deles são altamente endêmica. Sob a égide do 
Programa de Pesquisa CGIAR sobre raízes, tubérculos e Bananas (RTB), os cientistas do 
Centro Internacional da Batata (CIP) e do Centro Internacional de Agricultura Tropical 
(CIAT) têm colaborado e analisado o estado do ex situ de conservação de 73 de os 
parentes selvagens mais próximos de batata ( Solanum seção Petota ): a "análise de 
lacunas" teve como objetivo analisar criticamente a representatividade atual de coleções de 
bancos de germoplasma público a nível mundial, determinar as áreas geográficas 
prioritárias para a recolha de CWR, a fim de preencher as lacunas em bancos de 
germoplasma, e também para identificar as espécies que precisam de atenção para in situ 
monitoramento conservação. Lacunas significativas foram encontradas no mundial ex situ 
coleções: a fim de resolvê-los, um total de 32 espécies (43,8%) foram, consequentemente, 
atribuído alta prioridade para posterior coleta.  
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"Em áreas remotas dos altiplanos andinos, o acesso a espécie era muito limitada", 
explica Alberto Salas , agrônomo do Centro Internacional da Batata (CIP), que passou 
décadas estudando variedades e distribuição de batata nas Américas, a coleta de uma 
grande variedade de batata selvagem germoplasma. CIP identificou mais de 4.300 
diferentes variedades de batatas comestíveis, junto com numerosas espécies de batatas 
selvagens (ele é o anfitrião do maior coleção de batata no mundo, com mais de 7000 
adesões batata salvaguardados em seu banco de germoplasma). "Agora própria 
construção de estradas, juntamente com as alterações climáticas, pode também 
representar uma ameaça para estas espécies como o seu habitat está mudando", 
acrescenta Salas, antes de informar que: "O S. aymarasense não pode ser encontrado 
em Chalhuanca, Apurímac mais uma vez que eles construiu uma estrada. Felizmente a 
espécie está em banco de germoplasma da CIP. Em Huancayo, departamento de Junín, 
a construção da aldeia Pahual levou ao desaparecimento de S. rhomboideilanceolatum. " 
Além disso, como um resultado da análise, um total de 20 e 18 espécies selvagens de 
batata foram avaliados como prioridade média e baixa para além de recolha, 
respectivamente. Prioridades para a continuação de recolha incluem: 
Espécies faltando completamente representação em coleções de germoplasma, 
especificamente ayacuchense , S. olmosense e S. salasianum no Peru e S. neovavilovii 
na Bolívia. 
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Outras espécies de alta prioridade, com ênfase geográfica no centro de diversidade de 
espécies, especificamente 28 espécies que estão actualmente presentes ainda 
severamente sub-representadas nos bancos de germoplasma. 
Espécies de médio prioritários que são necessários para aumentar a representatividade 
da genepool completa em ex situ 
De acordo com os autores do estudo, esses esforços de coleta são passos fundamentais 
para assegurar a disponibilidade a longo prazo dos recursos genéticos de batata 
selvagem. Eles também devem ser combinadas com maiores esforços para melhorar a 
ex situ tecnologias e métodos de conservação, realizam genotípica e fenotípica de 
diversidade parente selvagem, monitorar as populações selvagens in situ , e fazem 
parentes selvagens conservados e seus dados associados acessíveis para a 
comunidade de pesquisa global. 
"Em tempos quando novas expedições de coleta são difíceis de conduzir, a mudança 
climática é uma realidade e destruição do habitat é generalizada, é essencial que in situ 
são estabelecidas reservas ", diz segundo autor Stef de Haan. " In situ conservação é 
complementar a bancos de germoplasma e pode apoiar a evolução contínua e mudanças 
adaptativas em genética de populações ", ele afirma. 
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Encontrar as Faces da Agricultura: A colheita 
da batata peruana 

 

