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Por que as batatas argentinas não 
podem ser perfeitas? 

 
Data: 18/07/2018 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2018/por-qu%C3%A9-
las-papas-argentinas-no-pueden-ser-perfectas 

 

 
Fritar apenas uma vez não é suficiente. 

 
Fazer batatas fritas não é simplesmente jogá-las em óleo quente. 
Leandro Volpe, jornalista food há alguns meses publicou "101 Burgers 
você tem que experimentar antes de morrer" (Planeta, 2017), explica 
que o método de cozinhar triplo é o que dá o melhor resultado é cortá-
los, ferva-os, frite-os para temperatura média e depois novamente a alta 
temperatura. "É bastante comum em restaurantes na Argentina só as 
duas últimas etapas ou batatas congeladas são utilizados", diz Volpe 
que visitou muitas lanchonetes e esta jornada provou que tanto a 
cozinha ou a sala de estar é dada muita importância ao as batatas fritas. 
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Fanatismo belga 
Na Bélgica, as barracas de rua que vendem batatas fritas em cones de 
papelão são comuns; também a presença de fritadeiras nas residências. 
"A Bélgica é o terceiro maior consumidor de batatas fritas. Eles têm um 
prato típico que é uma espécie de sanduíche de baguete recheada com 
batatas fritas de carne e called'mitraillette maionese '", diz Brian 
Guetmonovitch, Catering chefe Merino e acrescenta que Esses tipos de 
posições também são comuns em Amsterdã, às vezes como carros 
móveis ou locais na rua. Na Bélgica, eles são chamados de "Friterie", 
que seria algo como "Papafritería". 
 
Uma maneira de experimentar uma variedade diferente de batatas em 
nosso país é através da marca belga Lutosa, batatas pré-fritas 
congeladas da variedade Bintje, famosa por sua cor amarela e sabor. 
Eles têm tipos diferentes: pau, fatiado, com pele, em segmentos. Eles 
também vendem croquetes e purês instantâneos. 
 
Maionese como aliada 
Pode parecer estranho, mas nos países que os tornaram famosos, eles 
são comidos com maionese. Existem muitas teorias sobre por que eles 
são consumidos mais com ketchup no resto do mundo. O mais 
respeitado é aquele que explica a campanha de marketing da Heinz, 
famosa por seu molho de tomate, que foi posicionado para ser o curativo 
"ideal". Mas os europeus mantêm sua tradição e explicam que a 
maionese, por sua suavidade, complementa perfeitamente com o sabor 
das batatas. O ketchup, por outro lado, é muito invasivo. Se você 
colocar o molho de tomate, sempre acabe tendo um molho de tomate e 
não uma batata frita. Eles têm um ponto. 
 
Com peixe 
Outro clássico - que os belgas compartilham com o norte da França - é o 
"moules-frites" (mexilhões com batatas fritas). Os ingleses também têm 
batatas fritas em seu prato de assinatura: Fish and chips. Em seu 
idioma, os chips são chips caseiros e os chips são empacotados. 
 
O problema argentino 
Mas a cultura da batata frita não é assim na Argentina. "No país existem 
boas matérias-primas Spunta batatas que temos aqui não é ideal para 
fritar pela quantidade de água e amido; .. Mas ela cresce mais fácil, em 
seguida, mas a cada passo do cozimento triple são seguidas o resultado 
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não será totalmente bem-sucedida ", diz Leandro Volpe publicou suas 
recomendações como um bom @burgerfacts e curioso destas questões 
tratadas desmistificar os chips que eles usam em cadeias de fast food 
são nabos em vez de batatas . "Não faz qualquer sentido do ponto de 
vista econômico, mas além do que lhes dá que cozinhar mesmo e que 
os faz parecer perfeitos é a qualidade das fritadeiras que eles têm", diz 
Volpe. 
 
O segredo do palácio 
Em Buenos Aires, não teremos o museu das batatas fritas, mas sim o 
palácio. E aqueles suflês de batatas fritas são um clássico. O chef 
Guetmonovitch conta o segredo para que saiam inflados: "corte-os tipo 
espanhol, uma pequena cozedura com azeite a temperatura média e 
frite-os de novo em óleo a alta temperatura, que os inflaciona e selam 
rapidamente". 
 
