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Revista Batata Show 
 
Pessoal, 
 Considerando que algumas pessoas estão com dificuldades 
para acessar a Revista Batata Show , segue abaixo o que deve ser 
feito.  
 

1) Abrir o site da ABBA - www.abbabatatabrasileira.com.br 

2) Na aba superior, clicar em “Publicações ABBA”; 

3) Em seguida, clicar em “Revista Batata Show”; 

4) Escolher a edição e clicar em “Ler” ou “Download”. 

 
 

Batata: perspectivas para 2020 
 
Data: 08/01/2020 
 
Disponível em: 

https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/hortifruti/249652-batata-
perspectivas-para-2020.html#.Xhi8-v5Kjcd 

 
 

Diante dos bons resultados obtidos em 2019 como um todo e dos crescentes 
investimentos da indústria de pré-frita, a estimativa é de que a área de batata 
de 2020 aumente 3,6%. Na safra das secas, o aumento deve ser pequeno, 
devido aos diversos problemas de produção que costumam ocorrer no 
período e à baixa disponibilidade de sementes. Nesse cenário, a oferta não 
deve se elevar. 
Já na safra de inverno, caso os preços continuem satisfatórios, o aumento de 
área pode ser maior, o que pressionaria as cotações. Os investimentos só 
não serão maiores porque boa parte dos lucros de 2019 foi usada para quitar 
dívidas de anos anteriores. 

http://www.abbabatatabrasileira.com.br/
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PR: consumidores conhecem nova 
variedade de batata 

 
Data: 02/01/2020 
 
Disponível em: https://www.agrolink.com.br/noticias/pr--consumidores-
conhecem-nova-variedade-de-batata_428306.html 

 

 
Para o produtor as vantagens estão na resistência à doenças como a 

requeima, pinta-preta e ao vírus Y (PVY) 
Imagem créditos: Arnaldo Kafé 

 
Consumidores da Ceasa de Curitiba (PR) puderam conhecer a nova 
variedade de batata desenvolvida pela Embrapa: a BRS F63 Camila. A 
cultivar é bem aceita na gastronomia pela versatilidade que oferece. Tem 
textura firma no cozimento e não desmancha, tem menos amido e menos 
umidade o que permite preparos onde se deseja maior absorção de molhos. 
Para o produtor as vantagens estão na resistência à doenças como a 
requeima, pinta-preta e ao vírus Y (PVY), que provoca degradação severa na 
semente. O potencial produtivo é elevado e bom rendimento comercial  
A cultivar tem ciclo vegetativo médio e bom aspecto vegetativo, com período 
de dormência de tubérculos média e baixa suscetibilidade a desordens 
fisiológicas nos tubérculos, exceto quando cultivada sob condições de 
temperaturas mais elevadas. Indicada para as regiões produtoras do Sul do 
país. Não é recomendado o plantio fora das épocas mais frias nas regiões 
Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. 
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As batatas da Bolívia estão 
desaparecendo 

Data: 10/01/2020 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2020/bolivias-potatoes-
are-vanishing 

 

 

 
Durante séculos, os ancestrais de Humberto Limachi cultivaram batatas e as 
transformaram em um produto liofilizado chamado chuño. É um alimento 
básico para a comunidade indígena aimará da Bolívia. Limachi ensina seus 
filhos pequenos como o chuño é preparado. 
"A batata é o nosso símbolo", diz ele. Mas as mudanças climáticas estão 
rompendo essa tradição e ameaçando negar aos pobres bolivianos o que 
costuma ser sua fonte mais confiável de calorias no frio intenso do planalto 
andino. 
Para preparar o chuño, as batatas - de preferência as menores - são 
colocadas no chão e deixadas para congelar e desidratar durante a noite, 
quando as temperaturas costumam cair abaixo do ponto de geada. As 
batatas são deixadas assim por algumas noites e depois são colocadas em 
uma cama de palha. 
As famílias pisam as batatas a pé para remover o pouco de umidade que 
resta. O processo também ajuda a descascar as batatas. Finalmente, as 
batatas são deixadas para assar ao sol. 
 
