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“You’ve changed man” 

 
Disponível em: https://www.linkedin.com/company/idaho-potato-commission 
 
Data: 19/05/2015 

 



20/2015  

Acordo retira mais de 7 mil toneladas de sódio 
de alimentos 

 
Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-05/acordo-retira-mais-
de-7-mil-toneladas-de-sodio-em-alimentos-processados 
 
Data: 12/05/2015 
 
De 2011 a 2014, 7.652 toneladas de sódio foram retiradas de produtos alimentícios no 
Brasil por meio de compromisso firmado pelo Ministério da Saúde e Associação das 
Indústrias da Alimentação (Abia). Os dados foram divulgados hoje (12) pela pasta. A 
meta do governo é que, até 2020, o setor promova a retirada voluntária de 28.562 
toneladas de sal do mercado brasileiro. 
Na segunda etapa do Plano Nacional de Redução de Sódio em Alimentos Processados, 
foram analisados bolos, snacks (batata palha e salgadinhos de milho), maioneses e 
biscoitos. Os produtos são feitos por 69 indústrias e sofreram uma redução de 5.793 
toneladas de sódio em suas fórmulas desde 2013. Na primeira etapa, em 2011, que 
envolveu macarrão instantâneo, pão de forma e bisnaguinha, 1.859 toneladas de sódio 
saíram do mercado. 
A maior redução, segundo o ministério, foi observada na categoria dos rocamboles, com 
queda de 21,11% no teor de sódio, seguida pela mistura para bolo aerado (16,6%) e pela 
maionese (16,23%). As demais categorias, de acordo com os dados, também registraram 
queda: bolos prontos sem recheio (15,8%), bolos prontos com recheio (15%), batata frita 
e batata palha (13,71%), biscoito doce (11,41%), salgadinho de milho (9,4%), biscoito 
recheado (6,48%), mistura para bolo cremoso (5,9%) e biscoito salgado (5,8%). 
Os números mostram ainda que, em 2013, das 69 indústrias analisadas, 95% dos 
produtos conseguiram reduzir o teor máximo de sódio da composição. Grande parte dos 
participantes também conseguiu antecipar as metas estabelecidas para 2014: 83% dos 
bolos prontos com recheio, 96,2% das misturas para bolo aerado, 89,7% dos salgadinhos 
de milho, 68% da batata palha e batata frita e 77,8% dos biscoitos doces recheados. 
As indústrias que não alcançaram o resultado esperado de redução foram notificadas 
pelo ministério e devem apresentar à pasta uma justificativa, além de uma nova 
estratégia para diminuir a quantidade de sal nos alimentos. 
O ministro da Saúde, Arthur Chioro, avaliou os resultados da segunda etapa de 
monitoramento como extremamente positivos e impactantes. "Mas não adianta 
comemorarmos essa retirada de mais de 5 mil toneladas de sódio se não tivermos 
capacidade de trabalhar na alimentação, na merenda escolar, nos hábitos alimentares e 
na retirada do saleiro da mesa." 
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O presidente da Abia, Edmundo Klotz, garantiu que a indústria também está engajada na 
estratégia de criar alternativas para o consumo doméstico do sal. "A primeira fase é a 
retirada do sódio e a segunda, a substituição. Buscamos produtos que substituam o sal 
ou alternativas de sal com redução de sódio", explicou. 
O acordo entre o governo e o setor de indústrias da alimentação conta ainda com outras 
duas etapas, a serem divulgadas até 2016 e que devem incluir alimentos como 
margarina, hambúrguer, empanados e salsichas. O cumprimento das metas, que 
envolvem os produtos mais consumidos pela população, vai contribuir para a redução no 
consumo de sódio diário no país para menos de 2 miligramas (mg) por pessoa (cerca de 
5 gramas de sal). 
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Como a batata Mudou o Mundo 
 
Disponível em: http://www.smithsonianmag.com/history/how-the-potato-changed-the-
world-108470605/?no-ist 
 
Data: 11/2011 
 
Trazido a Europa a partir do Novo Mundo por exploradores espanhóis, a batata humilde 

deu origem a agricultura industrial moderna 

 
Embora a batata é agora associado a monocultura em escala industrial, o Centro 

Internacional da Batata no Peru tem preservado quase 5.000 variedades. (Martin Mejia / 
AP Images) 