Um ícone parisiense 
Na França, o clássico é o "Steak frites", ou seja, um bife com batatas 
fritas. Em Paris há um restaurante "Le Relais de L'Entrecôte", onde 
apenas esse prato é servido com um molho requintado e pode ser 
repetido infinitamente. Há sempre uma linha e é famosa por não revelar 
o segredo dos ingredientes do molho. 
 
Dois portenhos recomendados 
O autor de "101 hambúrgueres que você tem que experimentar antes de 
morrer" recomenda batatas fritas de Paris Burger. Seu dono é francês e 
leva a cozinha tripla muito a sério. Ele também recomenda o restaurante 
de Carne, Mauro Colagreco. 
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Batata: Com normalização da colheita, 
cotações recuam no atacado 

 
Data: 23/08/2018 
 
Disponível em: 

https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/hortifruti/219897-batata-
com-normalizacao-da-colheita-cotacoes-recuam-no-
atacado.html#.W4ANTc5Kjcd 

 
Conforme já esperado por colaboradores do Hortifruti/Cepea, os preços 
da batata padrão ágata especial registraram queda na semana passada 
nos atacados do País. No Rio de Janeiro, a queda foi de 33% entre 13 e 
17 de agosto, a R$ 34,00/sc de 50 kg; em São Paulo, de 32,07%, 
fechando em R$ 40,57/sc e, em Belo Horizonte (MG), de 26,69%, a R$ 
35,79/sc. Na semana anterior, devido às intensas chuvas, muitos 
produtores não conseguiram colher; no entanto, após a normalização 
das atividades de campo por conta do clima mais firme, o volume 
ofertado foi maior. De modo geral, as batatas estão com bom calibre e 
boa pele em todas as principais regiões: Vargem Grande do Sul (SP), 
Cristalina (GO), Sul e Cerrado Mineiros e Sudoeste Paulista. 
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AIEA apoiará projeto de batata crioula 
na Colômbia 

 
Data: 25/07/2018 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2018/oiea-
apoyar%C3%A1-proyecto-de-papa-criolla-en-colombia 
 

 
 
Recentemente, o grupo Biomolc investigação da Universidade Francisco 
José de Caldas realizou a reunião convocada pelo Grupo de Assuntos 
Nucleares no âmbito do Ministério de Minas e Energia, liderado por Juan 
Pablo Parra Lozano, que atua como o agente de ligação nacional ( NLO) 
com a reunião da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), 
realizada a fim de acompanhar a concepção do projeto "Implementação 
de Técnicas nucleares para melhorar o cultivo da batata nativa 
(Solanum phureja)". 
O evento começou com a intervenção do Reitor Ricardo García Duarte, 
Vice-Chanceler Academic William Fernando Castrillón Cardona eo 
decano da Faculdade Cecilia Rincón Verdugo, que concordaram com a 
importância de tais investigações e acordos interinstitucionais, 
expressando total apoio para a implementação e execução do projeto. 
A rede de pesquisa formado para a implementação deste projecto inclui 
professores da Universidade Antonio Nariño (UAN) e distrito e 
contrapartidas nacionais e pesquisadores da Universidade Nacional 
(UN) e Pedagogia e Tecnologia da Colômbia (UPTC), como aliados 
estratégicos . 
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Por parte da AIEA, o administrador oficial do Programa (PMO) para a 
América Latina e Caribe, Nicola Schloegl, compareceu. 
Após a apresentação do projeto, foi acordado que o projeto final, 
implementação e execução é viável e consistente para atingir os 
objectivos como: a obtenção de um banco de mutantes usando 
irradiação com Co-60 mini-tubérculos, pólen e anteras de batata Crioulo 
Da mesma forma, o uso de microorganismos benéficos como 
rhizobacterium para reduzir ambos os fertilizantes e pesticidas e, assim, 
tornar este país tão importante para aumentar a produtividade da 
cultura, sustentabilidade e impacto ao meio ambiente é mínima. 
O oficial Nicola Schloegl informou que "a AIEA apoiará o 
desenvolvimento deste projeto assim que os procedimentos 
correspondentes forem concluídos, com um orçamento próximo a 400 
mil euros representados em bolsas de estudo, visitas científicas, visitas 
de especialistas internacionais e principalmente equipes". Da mesma 
forma, ele parabenizou a Universidade Distrital pelas Infra-estruturas e 
equipamentos que possui, o que é um fator muito positivo na 
qualificação da proposta do projeto apresentado, pois assim se 
assegura a obtenção de resultados positivos, assim como o apoio que a 
instituição oferece aos seus pesquisadores. 
 