Julia Chambi, agricultora: 
"Devido ao clima que temos agora, a terra deve estar cansada." 
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O chuño resultante pode durar de três a quatro anos, diz Julia Chambi, mãe 
de Limachi, em comparação com a batata crua, que perece relativamente 
rapidamente. Acredita-se que os guerreiros incas tenham sobrevivido a eles 
durante longas expedições militares. 
No entanto, pode estar se esgotando o tempo para o chuño, que é 
preservado e usado para fazer sopa, lanches e refeições. As mudanças 
climáticas tornaram o clima imprevisível. "Não é como costumava ser", diz 
Limachi. Agora, pode haver geada, chuva e sol em dias sucessivos, diz ele, 
dificultando o cultivo. Depois, existem os vermes. 
 
Julia Chambi: 
 
"Antes não havia vermes", mas por causa do clima que temos agora, a terra 
deve estar cansada. 
Limachi diz que se pergunta se deve sair e seguir para as cidades - onde 
hoje vivem 75% dos bolivianos. A maioria dos jovens já foi embora, diz René 
Gutierrez Chambi, tio de Limachi. Limachi gostaria que seus filhos 
crescessem onde está, diz ele. Mas está ficando mais difícil. 
 
Limachi: 
 
"Chuño significa segurança para o meu povo" 
 "Poderíamos morrer de fome." 
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O longo e difícil caminho para lucrar 
com batatas 

Data: 10/01/2020 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2020/long-hard-road-
profiting-potatoes 

 

 
As batatas são plantadas de maio a julho, quando a água pode ser 

bombeada do rio. (Cortesia: Glenneis Kriel) 
 

Em 1998, aos 45 anos, Frans Vlok deixou seu emprego como chefe dos 
serviços de fertilizantes Kynoch no Cabo Ocidental para perseguir seu sonho 
de cultivar em tempo integral. Ele ingressou no negócio oito anos depois por 
sua filha Monique Vlok, que contou a Glenneis Kriel sua luta pelo sucesso. 
Enquanto Monique Vlok se lembra, seu pai, Frans, produzia vegetais em 
terras alugadas perto de Citrusdal. Quando a empresa em que trabalhou foi 
comprada, ele pegou seu pacote e, em 2003, recebeu todos os seus 
investimentos para comprar a fazenda Valskuil, perto de Piketberg, no Cabo 
Ocidental. 
Comprar uma propriedade de 650ha era uma coisa. Transformar em uma 
fazenda comercialmente viável de batatas era uma questão totalmente 
diferente, diz Vlok, que hoje é responsável pelas finanças de Valskuil, entre 
seus outros papéis. 
Os primeiros seis anos foram especialmente difíceis, pois a fazenda não foi 
desenvolvida. Enquanto havia tiras de plantio, a terra teve que ser limpa para 
criar círculos que pudessem ser irrigados por pivô. Os poços tiveram que ser 
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afundados, tubos de irrigação colocados, uma casa de embalagem 
construída e implementos adicionais adquiridos. 
 

 
Monique Vlok ajuda o pai, Frans, em sua fazenda de batatas perto de 

Piketberg desde 2008. 
 
A Vlok diz que tentou manter os custos o mais baixo possível e, inicialmente, 
alugou a maioria dos implementos até poder comprar equipamentos em 
segunda mão. 
 
Monique Vlok: 
 
“Um dos maiores erros que as pessoas cometem é tentar parecer rico ou 
manter as aparências.” 
“O problema é que os juros são extremamente caros, por isso é melhor 
contar com dinheiro, se possível.” 
Ela acrescenta que o problema com o desenvolvimento de uma fazenda a 
partir do zero é que cada fazenda é única devido às diferenças de clima, 
produção, gerenciamento e tamanho. Por esse motivo, não se pode 
simplesmente 'recortar e colar o que está funcionando em outras fazendas 
para garantir o sucesso da sua fazenda'. 
 
