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Visão Geral do Potato Europe 2015 

 
Disponível em: https://www.facebook.com/PotatoEurope 
 
Data: 09/09/2015 
 

 
9.520 profissionais da cadeia de batata visitou a feira em Kain, Tournai . 
Obrigado a todos por sua visita! 
Vinte e cinco por cento desses profissionais eram estrangeiros , 
representando mais de 40 países de todo o mundo . 
Os quase 200 expositores eram todos muito satisfeitos dizendo que o 
profissionalismo dos visitantes e ao caráter internacional da feira foram 
alguns dos principais ativos desta feira . 
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Holandeses desenvolvem máquina automática 
de batata frita 

 
Disponível em: https://catracalivre.com.br/geral/invencoes-ideias/indicacao/holandeses-
desenvolvem-maquina-automatica-de-batata-frita/ 
 
Data: 09/09/2015 

 
Comprar livros, refrigerantes e maquiagens em máquinas automáticas 
instaladas dentro do Metrô é algo comum nos dias atuais. Para inovar 
neste mercado, um grupo de empreendedores e estudantes da 
Universidade de Wageningen, na Holanda, criou uma "vending machine" 
que faz porções quentinhas de batata frita, na hora em que a pessoa 
estiver com vontade. 
Em apenas dois minutos, a máquina transforma tiras congeladas de 
batatas em um pote de batata frita, com opção de acrescentar molho de 
maionese, curry ou ketchup. No entanto, a novidade ainda é um protótipo 
e deve demorar alguns anos até ser disponibilizada no mercado. A parte 
positiva é que a ideia pode inspirar inventores brasileiros a colocarem em 
prática o conceito e lançarem uma versão no país.  
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Passagem aérea, batata e tomate ajudam a 
frear inflação em agosto 

 
Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2015-09/passagem-
aerea-batata-e-tomate-ajudam-frear-inflacao-em-agosto 
 
Data: 10/09/2015 
 

 
As quedas de preços das passagens aéreas, da batata-inglesa e do 
tomate foram as principais responsáveis pelo recuo da inflação. De acordo 
com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a inflação 
oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), caiu de 0,62% em julho para 0,22% em agosto. 
As passagens aéreas foram responsável pela principal queda de preços 
em agosto (-24,9%), seguidas da batata-inglesa (-14,75%) e do tomate (-
12,88%). Outros produtos com quedas importantes de preço no mês 
foram a cebola (-8,28%) e a energia elétrica (-0,42%). 
Segundo a coordenadora de Índices de Preços do IBGE, Eulina Nunes 
dos Santos, apesar da queda do ritmo da inflação, os preços continuam 
altos. “Apesar da redução da taxa [de 0,62% para 0,22%], os preços 
continuaram aumentando. O nível dos preços continua elevado. Os custos 
com alimentos, por exemplo, subiram 10,65% em 12 meses e com a 
habitação, 17,55%. A inflação em 12 meses ficou em 9,53%, mostrando 
que o custo de vida ainda está elevado.” 
Entre os itens que estão pesando mais no bolso do consumidor brasileiro 
do que um ano atrás estão a energia elétrica, com inflação acumulada em 
12 meses de 54,45%, e carnes, com alta de preços acumulada em um 
ano de 19,85%. 
Entre as 13 regiões metropolitanas e capitais pesquisadas pelo IBGE, 
quatro estão com IPCA acumulado em mais de 10% no período de 12 
meses: Curitiba (11,06%), Porto Alegre (10,34%), Goiânia (10,18%) e 
Campo Grande (10,17%). Vitória tem a menor inflação: 7,91%. 
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Batata no mundo 

 
Disponível em: http://potatopro.com/world/potato-statistics - FAO/STAT 2014 
 

 
A produção total de batata mundo é estimado em 364.808.768 toneladas 
em 2012 (Fonte: FAOSTAT, 2014). O sector da batata mundo está 
passando por grandes mudanças Até o início de 1990, a maioria das 
batatas foram cultivadas e consumidas na Europa, América do Norte e 
países do ex-União Soviética. Desde então, tem havido um aumento 
dramático na produção de batata e demanda na Ásia, África e América 
Latina, onde a produção subiu de menos de 30 milhões de toneladas em 
1960 para mais de 165 milhões de toneladas em 2007. Dados da FAO 
mostram que em 2005, pela primeira vez, a produção de batata do mundo 
em desenvolvimento excedido o do mundo desenvolvido. A China é hoje o 
maior produtor de batata, e quase um terço de todas as batatas são 
colhidas na China e na Índia. 
 

http://potatopro.com/world/potato-statistics
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Uma batata frita para cada tipo de 
personalidade 

 
Disponível em: http://www.noticiasaominuto.com.br/lifestyle/134588/uma-batata-frita-
para-cada-tipo-de-personalidade 
 
Data: 05/09/2015 
 

 
Será que uma simples batata frita é capaz de revelar a personalidade de 

uma pessoa? Sim! 
 