Os pesquisadores que participaram deste encontro foram: 
 
Universidade do Distrito Francisco José de Caldas 
M.Sc. Luis Armando Quevedo Cárdenas (Ciências Agrárias)  
Sc.D. Luis Francisco Becerra Galindo (Ciências Biológicas)  
M.Sc. Javier Andres Matulevich Pelaez (Ciências Biológicas)  
M.Sc. Mery Helen Tijaro Orejuela (Biologia Celular)  
Est. M.Sc. Duver Alberto Martínez Pacavita (Educação)  
Lic. Cindy Lorena Baracaldo Huertas 
 
Universidade Nacional (ONU) 
Sc.D. Luis Ernesto Rodríguez Molano (Ciências Agrárias) 
 
Universidade Antonio Nariño (UAN) 
Chemical Alejandro Moncayo-Lasso, Mestre e Doutor em Ciências 
Químicas  
biólogo, Javier Vanegas Guerrero, Mestre em Microbiologia, PhD em 
Biotecnologia  
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bacteriologista, Silvio Alejandro López-Pazos, Mestre em Microbiologia, 
PhD em Ciência  
Química, Diana Martinez-Pachón, Mestrado em Educação e doutor em 
ciências aplicadas 
 
Sistema de Comunicação Integrada 
Licenciatura em Biologia: Fonte de Informação  
Faculdade de Ciências e Educação  
Universidade Distrito de Bogotá  
Telefone: (057) 1 3239300 Ext: 3093 - 3010-3099  
E-mail: licbiologia@udistrital.edu.co 
 
Fonte: Universidade do Distrito Francisco José de Caldas 
 

Plantar batatas nos trópicos, um 
desafio para os produtores 

 
Data: 28/07/2018 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2018/sembrar-papa-
en-el-tr%C3%B3pico-un-desaf%C3%ADo-para-los-productores 
 

 
 