Sementes pobres 
 
Para agravar a situação, os Vloks sofreram severas perdas desde o início 
devido ao uso de batatas de semente de baixa qualidade. Monique Vlok: 
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“Sendo novos na produção de batatas, a princípio não percebemos que as 
colheitas haviam caído por causa da baixa qualidade das batatas de 
semente. Estávamos constantemente reavaliando nossos procedimentos de 
produção para tentar descobrir o que estávamos fazendo de errado.” 
“Houve muitos dias em que meu pai estava sentado com a cabeça nas mãos, 
pronto para desistir. Mas minha mãe, Marietjie, o encorajou, dizendo: 'Nós 
não chegamos tão longe por nada'”. 
“Minha mãe, que faleceu de câncer de mama em 2015, foi uma grande 
contribuidora para o sucesso da fazenda, acreditando na opinião de meu pai. 
visão e apoio financeiro à família em seu trabalho de enfermagem. Em um 
estágio, ela manteve a fazenda funcionando, deixando seu emprego para 
lucrar com sua pensão”. 
 
Para manter as despesas gerais baixas, os Vloks fazem o máximo possível. 
Eles mantêm seus próprios livros, gerenciam sua administração e tentam 
realizar seus próprios reparos antes de chamar um profissional. 
 
Redes valiosas 
 
Ter um componente de equipe de apenas três trabalhadores permanentes 
também mantém os custos baixos, já que não há necessidade de um gerente 
de fazenda, um posto que costuma receber um salário mais alto, uma 
padaria agrícola e moradia.  
 
Monique Vlok: 
 
“Nossos trabalhadores permanentes são incríveis. Eles são diligentes, 
pensam de pé e usam sua própria iniciativa.” 
“Até 25 trabalhadores sazonais são empregados durante a temporada, o que 
é desafiador, mas ainda poucos o suficiente para lidar sem um gerente de 
fazenda.” 
 
Redes valiosas foram criadas ao longo dos anos. A Vlok se juntou a grupos 
de estudos e fóruns de fazendas, e a fazenda freqüentemente participa de 
ensaios de pesquisa, os quais os ajudam a manter contato com as últimas 
tendências de desenvolvimento tecnológico e produção. 
Ela também atua no Fórum de Conservação do Departamento de Agricultura 
do Cabo Ocidental, pertence ao grupo de trabalho dos produtores de 
sementes de batata da Associação Sul-Africana de Produtores de Batata e 
participa regularmente de simpósios de pesquisa. 
 
Monique Vlok: 
 
“Estar ativamente envolvido na indústria ajuda a nos manter informados”. 
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“Em um estágio, houve um grande hype sobre o uso de cálcio como alimento 
foliar. Pesquisas, no entanto, mostraram que as batatas são incapazes de 
absorver cálcio através de suas folhas, o que significa que teríamos 
desperdiçado algo como R $ 1.000 / ha se eu não soubesse disso.” 
 
Seu novo fornecedor de batata de semente também é extremamente 
favorável. 
Eles também estão conectados a uma forte agência de marketing, 
Namakwaland Plase, que administra a venda de todas as suas batatas. 
As batatas não vendidas pela agência são vendidas a um atacadista na 
Cidade do Cabo ou diretamente da fazenda. 
 
Monique Vlok: 
 
“Um dos nossos suprimentos recentes de batata-semente apodreceu apenas 
alguns dias após o parto. Os fornecedores substituíram as batatas de 
semente, sem argumentos.” 
“Fazemos entre R3 e R5 extra em um saco de 10 kg vendido via 
Namakwaland Plase do que teríamos se as batatas fossem vendidas no 
mercado fresco. Isso ocorre porque o Namakwaland Plase promove e busca 
ativamente oportunidades de mercado. Os agentes dos mercados frescos 
apenas esperam que os compradores os procurem.” 
 
Uma vantagem adicional de vender através do Namakwaland Plase é a 
transparência. Em vez de colocar os suprimentos às cegas no mercado, o 
agente informa o volume exato necessário para uma data específica. 
 
A agência também cuida de toda a logística. 
 