 
Quando as plantas de batata florescem, eles enviam flores de cinco lóbulos que 
constelam campos como estrelas roxas gordas. Segundo alguns relatos, Marie Antoinette 
gostou das flores de tanto que ela colocá-los em seu cabelo. Seu marido, Louis XVI, 
coloque um na lapela, inspirando uma breve voga em que a aristocracia francesa 
swanned ao redor com plantas de batata em suas roupas. As flores eram parte de uma 
tentativa de persuadir os agricultores franceses para plantar e jantares franceses para 
comer esta nova espécie estranha. 
Hoje, a batata é o quinto cultura mais importante em todo o mundo, depois do trigo, 
milho, arroz e cana-de-açúcar. Mas no século 18 o tubérculo foi uma novidade 
surpreendente, assustadora para alguns, confusa para outros, parte de uma convulsão 
ecológica global desencadeada por Cristóvão Colombo. 
Cerca de 250 milhões de anos atrás, o mundo consistia em uma única massa gigante 
agora conhecido como Pangaea. Forças geológicas quebrou Pangaea além, criando os 
continentes e hemisférios familiarizados hoje. Ao longo das eras, os cantos separados da 
terra desenvolvido totalmente diferentes suites de plantas e animais. Viagens de 
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Colombo reknit as costuras de Pangaea, para emprestar uma frase de Alfred W. Crosby, 
o historiador que descreveu pela primeira vez este processo. Em que Crosby chamado 
de Troca Columbian, ecossistemas longas-separada do mundo abruptamente colidiram e 
misturados em um tumulto biológica que subjaz grande parte da história que aprendemos 
na escola. A flor da batata na casa de Luís XVI, uma espécie que havia cruzado o 
Atlântico a partir de Peru, era ao mesmo tempo um emblema do comércio colombiano e 
um dos seus aspectos mais importantes. 
Em comparação com os grãos, tubérculos são inerentemente mais produtivo. Se a 
cabeça de uma planta de trigo ou de arroz cresce muito grande, a fábrica vai cair, com 
resultados fatais. Cultivo subterrânea, tubérculos não estão limitados pelo resto da 
planta. Em 2008, um fazendeiro libanês desenterrado uma batata que pesou quase 25 
libras. Era maior do que a cabeça. 
Muitos pesquisadores acreditam que a chegada da batata no norte da Europa soletrou 
um fim à fome lá. (. O milho, outra cultura americana, desempenhou um papel 
semelhante, mas menor no sul da Europa) Mais que isso, como o historiador William H. 
McNeill argumentou, a batata levou ao império: "Ao alimentar populações em rápido 
crescimento, [ele] permitiu um punhado de nações europeias para afirmar o domínio 
sobre a maior parte do mundo entre 1750 e 1950. "A batata, em outras palavras, 
alimentou a ascensão do Ocidente. 
Igualmente importante, a aprovação europeia e norte-americana da batata definir o 
modelo para a moderna agricultura-o chamado complexo agro-industrial. Não só o 
comércio colombiano levar a batata outro lado do Atlântico, também trouxe primeiro 
fertilizante intensiva do mundo: o guano peruano. E quando as batatas caiu para o 
ataque de outro importação, o besouro da batata do Colorado, os agricultores em pânico 
voltou-se para o primeiro pesticida artificial: uma forma de arsênico. Concurso para 
produzir misturas de arsénio cada vez mais potentes-lançou a indústria moderna de 
pesticidas. Em 1940 e 1950, colheitas melhoradas, fertilizantes de alta intensidade e 
pesticidas químicos criou a Revolução Verde, a explosão de produtividade agrícola que 
transformou fazendas de Illinois para a Indonésia e desencadeou uma discussão política 
sobre a oferta de alimentos que cresce mais intensa pela dia. 
Em 1853, um escultor alsaciano chamado Andreas Friederich erigiu uma estátua de Sir 
Francis Drake em Offenburg, no sudoeste da Alemanha. Ele retratou o explorador Inglês 
olhando para o horizonte na moda familiarizado visionário. Sua mão direita repousava 
sobre o punho de sua espada. Sua esquerda agarrou uma planta de batata. "Sir Francis 
Drake," a base proclamou: 
 
disseminador da batata na Europa  
no ano do Senhor 1586.  
Milhões de pessoas  
que cultivam a terra  
abençoar a sua memória imortal. 
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Forno de Minas entra para comércio de batatas 
congeladas 

 
Disponível em: http://www.panhoteis.com.br/noticia-hotelaria-gastronomia-
profisssional/alimentos-e-bebidas/forno-de-minas-entra-para-comercio-de-batatas-
congeladas_114098.html#.VVNOZPlViko 
 