Pequenos agricultores da região tropical da Bolívia assumiram o desafio 
de plantar algumas variedades de batatas, próprio crescimento região 
serrana do país, que é um desafio para a natureza e uma luta constante 
com condições climáticas adversas. 
Calor, umidade e temperaturas superiores a 30 graus na maior parte do 
ano são as características da superfície agrícola de Santa Cruz, no leste 
do país, conhecida por sua atividade de desenvolvimento e produção e 
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difere das regiões andinas frígida ocidental e receptores de irrigação das 
cadeias de montanhas que os cercam. 
O cultivo de batatas no leste da Bolívia se estende e parece se 
consolidar com o passar do tempo, embora, para muitos visitantes, falar 
de safras dessa planta nessa região seja algo quase louco. 
O Instituto Boliviano de Comércio Exterior (IBCE) organizou uma visita 
da mídia nesta semana a essa área, onde jornalistas puderam 
compartilhar experiências com produtores. 
Hernán Escalera, um agricultor que dedicou 22 anos ao cultivo do 
tubérculo, disse que o desenvolvimento do setor aumentou de trabalho 
"capina manual" para o que agora é chamado de "trabalho 
convencional", com máquinas que, em muitos casos Ele contrata 
Embora a colheita do tubérculo "permaneça à mão", disse ele. 
Este ano, o plantio de batatas em sua terra chegou a 800 hectares e ele 
estima que a colheita seja para agosto. 
O inverno da bacia amazônica boliviana difere do verão apenas na 
proporção e continuidade da chuva, embora o inverno seja apenas 
referencial, uma vez que a intensidade do calor não varia muito. 
Este homem Quechua, emigrante da região de Cochabamba, no centro 
do México, disse que o principal problema "é o tempo", mas também 
disse que, se tudo correr bem, pode haver uma boa colheita. 
"Aqui principalmente esperamos natureza, sem rega e espero que chova 
e se chover, (o Papa) que começa a pagar até 1.300 ou 1.400 libras por 
hectare", disse ele referindo-se a um toque de fortuna necessária para 
ser cumprido o que espera 
Escalera disse que a maioria de sua produção é vendida na capital 
regional mercado de Abasto, Santa Cruz, onde cada arroba, cerca de 
onze libras e meia, está avaliado em cinco dólares e deve competir com 
aquele que geralmente vem de Peru. 
Precisamente, ele mencionou que seu setor agora busca ter um 
mercado protegido e que o tubérculo "não entra do outro lado", já que 
considerava que isso é o que mais prejudica os produtores locais. 
Enquanto isso, Alicia Holguin, uma mulher Quechua de 60 anos que 
veio a esta região, quando ele tinha 13 anos, disse que o resultado "não 
é seguro" e que tudo depende da quantidade de água que cai no inverno 
Santa Cruz. 
A semeadura das batatas é feita uma vez por ano e deve ser feita entre 
o dia 25 de abril e os primeiros dias de maio, para que a colheita esteja 
pronta para os próximos três meses. 
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Holguin disse que agora o clima é imprevisível e observou que há quatro 
anos "não chove no devido tempo" ou que às vezes o faz com muita 
intensidade, mesmo em plena colheita. 
O fazendeiro relatou que em uma ocasião, como a planta de batata tinha 
florescido e estava pronto para a colheita choveu tão forte que sua 
plantação entrou em seu espanto, uma doença que afeta a planta por 
causa de muita umidade, o que afetou a produção . 
Muitos dos pequenos produtores bolivianos recebem sementes a crédito 
e, quando a safra é boa, cobrem suas dívidas com a venda de sua 
produção, mas, quando está ruim, não resta mais nada a não ser 
emprestar dinheiro dos bem conhecidos para se recuperar. 
Ambos os produtores calculam que, por hectare, geralmente são US $ 
3.000, o que abrange o processo de plantio, manutenção, colheita e 
mudança para um centro de vendas. 
A experiência tem feito para concluir produtores de batata no leste da 
Bolívia que a agricultura é uma atividade de "ganhar ou perder", 
especialmente quando os riscos desta atividade são condicionadas 
pelas consequências imediatas do tempo, insetos ou doenças. 
 
Fonte: EFE 
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 Associação da Indústria Alemã de 
Processamento de Batata espera 
escassez de safras devido à seca 

 
Data: 27/07/2018 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2018/german-potato-
processing-industry-association-expects-crop-shortage-due-drought 

 

 
Situação do Indicador Combinado de Seca na Europa - 1º período de 
dez dias de julho de 2018 (Cortesia: Observatório Europeu da Seca ) 

 
Devido à longa seca e às ondas de calor, a colheita de batata na 
Alemanha e na Europa será significativamente reduzida em quantidade, 
assim como a qualidade em comparação com o ano anterior.  
Esta é a avaliação atual da BOGK (Associação Alemã de Frutas, 
Legumes e Indústria de Processamento de Batata). Com base nos 
relatórios disponíveis das áreas de cultivo, o BOGK está esperando uma 
colheita de batata significativamente menor para este ano.  
Especialistas em agricultura e indústria de processamento de batatas 
explicam que, neste momento, a safra deverá ser reduzida em pelo 
menos 25%; batatas grandes, que são necessárias para produzir 
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Batatas Fritas, só estarão disponíveis em pequeno número ou, no pior 
dos casos, não em muitas áreas.  
Com base no verão seco e quente extremo, que continuará nas 
próximas semanas, de acordo com a última previsão do tempo, com 
quase nenhuma chuva, o problema aumentará de semana para semana.  
Devido ao aumento da seca e da onda de calor, cada vez mais plantas 
de batata estão sob stress e deixam de crescer.  
Além disso, especialistas em agricultura dizem que a irrigação usando 
aspersores, se possível e permitida, não é realmente uma opção na 
situação atual.  
 