O desafio para o futuro é garantir a sustentabilidade a longo prazo da 
fazenda. Vlok ressalta que eles plantam 43ha de batatas a cada ano, com o 
mesmo pedaço de terra plantado apenas a cada quatro anos. Valskuil tem 
água suficiente para outros 18ha, mas primeiro eles querem refinar a 
produção nas terras onde as batatas são produzidas atualmente. 
Nos últimos anos, eles plantaram centeio como cobertura vegetal nas terras 
no inverno após a remoção das batatas, principalmente porque é fácil 
crescer. 
Vlok está considerando experimentar misturas de culturas para ver se isso 
ajudaria a melhorar a saúde do solo. 
Mondial é sua variedade primária de batata, pois a cultivar tem alta demanda 
e prospera na fazenda. Eles também plantaram Sifra no passado, mas, ao 
contrário do que a literatura promete, a variedade sofreu mais incidentes de 
oídio do que Mondial na fazenda. 
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Monique Vlok: 
 
“Nosso solo está tão morto.” 
“Na verdade, nada mais é do que um meio de crescimento.” 
“Oídio é um problema, especialmente em condições de umidade.” 
 
O plantio na produção de inverno foi reduzido neste ano devido à escassez 
de água.  
 
Monique Vlok: 
 
“Decidimos não plantar em fevereiro, devido aos custos associados de 
bombeamento do poço.” 
“Em retrospecto, foi uma boa decisão. Temperaturas quentes até maio 
tiveram um impacto negativo na produção em geral. Os preços eram tão 
baixos que teríamos lutado para quebrar mesmo se tivéssemos fornecido o 
mercado na época.” 
O plantio no inverno, de maio a julho, é mais barato, pois a água pode ser 
bombeada do rio. 
O risco de ondas de calor e a falta de água no meio da temporada também é 
menor. 
Por outro lado, a possibilidade de geada e oídio é maior. E ter uma renda 
restrita a três meses do ano exige uma gestão financeira perspicaz. 
Eles evitam simplesmente cortar custos em todos os lugares, no entanto, e 
percebem que o dinheiro às vezes deve ser gasto para garantir melhores 
lucros a longo prazo. Por exemplo, para reduzir os custos de eletricidade, 
eles começaram a usar acionadores de partida de velocidade variável. Eles 
também mudaram para um novo pacote de irrigação por pivô que produz 
gotículas maiores para melhorar a eficiência no uso da água. 
 
Monique Vlok: 
 
“O gerenciamento financeiro é tão importante quanto a produção real das 
lavouras, porque não poderíamos cultivar nada no próximo ano sem um bom 
planejamento.” 
“Com as gotículas maiores, perdemos menos água devido à evaporação e ao 
sul do leste. vento." 
 
Programa de fertilizantes 
 
Eles usam um programa padrão de fertilizantes da indústria que foram 
adaptados ao longo do tempo para atender às condições de produção. Eles 



01/2020 

aplicam composto granulado de liberação lenta antes de chover, preferindo o 
composto líquido, que deve ser aplicado com irrigação. 
Ela ressalta que não basta fornecer fertilizantes às plantas; um agricultor 
deve aplicar os macro e micronutrientes corretos para cada estágio de 
crescimento das plantas, caso contrário surgirão problemas. 
 
Monique Vlok: 
 
“Como meu pai conhece bem a indústria química, ele foi capaz de tomar 
decisões informadas ao comprar fertilizantes, especialmente quando se trata 
do custo das misturas de fertilizantes em relação à sua composição.” 
“Minha jornada na indústria de batatas foi realmente abençoada . Embora 
seja uma indústria dominada por homens, há muitos homens fortes que não 
se sentem ameaçados por mulheres no campo. O apoio deles permitiu que 
eu e nossa fazenda crescêssemos o que somos hoje. ” 
 

Nova joint venture da Agrico e da SV 
Agri para oferecer batata de semente 

de alta qualidade na Índia 
 
Data: 09/01/2020 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2020/new-joint-
venture-agrico-and-sv-agri-offer-high-quality-seed-potatoes-india 

 