Disponível em: http://proof.nationalgeographic.com/2014/04/28/finding-the-faces-of-

farming-a-peruvian-potato-harvest/ 

Data: 28/04/2015 

 
 
Em face disso, minha tarefa era simples. Fotografar os agricultores do mundo. National 
Geographic estava empreendendo uma série de oito meses sobre o problema vexatório 
de alimentar nove bilhões de pessoas quando a grande onda de cristas da população 
humana no ano de 2050. 
Meu editor de imagens Dennis Dimick tinha definir a agenda: nos mostrar as pessoas que 
alimentam o planeta. Cara a cara. Vamos olhar em seus olhos e ver quem eles são. 
Encontrá-los, conhecê-los como pessoas reais, e não apenas cifras visuais para jargão 
agrícola. Os agricultores, especialmente no terceiro mundo, são retratados 
frequentemente como objetos, onipresente e sem rosto, sem histórias pessoais. A 
forragem de estatísticas e planilhas. 
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Estela Cóndor fotografado na alta Andes do Peru 

 
Que é como eu vim cara a cara com Estela Cóndor em uma montanha nos Andes, a 
colheita de batatas. Ela olhou para a minha lente, e não havia catchlight em seu olho 
direito. Era aquele brilho que fez a foto. 
Ou, foi o rosto de escultura, estóica de um lado, cansado, por outro? Ou seu traje 
peruano, ou a forma como ela segurou as batatas e oca em seu colo? Ou foi o Andes 
irregulares atrás dela, a estrada switchback-parafusos em toda a estrutura semelhante a 
um raio ou as nuvens deslizando sobre os picos e para baixo em whisps para o vale? 
Fotógrafos viver por esses momentos, quando o mundo se reúne e córregos luz em 
nossas almas, e a ansiada imagem está lá, na frente de nós. E eu ansiava por esse 
momento na frente de Estela por dois anos, tempo gasto em pesquisa e planejamento. 
Fotografia parece tão simples e direto, após a foto ser tirada. E assim montado com 
angústia antes. 
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Pressionando o botão do obturador é fácil. Encontrar as Estelas do mundo é a parte mais 
difícil. 
Esta é a história de encontrar essas pessoas e esses momentos. 
 

 
Marcello Laveriano 

 
Quando isso acontece, é também a história das pessoas que só podem tornar possível 
alimentar nove bilhões de pessoas até 2050. É assim. 
Sentado em meu escritório de volta em Kansas meu trabalho era encontrar 30 ou 40 
Estelas ao redor do mundo e me colocar na frente deles, na hora certa, no meio da 
colheita, ou o plantio, ou quando os campos parecia exuberante e verdejante . Em vários 
continentes. Até o final de outubro. Eu estava suando sangue. 
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Pesquisa e planejamento de uma cobertura tal fotográfico para um National Geographic 
história é sempre um quebra-cabeça grande quebra-cabeças. Este era pior, complicada 
pelo escopo global, a necessidade de encontrar os agricultores de todo o mundo, 
trabalhando seus campos, a colheita das culturas, cuidando do gado, e cronometrado 
com perfeição: quando a colheita do arroz em Bali, para o trigo em Dakota do Sul, nozes 
moídas no Mali ou repolho na Ucrânia? 
Comecei com batatas. Minha salvação veio de outra mulher peruana: Maria Elena 
Lanatta, um oficial de comunicações para CIP, o Centro Internacional da Batata , em 
Lima, Peru. Ela sabe produtores de batata. Uma vez eu encontrei ela, em pouco tempo 
ela encontrou fazendeiros que colhem o próximo Paucartambo e um guia, Alejandra 
Arce, que os conhecia pessoalmente. 
Nem Maria nem seus colegas de pesquisa agrícola sempre obter o crédito que merecem, 
mas os fotógrafos como eu viver e morrer por suas graças. 
A agricultura pode ser difícil de fotografar. É um grande esforço, talvez o maior na face do 
planeta, mas não o material de thrillers de ação. Agronegócio mundial falta o toque 
pessoal. Optamos por olhar 'em no olho. Alejandra me pegou. Quando ela me cutucou 
(oxigênio fome e ofegante) até a montanha acima Bella Vista I met Uva Callupe. 
Elegante, gentil e bela, Uva é um agricultor. (Verdade disse a maioria dos agricultores do 
mundo pode muito bem ser mulheres.) 
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Señora Fausta "Uva" Callupe 