Já é previsível que a quantidade drasticamente reduzida de matéria-
prima, bem como problemas de qualidade com as batatas, levem a uma 
escassez de oferta, especialmente para a produção de batatas fritas. 
 

O impacto mais amplo 
A Europa está experimentando o que os agricultores estão chamando 
de "pior seca da história recente" - o que poderia criar escassez de 
alimentos e problemas financeiros para os europeus.  
Desde maio de 2018, a Europa tem experimentado um período de seca 
e temperaturas sazonais acima da média, incluindo numerosas ondas 
de calor.  
O governo lituano declarou estado de emergência para a seca e a 
Letônia reconheceu que é um desastre natural de escala nacional.  
Noruega, Irlanda e Dinamarca impuseram restrições à água.  
Espera-se que os preços da eletricidade subam na Noruega, Bélgica e 
Holanda, devido à alta dependência de energia hidrelétrica.  
 
Fonte: The Weather Network 
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Casal de SC colhe batata de 8 kg com 
formato de pé 

 
Data: 07/08/2018 
 
Disponível em: https://g1.globo.com/sc/santa-
catarina/noticia/2018/08/07/casal-de-sc-colhe-batata-de-8-kg-com-
formato-de-pe.ghtml 

 
Tubérculo foi plantado no quintal da casa deles em Meleiro, no Sul do 

estado. 'Nunca vimos uma igual àquela', diz aposentada. 
 

O casal Marli e Paulo Ciquinel, moradores de Meleiro, no Sul 
catarinense, colheram uma batata de oito quilos em formato de pé 
humano. O tubérculo foi plantado no quintal da casa deles, onde há 
também outras verduras. "Nunca vimos uma igual àquela", disse Marli. 
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A batata foi colhida em 30 de julho. As plantações no quintal do casal, 
que fica na localidade de Boca do Pique, são apenas para consumo 
próprio. Mas, por enquanto, o tubérculo de oito quilos não deve virar 
alimento. "Vamos ver o que vamos fazer com a batata. Botar em 
exposição, se alguém quiser", disse Marli. 
Ela contou do susto que levou quando houve a colheita. "Eu fiquei com 
medo quando apareceu aquela batata", disse, rindo. Marli e Paulo são 
aposentados. Eles plantam batatas no quintal da casa há seis anos. 
 

Assista a reportagem em: https://glo.bo/2wrS1Sw 
 
 

https://glo.bo/2wrS1Sw
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A receita do 'Melhor Purê de Batatas 
do Mundo' revelada pelo Chef Joël 

Robuchon 

 
Data: 21/08/2018 
 
Disponível em: https://www.metrojornal.com.br/estilo-
vida/2018/08/21/receita-melhor-pure-de-batatas-mundo-revelada-pelo-
chef-joel-robuchon.html 
 

 
 
O considerado “Chef do Século”, Joël Robuchon – que possui 32 
estrelas Michelin -, faleceu este mês aos 73 anos, deixando uma 
herança culinária de receitas aclamadas. Entre elas, está nada mais, 
nada menos, do que o “Melhor Purê de Batatas do Mundo”. 
Em homenagem ao chef, o The Guardian relembrou a receita que fica 
pronta em menos de uma hora e serve até seis pessoas. Confira: 
 
Recomendações: 
Para um purê de batatas bem sucedido, adicione sal à água de 
cozimento quando ainda está frio e acrescente sal quando o purê estiver 
pronto. 
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Recomenda-se também usar um espremedor de batatas em vez de um 
processador de alimentos. 
 
Depois que as batatas são esmagadas, elas devem ser colocadas em 
uma panela em fogo médio e mexidas com força com uma espátula de 
madeira para secar um pouco. Em seguida se adiciona a manteiga + e 
depois o leite inteiro. 
 