Data: 12/05/2015 
 

 
A novidade será inclusa no portfólio em 2015 (fotos divulgação) 

 
Em parceria com a Sérya Alimentos, a Forno de Minas passa a integrar o mercado de 
batatas congeladas. A Forno ficará responsável pela venda e distribuição das batatas no 
varejo e Food Service, já a Sérya Alimentos conduzirá a produção. O produto será 
comercializado a partir de duas marcas: Batatinha Quando Assa (versão kids) e Rustí 
(batata ralada). 
As versões do vegetal fogem do tradicional formato palito. De acordo com as 
especificações, a opção das empresas mantém o item crocante por mais tempo após ir à 
mesa.  
O lançamento oficial do item está previsto para março do próximo ano. Vale lembrar que 
a embalagem institucional contém um quilo. 
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Olha a batata, baixa em calorias e rica em 
fibras 

 
Disponível em: http://www.tvi.iol.pt/masterchef/extras/olha-a-batata-baixa-em-calorias-e-
rica-em-fibras/555315d40cf25c52c031c45b 
 
Data: 13/05/2015 
 

 
 
A Batata. A batata não engorda. A batata tem mais benefícios do que imagina, cozida ou 
assada com casca podem ser aliados na sua saúde. Não frite e pode fazer deste 
tubérculo um amigo na hora das refeições.  
Rica em vitamina C, B e  minerais zinco e magnésio, a batata é um aliado para quem 
quer cuidar da pele. Várias máscaras podem ser preparadas com batata, ajuda a 
remover marcas provocadas pelo acne, e misturada com mel  pode ser aplicada 
conseguir uma pele macia e brilhante.  
A Batata é ainda amiga do cérebro. Ajuda a manter o sistema nervoso ativo, e como é 
rica em hidratos de carbono ajudam no fornecimento de energia ao cérebro, para que 
este funcione de forma eficiente. Ajuda também na redução do stress, pressão arterial e 
colesterol.  
O magnésio presente nesta alimento ajuda a restringir a formação de pedra nos rins. A 
prisão de ventre também fica para outros dias, as fibras presentes na batata regulam o 
trânsito intestinal. A memória também fica assegurada com uma batata assada com 
casca e sem sal.  
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Para quem está preocupado com a silhueta temos boas notícias, uma batata bem cozida 
que oferece apenas 26 calorias. Tem ainda um baixo índice glicêmico, o que faz com que 
o estômago se sinta cheio por mais tempo, e evita que se coma o que não se deve fora 
de horas.   
Prefira sempre batata com casca, assada ou cozida, evite o sal e condimentos muito 
apurados, menos é mais, é mais na sua saúde.  

 
11ª Biofesta – Mostra de Projetos e Produtos Biológicos 

dedicada à Batata 
 

Disponível em: http://www.distritonline.pt/11a-biofesta-mostra-de-projetos-e-produtos-
biologicos-dedicada-a-batata/ 
 
Data: 18/05/2015 

 

 
 

É já no dia 24 de maio, que o Largo Conde Ferreira, na Moita, volta a receber, entre as 
10:30h, e as 18:00h, a Biofesta que, este ano, tem como tema principal a Batata, 
valorizando, desta forma, uma cultura tradicional no concelho da Moita, com referências 
desde o século XVIII. 
No espaço da Biofesta, vão ser apresentadas diversas variedades de batata, produzidas 
nas Escolas Básicas de 1º ciclo que desenvolvem o projeto municipal “Agricultura 
Biológica e Compostagem na Escola”, bem como alguns produtores hortícolas locais. Ao 
passar por lá, pode também comprar os mais variados produtos biológicos, tomar 
contacto com a história e os usos terapêuticos da batata, provar snacks com variedades 



20/2015  

de batata e assistir a uma demonstração culinária. No espaço família, estão previstas 
diferentes atividades para os mais novos. 
A Biofesta, que tem como principais objetivos divulgar, junto da comunidade, os projetos 
escolares de hortas biológicas, comercializar diversos produtos biológicos, divulgar 
organizações e iniciativas nacionais ligadas ao modo de produção biológico, promover 
pequenos produtores locais, em particular formandos do curso de tempos livres “Mãos à 
Horta”, e proporcionar também a troca de experiências, é promovida, uma vez mais, pela 
Câmara Municipal da Moita e pelo Centro de Formação das Escolas dos Concelhos do 
Barreiro e Moita e está integrada no programa da Feira Regional de Maio. 