O Huffington Post faz uma curiosa relação entre o tipo de batata frita predileto e a 
personalidade de uma pessoa. De acordo com a publicação, uma batata frita nunca é, 
apenas, uma batata frita. Se você é dos que preferem as batatas fritas em espiral (feitas 
com um utensilio de cozinha próprio), o site diz que possivelmente é uma pessoa 
exigente.  
 Se é dos prefere ao estilo waffle, então é daquelas pessoas que nunca sabe se o copo 
está meio cheio ou meio vazio. A indecisão faz parte de sua vida, até mesmo na escolha 
das batatas fritas.  
E quem gosta das batatas aos palitos com ondulações? Pois bem, diz o site que esta é a 
versão preferida dos mais minimalistas puristas e clássicos… ou então daqueles que não 
avançam no tempo e continuam a comer o mesmo tipo de batata frita desde a infância. 
As tradicionais batatas fritas – aos palitos finos – são a escolha de quem gosta de manter 
a tradição e de fazer aquilo de que sempre gostou, sem mexer e alterar muito. Já as 
batatas aos gomos são a escolha dos mais aborrecidos (ou preguiçosos para fazer 
palitos finos).  
Mas, e se for a tradicional batata frita, só que feita com batata-doce? Possivelmente, 
você é um “preguiçoso em ser saudável”, como diz o Huffington Post.   
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Embora todos os tipos de batata frita escritos acima sejam apetitosos, são as batatas 
fritas com queijo a escolha das pessoas que não têm qualquer dificuldade em fazer 
amigos. 

 

 

Fábrica Clarebout Potatoes totalmente 
destruída pelo fogo 

 
Disponível em: http://potatopro.com/news/2015/factory-clarebout-potatoes-totally-
destroyed-fire 
 
Data: 08/09/2015 
 

 
Segunda-feira um grande incêndio destruiu totalmente a planta de produção da 

fabricante francesa Clarebout Potatoes em Nieuwkerke 
 

Segunda-feira de manhã, a planta de produção belga fabricante francês 
Fry Clarebout Potatoes em Nieuwkerke foi totalmente destruída por um 
grande incêndio. Dez pessoas ficaram feridas e transferidas para hospitais 
da região. Três deles foram classificados como graves. As lesões foram o 
resultado da inalação de fumaça. O fogo começou perto de 9:00 da 
manhã na área de processamento perto da fritadeira. Mais tarde, o fogo 
expandido para o departamento de embalagem e área do congelador. 
Toda a planta de produção de batata frita foi totalmente destruído. Tudo o 
que pode ser deixado do prédio estão os escritórios. Todos os 
funcionários que estavam trabalhando na fábrica no momento da 
emergência (150 - 200 pessoas) são contabilizados. 
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O fogo em Clarebout Potatoes, situado perto do centro de Nieuwkerke, 

resultou na evacuação de cerca de 400 pessoas da aldeia belga  
(Cortesia: Focus & WTV) 

 
Em decorrência do fogo e da fumaça enorme resultou na ativação do 
plano de emergência provincial. A fábrica está localizada perto do centro 
de Nieuwkerke e a emergência resultou na evacuação de cerca de 400 
pessoas na área como medida de precaução. Clarebout Potatoes opera 
duas unidades de produção. 
"Clarebout Potatoes é a maior fabricante de batata frita na Bélgica e 
possivelmente a Europa." "Principal preocupação agora é a segurança do 
pessoal e as pessoas que vivem perto da fábrica. A fábrica está localizada 
perto do centro da vila Nieuwekerke, tão extensa precauções de 
segurança eram necessárias. "" As consequências económicas ficaram 
claras mais tarde, mas não há dúvida de que o impacto e os danos desse 
evento no início da nova temporada de produção será grande.  
Clarebout Potatoes foi o maior empregador da região. A segunda unidade 
de produção da Clarebout Potatoes está localizado em Waasten (Valónia).  
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Este ponto de vista de uma distância revela a extensão do 

desenvolvimento de fumaça  
(Cortesia: Focus & WTV) 

 
Dez anos atrás, o Clarebout Potatoes, fábrica francesa em Nieuwkerke foi 
destruída pelo fogo também. A empresa teve de lidar com uma série de 
outros incidentes de fogo nos últimos anos. 
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Produtores de batata europeus (região Norte-
Ocidental) esperam cultivo abaixo da média de 

5 anos 

 
Disponível em: http://potatopro.com/news/2015/north-western-european-potato-growers-
expect-cropsize-be-below-5-year-average 
 
Data: 08/09/2015 
 

 
Estimativa da cultura da batata no noroeste da Europa (batata de 

consumo, sementes e amido) fornecidos pelo NEPG e de 1 de Setembro 
de 2015. (*) Acreage na Alemanha ainda não final. 