 
Seus campos de batata são aproximadamente do tamanho de um decente americana 
sala de estar. A maioria dos americanos tendem a pensar a agricultura é simples. Não é 
para Uva. Naquele pequeno campo ela cresce de 50 a 70 variedades de batatas, pela 
diversidade ela planta campos em três elevações diferentes, cada campo em uma 
rotação de sete anos. (Ou às vezes 15 anos). Em um bom ano, ela colhe 20 sacos de 
batatas por cada saco ela planta, na esperança de manter dez sacos de 70 quilos para a 
família de quatro pessoas, ou cerca de 1.500 libras para o ano. As linhas e padrão de 
trincheira (chamado Chiwi) são escavados à mão com o tradicional enxada-like Tacla, e 
trabalhou quatro vezes antes da colheita. Ela espera para a batata para vender por 
dinheiro. No almoço nos campos eles se reúnem em torno do Pachamanca tradicional, 
onde as batatas e carne foram preparados em meio a rochas quentes cobertas com a 
Mãe Terra. 
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Juana Panduro Valerio 

 
Digo tudo isso porque história particular da Uva é tão parecido com todos os outros 
história do fazendeiro que eu conheci em todo o mundo. Eles estão sempre complicado e 
nunca é simples, sempre angustiado com o tempo, sempre inquieto e tênue, e sempre 
contada por agricultores inteligentes tentando a cada ano para ficar mais esperto. Nós 
tendemos a pensar que os agricultores rurais são pessoas simples que vivem uma vida 
simples. Não se deixe enganar. 
 
Próxima parada, os campos de arroz do Bangladesh . 
 
Com a ajuda do Grupo Consultivo sobre Pesquisa Agrícola Internacional (CGIAR) e 
muitas outras agências e especialistas em agricultura, Jim Richardson foi capaz de 
localizar os agricultores de todo o mundo para " As caras da Agricultura ", uma série de 
retratos que aparecem na edição de maio 2014 . Este artigo é parte da National 
Geographic especial de oito meses 's " Futuro da Comida "série. 
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Miranda Kerr come sanduíche e batatas fritas: 
‘Tudo é equilíbrio’ 

Disponível em: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2015/05/e-dieta-miranda-kerr-
como-sanduiche-de-batatas-fritas-apos-desfile.html 
 
Data: 06/05/2015 
 

 

 
 
Nesta quarta-feira, 6, Miranda Kerr devorou um sanduíche e batatas fritas. “Tudo é 
equilíbrio”, disse ela em seu perfil no Instagram. Mais cedo, a modelo assistiu ao desfile 
da Louis Vuitton em Palm Springs, na Califórnia, nos Estados Unidos. 
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 Descasque batata usando apenas água 

 
Disponível em: https://catracalivre.com.br/geral/gastronomia/indicacao/descasque-
batata-usando-apenas-agua/ 
 
Data: 17/07/2015 
 

 
 

Descascar frutas e vegetais geralmente não é uma tarefa muito divertida, mas existem 
algumas maneiras de deixar esse processo mais fácil e rápido. Uma boa dica é esse 
vídeo que mostra que dando um choque térmico na batata a casca sai rapidinho. 
Deixe a batata cerca de 20 segundos na água quente e depois na água bem gelada. 
Pronto, esfregue com as mãos que a casca sai por completo. Veja: 
 

Assista ao vídeo: https://youtu.be/RV_3xpnUnHQ 
 

https://youtu.be/RV_3xpnUnHQ