 
Jan van Hoogen, Agrico (à esquerda) e Hemant Gaur, SV Agri (à direita) 

assinaram uma joint venture para produzir sementes básicas de alta 
qualidade na Índia 
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A Agrico, uma cooperativa holandesa de renome mundial com mais de 1.300 
produtores especializados de batata, concordou em estabelecer uma joint 
venture com a organização da cadeia de suprimentos de batata com sede em 
Pune, SV Agri, para desenvolver variedades de alto rendimento, 
exclusivamente adequadas para a Índia. 
A nova joint venture, denominada SV Agrico Pvt. Ltd., produzirá sementes 
básicas de alta qualidade sob condições controladas. As variedades Agrico, 
amplamente aceitas em todo o mundo, são resistentes à praga tardia. Sua 
disponibilidade local ajudará os agricultores indianos a reduzir o uso de 
fungicida, permitindo que eles acessem mercados internacionais mais 
remunerados da batata orgânica. 
As batatas são um superalimento com nutrição suficiente para alimentar uma 
crescente população mundial. Como a Índia não permite importações de 
batatas de semente cultivadas no solo de outros países, a multiplicação local 
sob licença é a única opção para os agricultores do país desfrutarem de uma 
revolução da batata: rendimentos mais altos e melhores preços. 
A joint venture fornecerá a infraestrutura necessária para levar as variedades 
Agrico ao mercado indiano em uma cadeia de suprimentos dedicada e 
baseada apenas na multiplicação local. 
O acordo, assinado por Hemant Gaur e Jan van Hoogen, marca o culminar 
de uma parceria bem-sucedida de sete anos. Agrico e SV Agri iniciaram sua 
cooperação técnica em 2012. 
No futuro, a multiplicação em campo e o comércio de batatas de semente 
desenvolvidas pela joint venture permanecerão um direito exclusivo da SV 
Agri, o parceiro indiano. 
 
Hemant Gaur: 
 
“A SV Agri também aprenderá o gerenciamento de qualidade de classe 
mundial das sementes, bem como a avaliação objetiva da qualidade da 
batata de armazém.” 
“Mais de 400 anos, a Holanda aperfeiçoou sua tecnologia de batata. 
Queremos trazer benefícios desse conhecimento para nossos agricultores. ” 
Jan Van Hoogen: 
“Vir para a Índia é um grande passo na construção da rede internacional 
Agrico.” 
“O 'pieper' - como nós os chamamos holandeses - faz tanto parte da nossa 
cultura que um de nossos artistas, Vincent Van Gogh, o imortalizou em sua 
obra-prima, Os comedores de batata.” 
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 Agricultores cabo-verdianos preveem 
fraca produção de batata devido à 

falta de água em Santo Antão 
 
Data: 06/01/2020 
 
Disponível em: https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/agricultores-
cabo-verdianos-preveem-fraca-producao-de-batata-devido-a-falta-de-
agua-em-santo-antao-532034 

 
 

 
O problema está a afetar alguns vales no concelho de Porto Novo. 

 
A falta de água para agricultura em alguns vales no concelho cabo-verdiano 
de Porto Novo, na ilha de Santo Antão, leva os produtores agrícolas a 
perspetivarem “uma fraca” produção de batata comum, este ano, neste 
concelho santantonense. 
De entre esses vales, estão Martiene e Chã de Norte, dois dos maiores 
produtores de batata comum neste município, que passam, há vários meses, 
por uma situação de penúria de água para agricultura. 
No caso de Martiene, os agricultores confirmaram à agência noticiosa 
Inforpress que são já três meses “praticamente” sem água para agricultura 
nessa localidade, onde a produção de batata comum estima-se em cerca de 
mil toneladas por ano. 
Os 40 agricultores locais dependem, neste momento, apenas de alguma 
água proveniente de uma nascente, já que os dois sistemas de produção de 
água, que funcionam com base em energia convencional e solar, estão 
inoperantes. 
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Em relação ao sistema em Escravoerinhos, o mais importante instalado 
nesse vale, a Empresa de Electricidade e Água (Electra) decidiu interromper 
o fornecimento de energia elétrica, alegando uma dívida dos agricultores de 
quase 400 contos. 
Quanto ao outro sistema existente em Martiene, a delegação do Ministério da 
Agricultura e Ambiente (MAA) no Porto Novo explicou que o mesmo está a 
ser “remodelado”, assim como o de Chã de Norte. 
Januário da Cruz, porta-voz dos produtores, avisou que os agricultores 
correm, agora, “sérios riscos de perder quase tudo”, o que seria “um 
desastre”, já que está em causa uma cultura que constitui “o principal meio 
de vida” da população de Martiene. 
Já em Chã de Norte, o representante dos lavradores, Ivanildo Dias, informou 
que a atividade agrícola está “completamente paralisada” nessa zona, onde a 
produção de batata comum anda à volta dos 200 toneladas de batata 
comum/ano. 
O delegado do MAA, Joel Barros, diz lamentar a situação dos agricultores 
mas explica que são “intervenções necessárias” para acabar, de vez, com as 
avarias nesses sistemas de bombagem. 