Ingredientes 
 
1 k de batatas, lavadas com casca. 
Sal grosso. 
250 g de manteiga, em cubos e fria.- 
250 ml de leite integral. 
Sal e pimenta 
 
Preparo 
 
1. Coloque as batatas em uma panela com 2 litros de água fria e uma 
colher de sopa de sal grosso. Deixe ferver, tampe e cozinhe até que 
uma faca deslize para dentro das batatas com facilidade e saia limpa – 
aproximadamente por 25 minutos. 
 
2. Escorra as batatas e descasque-as. Em seguida, triture as batatas e 
coloque em uma panela grande. Coloque em fogo médio e “seque” a 
polpa da batata um pouco, mexendo vigorosamente com uma espátula 
por cerca de 5 minutos. 
 
3. Enquanto isso enxágue uma panela pequena e despeje o excesso de 
água, mas não a seque totalmente. Adicione o leite e deixe ferver. 
 
4. Abaixe o fogo das batatas e adicione a manteiga fria aos poucos, 
mexendo bastante para obter um resultado final suave e cremoso. 
Despeje o leite bem quente em um “jato fino”, em fogo baixo e ainda 
mexendo rapidamente. Continue mexendo até que todo o leite seja 
absorvido. Desligue o fogo e prove o sal e a pimenta. 
 
5. Para um purê ainda mais leve e refinado, passe por uma peneira bem 
fina antes de servir. 
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Argentina: Regulamentos complicam 
transporte de batata andina 

 
Data: 03/08/2018 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2018/argentina-
normativa-complica-el-transporte-de-papa-andina 
 

 

 
 
Há alguns dias, a Senasa determinou, por meio de disposição conjunta 
publicada no Diário Oficial da União, o uso obrigatório do Documento de 
Trânsito Vegetal (DTV) para hortaliças pesadas. O registro será 
necessário para a nova transferência de raízes, bulbos e tubérculos que 
tenham trânsito federal, isto é, que sejam transportados entre as 
províncias. 
Desta forma, batata doce, batata, cebola e alho devem dar conta de sua 
área de origem e rastreabilidade quando o documento entrar em vigor 
em meados de outubro. Também os tubérculos andinos devem 
apresentar DTV, o que significa uma complicação importante para este 
setor do norte do país que possui outras lógicas de produção. 
Na província de Jujuy produção de tubérculo andino é realizada em 
áreas remotas única embalagem permitiu que está na cidade, ou seja, 
cerca de 300 quilômetros (distância aproximada entre La Quiaca e San 
Salvador de Jujuy). Sendo pequenos produtores, muitos precisam 
estocar a mercadoria para poder comercializá-la, já que a batata não 
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vem de um único lugar. A produção encontra-se na puna e é então 
acondicionada na cidade. 
A partir da Revista InterNos, consultamos Silvana Morel, advogada e 
contato comercial de uma empresa que atua no Mercado de Abasto de 
Córdoba sobre o impacto que a implementação da TVD teria sobre esse 
setor. "Produtores indígenas são sempre pequenos produtores. Será um 
requisito muito grande para uma produção ancestral. São diferentes 
lógicas de produção ", explicou. 
O objetivo da DTV é verificar a rastreabilidade dos produtos com sua 
identificação, origem e destino final, a fim de salvaguardar o status 
fitossanitário argentino e cuidar da saúde do consumidor. 
Para Morel, o principal problema em sua execução é que "nas áreas de 
produção não há infraestrutura exigida pela DTV". Um poses 
alternativas, iria emitir este documento da área de embalagem 
localizado na cidade, mas desta forma o requisito essencial do 
documento, que é gerar rastreabilidade de lotes sem nenhum respeito. 
A advogada explica que atualmente as batatas andinas que são 
embarcadas para o resto do país o fazem a partir dos galpões de 
embalagem habilitados com um guia que identifica a produção. Mas, no 
caso da implementação da TV digital, o processo se tornará mais 
complexo, uma vez que buscará explicar o lugar exato de origem da 
mercadoria e a qual produtor ela corresponde. 
"Será um requisito muito grande para uma produção ancestral. São 
diferentes lógicas de produção " 
Isso quer dizer que as políticas de pequenos e médios produtores 
precisam incorporar um olhar para compreender os processos históricos 
e culturais relacionados com os seus sistemas de produção para 
garantir a sua permanência no tempo, sem que ele representa "ignorar" 
controles sanitários estritas contra irregularidades nos sistemas 
produtivos. 
A implementação da DTV na Argentina tem defensores e detratores. 
Grande parte do setor entende que esse requisito cumpre uma tarefa 
transcendental no cuidado da saúde da população, através do controle 
da comida que circula em nosso país. No entanto, alguns operadores do 
mercado consideram que sua implementação é estritamente focada nas 
posições de atacado e não tanto nos controles dos caminhões em rota, 
prejudicando diretamente os profissionais de marketing apreendendo a 
mercadoria assim que ela entra no mercado. Por outro lado, há muitos 
produtores que se sentem "sobrecarregados" por esses controles e 
demandas que não são recompensados no trabalho diário do corpo. 
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Publicado no Peru um catálogo de 
variedades de batata nativa 