 
Combinação entre ingredientes ativa cérebro de forma 

parecida com a cocaína 
 

Disponível em: http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/ciencia-e-
saude/2015/05/15/internas_cienciaesaude,576733/combinacao-entre-ingredientes-ativa-
cerebro-de-forma-parecida-com-a-cocaina.shtml 
 
Data: 15/05/2015 
 

A composição viciante é encontrada em produtos como batatas fritas industrializadas 
 
“Impossível comer um só.” O conhecido slogan de uma companhia de salgadinhos 
desafia o consumidor: quem é capaz de guardar o pacote de guloseimas para terminar 
depois? Se você é uma das vítimas da tentação calórica, saiba que a ciência explica a 
falta de controle que sentimos diante de uma porção de batatas fritas. Uma pesquisa 
publicada hoje na Nature Sicentific Reports mostra como a combinação de carboidrato e 
gordura que compõe essas delícias crocantes é praticamente irresistível para o cérebro. 
Em um experimento com ratos, uma ração feita a partir de composição semelhante 
causou efeito similar ao do vício na mente das cobaias, inibindo o sinal que avisa ao 
corpo que está na hora de parar de comer. 
O grupo de pesquisadores da Universidade de Erlangen-Nuremberga (FAU), na 
Alemanha, começou a estudar o efeito viciante das batatas fritas em animais de 
laboratório há alguns anos. Em outro artigo, os cientistas demonstraram como os bichos 
que comiam o salgadinho se comportavam como se estivessem dependentes, movendo-
se constantemente em busca de mais comida. Mesmo com o estômago cheio, os animais 
que tinham acesso ao alimento calórico continuavam comendo, e ganharam peso 
rapidamente. 
No novo trabalho, os cientistas queriam verificar se a fissura dos animais em laboratório 
pelas batatas fritas era resultado da densidade energética do alimento — isto é, a 
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concentração de calorias por porção —, ou se era a composição que os levava a 
procurar a guloseima compulsivamente. Os pesquisadores desenvolveram então uma 
ração com receita similar à da batata frita industrializada: 35% de gordura e 65% de 
carboidratos. 
Parte das cobaias teve a opção de escolher entre o novo alimento e outras comidas com 
diferentes proporções de gordura e carboidratos, enquanto o restante dos roedores foi 
mantido na dieta tradicional e equilibrada. O teste mostrou que os animais tinham uma 
preferência pelo alimento cuja composição imitava a do salgadinho, embora outras 
receitas tivessem teores calóricos semelhantes. A ração que tinha mais gordura, por 
exemplo, foi deixada de lado. 
Os pesquisadores também monitoraram o efeito da guloseima no cérebro das cobaias. 
“O consumo das batatas fritas ativa os circuitos de recompensa no cérebro delas. Esses 
circuitos são acionados por vários estímulos naturais e estimulam a repetição de 
determinado comportamento”, explica Monkia Pischetstrieder, pesquisadora da FAU e 
principal autora do estudo. “Então, no nosso exemplo, você não consegue parar de 
comer, mesmo que queira, como para perder peso. Nós achamos que petiscos podem 
ativar essa reação, mesmo que não estejamos com fome”, descreve a pesquisadora. 

 
Carl's Jr. terá hambúrguer com salsicha e batata de 

1.080 calorias 
 

Disponível em: http://economia.ig.com.br/2015-05-20/carls-jr-tera-hamburguer-com-
salsicha-e-batata-de-1080-calorias.html 
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The Most American Thickburger é um hambúrguer do Carl's Jr. com carne, salsicha e 
batatas no vapor de 1.080 calorias 

 
A ideia para a criação do hambúrguer vem crescendo dentro da empresa com sede em 
Carpinteria, na Califórnia, há quase cinco anos, disse Puzder. A cadeia de fast-food 
tentou incluir batatas fritas no hambúrguer, mas elas deixavam o interior do sanduíche 
muito úmido. O mesmo aconteceu com batatas chips normais, de modo que a Carl’s Jr. 
optou por colocar batatas feitas no vapor, que são um pouco mais resistentes. 
A cadeia de fast-food, que é controlada pela firma Roark Capital, tem cerca de 3.500 
restaurantes em todo o mundo, incluindo cerca de 2.900 só nos Estados Unidos, e 
também lojas no Brasil. 
Quanto ao exagero calórico do hambúrguer, Puzder respondeu que não é a polícia dos 
alimentos. "Meu trabalho não é a ditar para as pessoas o que comer. Meu trabalho é 
descobrir o que as pessoas querem e vender para elas”. 
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Disk Batata Recheada em Itapetininga 
 

 

 