 
Negociações sobre contratos de 

batata para 2020 

Data: 07/01/2020 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2020/2020-potato-
contract-negotiations-underway 

 

 
Dale Lathim, diretor executivo da Potato Growers of Washington. 
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As negociações estão em andamento para os contratos dos produtores de 
batata do próximo ano em Washington. Dale Lathim, diretor executivo da 
Potato Growers of Washington, fez uma atualização durante seus 
comentários no dia 11 de dezembro na Washington Potato Summit em 
Airway Heights, Washington. 
A organização voluntária negocia contratos de pré-temporada em nome de 
65 produtores membros que representam mais de 80% dos acres 
contratados de processamento congelado no estado. As avaliações são de 
13 centavos por tonelada. O orçamento anual é de US $ 300.000, disse 
Lathim. A organização está negociando com Lamb Weston, JR Simplot Co. e 
McCain Foods. 
 
Dale Lathim: 
 
"Fizemos o que pensamos ser uma oferta bastante razoável que restauraria 
seus níveis de lucro para onde estavam na safra de 2013." 
"Esse foi o último ano em que os lucros foram realmente bons." 
Lathim disse que a organização solicitou um número que restaurasse a 
lucratividade dos produtores sem impactar negativamente os retornos das 
empresas de processamento. Analistas de Wall Street analisaram sua oferta 
e disseram acreditar que o número poderia ser absorvido pelo setor sem 
impactos negativos, disse ele. 
Lathim disse que não poderia compartilhar números devido à 
confidencialidade enquanto as negociações estão em andamento. "Posso 
dizer que está bem acima de um aumento percentual de dois dígitos", disse 
ele. 
Quando um dos principais processadores solicitou anteriormente que os 
produtores desistissem de parte de sua margem para ajudar a empresa a 
competir no mercado mundial, os produtores fizeram isso, disse Lathim. Os 
processadores também pediram socorro após a desaceleração do porto da 
Costa Oeste para ajudar a restaurar os mercados. 
 
Lathim: 
 
“As margens diminuíram até onde estão muito apertadas.” 
“Com a lucratividade existente neste setor e o dinheiro que as empresas de 
processamento estão ganhando, elas certamente podem pagar.” 
“Esperamos que este ano não será diferente e terminaríamos no mesmo 
período.” 
Lathim disse que as negociações durarão 'por quanto tempo levar', a ponto 
de serem agradáveis tanto aos produtores quanto aos processadores. 
Normalmente, as negociações são resolvidas antes do início do plantio, no 
final de fevereiro ou primeiro de março. 
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Ruanda testa sementes de batata 
'revolucionárias' 

 
Data: 06/01/2020 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2020/rwanda-pilots-
revolutionary-potato-seeds 
 

 
Um criador de sementes que trabalha em uma estufa de multiplicação de 

sementes de batata no distrito de Musanze. A tecnologia True Potato Seed 
substituirá as sementes de tubérculos de batata mais usadas. 