 
Data: 17/07/2018 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2018/publican-en-
per%C3%BA-un-cat%C3%A1logo-de-variedades-de-papa-nativa 

 

 
 
O Ministério da Agricultura e Irrigação (MINAGRI) deu os produtores da 
região de Junin "Variedades de batata nativa" referências catálogo 
contendo de produção agrícola das comunidades camponesas da região 
e destaca a grande biodiversidade das batatas nativas e seus benefícios 
nutricionais na segurança alimentar do país. 
Julio Cruz Delgado, diretor da Autoridade de Gestão da Água Mantaro e 
coordenador do MINAGRI da região de Junin, destacou o trabalho de 
pesquisa no setor para o benefício das comunidades rurais e 
aconselhou os agricultores a fazer uso eficiente da água como um 
insumo básico para tornar a agricultura uma atividade lucrativa e 
sustentável. 
Ao apresentar estas características de catálogo e benefícios 
morfológicas, agronômicas e nutricionais das 147 variedades de batata 
nativa sudoeste da região de Junin (500 existentes), considerado um 
dos produtores de batata na área relataram centro do país. 
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A atividade, que teve lugar em Estação Experimental Agrícola Santa 
Ana, por ocasião da celebração do Dia da Pesquisa Agrícola, destinada 
a atender as políticas sectoriais definidas pelo esforço conjunto e um 
trabalho articulado em nome dos agricultores país 
Enquanto isso, um representante dos produtores de batata nativa na 
região de Junin, pertencentes à comunidade rural de Rangra, no distrito 
de Quilca, agradeceu ao Ministério da Agricultura e Irrigação para o 
desenvolvimento deste trabalho bibliográfica importante que ilustrou a 
principal produto das altas comunidades andinas, assim como a batata 
nativa. 
 

O catálogo completo pode ser baixado em: 
https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/89110 

 

Kim usa vestido neon 'a vácuo' e bolsa 
de batatas fritas de R$ 24 mil 

 
Data: 22/08/2018 
 
Disponível em: https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/08/kim-
usa-vestido-neon-a-vacuo-e-bolsa-de-batatas-fritas-de-r-24-
mil_60076.php 
 

 
 

Kim Kardashian se "embalou a vácuo" para um jantar no restaurante 
Madeo´s, que fica em Beverly Hills (EUA). Com um vestidinho rosa neon 

https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/89110
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supercolado e uma clutch em formato de batatas fritas, a socialite foi 
(mais uma vez) alvo dos paparazzis. 
O acessório brilhante com arco-íris estampado (na foto abaixo) é 
assinado pela designer de moda húngara-americana Judith Leiber 
Couture, que já virou marca registrada da socialite. 
A bolsa de batata frita é coberta de cristais e custa cerca 6 mil dólares 
(pouco mais de R$ 24 mil), segundo a 'Revista Quem'. 
Para se proteger dos flashes das câmeras, Kim ainda usou óculos 
escuros, mesmo se tratando de um jantar. 

 

 