 
 
Os produtores de batata europeus (Norte-Ocidental) (NEPG) esperam que 
a produção total de batata (excluindo sementes e batata para fécula) da 
colheita deste ano deve superar a 24,5 milhões de toneladas. Esta é 14,1 
por cento abaixo da produção de batata no ano passado e 2,9 por cento 
abaixo da média de 5 anos. Este é mais baixo do que a estimativa NEPG 
fornecida em junho, quando a organização previu um rendimento total de 
0,9% abaixo da média de 5 anos. As previsões NEPG são baseadas 
principalmente na amostragem da cultura em desenvolvimento nos cinco 
países NEPG (Holanda, Bélgica, Alemanha, Grã-Bretanha e França) 
Lotes e Rendimento tanto inferior. A área total nos cinco países NEPG 
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caiu 3,7% para 527110 hectares. No entanto, o rendimento por hectare é 
mais importante para as variações anuais no rendimento global do que o 
número de hectares. Após chuvas recentes, parte da colheita ainda está 
produzindo bem, mas existem grandes diferenças entre as regiões e 
campos individuais. Estas diferenças são mais acentuadas do que em 
anos anteriores. Uma vez que a expectativa geral para esta temporada é 
bastante positivo, os produtores de batata podem adiar a colheita, a fim de 
gerar rendimentos máximos. Colheita tardia não apresentam riscos 
adicionais:. Condições meteorológicas e da combinação de baixas 
temperaturas do solo e teor de matéria seca de alta das batatas exige 
uma análise cuidadosa. A ocorrência de crescimento secundário fornece 
principalmente para a variedade de batata Bintje (45% da área cultivada 
na Bélgica) uma grande incerteza. Contagens de tubérculos é menor, com 
a excepção de Bintje, a qual mostra um número maior como de costume, 
mas com menor comprimento. A percentagem de tubérculos de calibre de 
50mm é a média para todas as variedades. Espera-se que o rendimento 
global na Bélgica irá desviar mais que o rendimento no ano passado e da 
média de 5 anos. O rendimento médio na Alemanha é OK, assim como 
em grande parte da França e as novas polders na Holanda. Como não 
existem dados disponíveis para a recente safra de amostragem na Grã-
Bretanha, a média de 5 anos foi utilizado na visão geral. Pela primeira 
vez, a área de batata na Grã-Bretanha diminuiu abaixo de 100.000 
hectares, uma queda de 7,7% em relação à temporada passada e 10,5% 
abaixo da superfície média de 5 anos. Em outubro são esperados os 
números finais para os 5 países NEPG. O NEPG expressa que tem uma 
visão positiva sobre a temporada de batata 2015/2016, em especial, como 
resultado da crescente demanda da indústria. Especialmente exportação 
de produto acabado fora da Europa está a aumentar. Além disso, os 
baixos rendimentos de toda a Europa oferecem oportunidades para a 
exportação de batata de consumo para Leste e Sul da Europa. 
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Torta de batata com salmão e espinafre 

 
Disponível em: http://caras.sapo.pt/lifestyle/lifestyle_culinaria/2015-09-09-Peixe-Torta-
de-batata-com-salmao-e-espinafre 
 
Data: 09/09/2015 
 

 

Ingredientes: 
• 1kg de batatas médias 
• 3 gemas 
• 1,5dl de leite 
• manteiga 
• 2 colheres (sopa) de farinha de trigo 
• sal 
• 5 claras 
• 300g de cebola limpa 
• azeite 
• 2 postas de salmão grelhado 
• sumo de limão 
• pimenta 
• 5 colheres (sopa) de nata 
• 2 colheres (sopa) de rama picada de funcho 
• 1 mão-cheia de folhas de espinafres escaldadas e escorridas 
 
Preparação: 
Coza as batatas, escorra e passe-as pelo passe-vite, ainda quentes. 
Deite o puré numa tigela e misture com as gemas, o leite, a manteiga 
amolecida, a farinha e um pouco de sal. 
Adicione por último as claras batidas em castelo incorporando-as 
delicadamente, sem bater. 
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Barre um tabuleiro com manteiga. 
Forre-o com papel vegetal e pincele este com mais manteiga derretida. 
Espalhe uniformemente o preparado anterior e leve ao forno pré-
aquecido durante cerca de 20 minutos. 
Pique as cebolas e refogue ligeiramente com um pouco de azeite. 
Junte o salmão limpo e dividido às lascas e misture. 
Retifique o sal e tempere com sumo de limão e um pouco de pimenta. 
Incorpore a nata e o funcho. 
Desenforme a massa de batata sobre papel vegetal e cubra-a com folhas 
de espinafre. 
Espalhe por cima o recheio de salmão, deixando 2cm de massa à volta 
sem recheio. 
Enrole a torta com o auxílio do papel e aperte bem. 
Desembrulhe e leve ao forno para aquecer e alourar. 

 