(Cortesia: Sam Ngendahimana) 
 

O Conselho de Agricultura de Ruanda (RAB) começou a testar as sementes 
de batata verdadeira, produzidas pela Solynta, uma empresa holandesa que 
desenvolve batatas híbridas. As verdadeiras sementes de batata são 
coletadas das bagas ou frutos da planta da batata. 
Um dos benefícios de tais sementes é que, em oposição ao uso de 2.500 kg 
ou 2,5 toneladas de tubérculos de batata perecíveis por hectare, os 
agricultores poderão plantar apenas 25 gramas de sementes no mesmo 
tamanho de terra. 
Se adotadas, as novas raças irlandesas de batata reduzirão o custo em que 
os agricultores incorrem e aumentarão seu acesso às sementes. No mês 
passado, Solynta e RAB reforçaram sua colaboração em uma tentativa de 
aumentar o acesso dos agricultores às sementes híbridas de batata. 
Através de sua colaboração, eles procuram fornecer uma combinação de 
sementes de batata verdadeira e híbridos para os agricultores locais. 
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Segundo as autoridades, a verdadeira semente de batata é resistente a 
doenças, fácil de transportar e armazenar. Solynta diz que a tecnologia 
permite comercializar novas variedades em apenas dois anos, em vez de 
sete anos [em comparação com os tubérculos de batata]. 
 
Hein Kruyt, CEO da Solynta: 
 
"A colaboração é fundamental para enfrentar os desafios globais à segurança 
econômica e alimentar". 
Diretor-Geral da RAB, Patrick Karangwa: 
“Esta é uma inovação revolucionária para as sementes de batata.” 
“Estamos entusiasmados por estar na vanguarda dessa inovação 
revolucionária e esperamos continuar trabalhando juntos e construindo um 
futuro mais forte para Ruanda e o mundo.” 
 
Placide Rukundo, Líder do Programa de Batata da RAB: 
 
“Essa tecnologia ainda está sendo avaliada no nível da estação [de pesquisa 
da RAB], ainda não no nível da fazenda.” 
“Esta pesquisa começou na temporada [agrícola] de 2019 C. Se acharmos 
que essas sementes verdadeiras são promissoras, avançaremos para outra 
etapa: teste na fazenda.” 
Durante cada estação de cultivo, disse Rukundo, a batata é cultivada entre 
50.000 e 60.000 hectares no Ruanda. A produção irlandesa de batata no país 
é estimada em 916.000 toneladas por ano. 
A batata irlandesa é a terceira colheita de alimentos básicos em Ruanda, 
depois da mandioca e da batata-doce, com base no volume de produção. 
Além disso, é também uma importante colheita comercial nas partes noroeste 
do Ruanda. 
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De batatas fritas a aplausos: empresa 
de Montreal produz gin a partir de 

restos de batata 
 
Data: 27/12/2020 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2019/chips-cheers-
montreal-company-makes-gin-potato-scraps 
 

 
David Côté e Julie Poitras-Saulnier, co-fundadores da empresa de Montreal 

Loop Mission, posam com seu mais recente produto - o gin de limão e 
gengibre. (Cortesia: Loop Mission | Facebook) 

 
A empresa de lanches de Quebec Yum Yum Krispy Kernels produz muitas 
batatas fritas a cada ano, e há uma montanha de restos de pedaços de 
batata que não são usados. Normalmente, esses restos acabavam na lixeira. 
Entre na Loop Mission, uma empresa de Montreal que produz sucos de frutas 
a partir de produtos não vendidos e cerveja com grãos reciclados. O mais 
recente empreendimento da Loop no mercado de bebidas ecológicas é o 
Loop gin - álcool produzido a partir de resíduos de batatas e grãos. 
 
Julie Poitras-Saulnier, presidente e cofundadora da Loop: 
 
"Analisamos o que é desperdiçado na indústria de alimentos e tentamos 
transformá-lo em algo novo." 
Diante de uma pilha de batatas, a empresa fez uma parceria com a Distillerie 
Mariana em Louiseville, Que., Para fazer um novo produto que chegasse às 
prateleiras da SAQ este mês. 
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O gin é feito a partir de uma mistura de restos de batata e grãos que são 

transformados em álcool. Jean-Philippe Roussy, co-fundador da Distillerie 
Mariana, é visto aqui trabalhando com as matérias-primas.  

(Cortesia: Loop Mission) 
 

Poitras-Saulnier disse que escolheu a empresa Louiseville por sua 
abordagem de 'grão em garrafa' porque a Distillerie Mariana já tinha todas as 
habilidades para produzir álcool a partir de matérias-primas. 
Cada garrafa de gim Loop tem oito batatas recicladas, explicou ela, além de 
sabor de limão e gengibre de produtos resgatados. Ela disse que no primeiro 
ano, o objetivo da empresa é resgatar 24 toneladas de estacas de batata. 
Fazer gin exclusivamente a partir de batatas fermentadas é um processo 
mais caro do que o método usual, que normalmente aumentaria o preço por 
garrafa, disse Poitras-Saulnier. 
Para mantê-lo acessível - atualmente custa US $ 39 - a empresa optou por 
uma mistura de batata e álcool de grãos. 
 
Julie Poitras-Saulnier: 
 
“Queremos torná-lo acessível. Não queríamos fazer algo realmente 
premium”. 
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Chrissy Teigen trabalha em 
documentário sobre batata frita  

 
Data: 21/12/2019 
 
Disponível em: https://www.ofuxico.com.br/noticias-sobre-
famosos/chrissy-teigen-trabalha-em-documentario-sobre-batata-
frita/2019/12/21-366517.html 

 
 

Modelo, entusiasta da comida, já publicou um livro de receitas antes 
 

 
 

Chrissy Teigen prepara um documentário sobre batatas fritas. Em um 
comunicado, a modelo e esposa do cantor John Legend contou aos seus 
mais de 27 milhões de seguidores que está trabalhando nesse projeto 
chamado, Fries! The Movie.A autora do livro de receitas Cravings produzirá e 
aparecerá no filme, que explora o raciocínio do porquê batatas fritas são tão 
populares e também inclui participações de artistas como o autor e 
apresentador de podcasts Malcolm Gladwell, o chef Eric Ripert e o fundador 
e presidente do Museu de Comidas e Bebidas Dave Arnold.Chrissy disse em 
um comunicado: "Eu sempre soube que meu amor por batatas fritas e anos 
de experiência no campo tinham o objetivo de servir a um propósito maior. 
Emocionada por trabalhar ao lado dessa equipe incrível e compartilhar 
nossas descobertas".E, compartilhando uma foto do anúncio no Instagram, 
Chrissy afirmou que o filme é 'o documentário mais importante do nosso 
tempo'.O documentário será produzido por sua produtora Suit & Thai 
Productions e seguirá chefs, celebridades, cientistas de alimentos e 
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agricultores enquanto se aprofundam nas histórias e sabores por trás das 
batatas fritas.Os co-fundadores da Zero Point Zero Productions, Christopher 
Collins e Lydia Tenaglia também vão ser os produtores do documentário com 
Kelly Mullen, da Unilever Entertainment, enquanto Giles Morrison, da 
Unilever, servirá como produtor executivo.Christopher disse: "Estamos 
emocionados por Chrissy participar do 'Batatas fritas! O filme'. Sua alegria 
contagiosa e amor à comida ... especialmente batatas fritas, são uma 
combinação perfeita para o projeto".O documentário vai estrear em breve em 
plataformas de streamings como Hulu e Quibi.Cozinhando com a família no 
Natal:No ano passado, John Legend foi quem preparou a ceia de Natal em 
sua casa. Embora sua esposa Chrissy Teigen seja a expert em comida, o 
cantor confessa que é uma das atividades que mais gosta de fazer no fim de 
ano em família."Nós amamos cozinhar. Nós amamos música. Nós amamos 
tudo. A melhor parte das festas de fim de ano é cozinhar juntos e servir 
nossa família", revelou o intérprete de All Of Me.Uma das especialidades do 
cantor para essa época natalina é sua sopa de cebola francesa: "Ela não 
pode faltar, é perfeita para o inverno".  


