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Batata: Preço segue em queda no 
atacado 

Data: 27/07/2020 
 
Disponível em: 

https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/hortifruti/264649-batata-
preco-segue-em-queda-no-atacado.html#.XyLkhYhKjcc 
 
Entre os dias 20 a 24/07, o preço da batata ágata tipo especial caiu nas 
Centrais de Distribuição. A saca de 50 kg ficou em R$ 79,51 (-13,19%) na 
Ceagesp, em R$ 71,63 (-8,01%) em Belo Horizonte/BH e em R$ 71,00 (-
14,61%) no Rio de Janeiro/RJ. A desvalorização é consequência do maior 
volume de batatas que chegam aos boxes, principalmente de Vargem 
Grande do Sul (SP), do Sudoeste Paulista (SP), Sul de Minas e Cerrado 
Mineiro (MG). Só não ocorreu uma desvalorização ainda maior porque houve 
intervalo na colheita por parte de alguns produtores do Sudoeste Paulista e 
de Cristalina (GO). Para as próximas semanas, a oferta deve continuar 
aumentando. 
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Mamão, uva, tomate e batata são 
destaques do mercado agrícola 

 
Data: 29/07/2020 
 
Disponível em: https://www.ceara.gov.br/2020/07/29/mamao-uva-
tomate-e-batata-sao-destaques-do-mercado-agricola/ 
 
O mercado agrícola apresenta variedade e preços convidativos no entreposto 
da Ceasa em Maracanaú. Para esta semana, o analista de mercado da 
Central de Abastecimento, Odálio Girão, destaca as ofertas do mamão 
formosa (R$ 1/kg) e da uva red globe (R$ 18/kg). “O cajú é vendido a R$ 3 o 
quilo, a goiaba a R$ 2,80, o abacate por R$ 3,50, R$ 4 o quilo de acerola e o 
quilo da manga tommy se mantém no preço de R$ 2,80 ”, lista. “A banana é 
comercializada entre R$ 30 e R$ 35 o cento”. 
“No setor de folhosas, temos a hortelã sendo comercializado a R$ 12/kg, o 
repolho a R$ 2,20/kg e a parelha de cebolinha e coentro a R$ 1”, acrescenta. 
Nas hortaliças e frutos, os destaques vão para a queda de preço do chuchu, 
custando R$ 2/kg; e a estabilidade do preço do tomate cajá, R$ 2/kg. Os 
jerimuns caboclo e jacarezinho são vendidos a R$ 2/kg; o feijão verde por R$ 
6 e o pimentão de primeira R$ 2 o quilo. O tomate longa vida é vendido a R$ 
2,20 no entreposto da RMF. 
“No setor de raízes, bulbos e rizomas, o preço do quilo do aipim (macaxeira) 
é de R$ 1,80, o alho desce para R$ 23 o quilo, a batata inglesa está com um 
preço muito bom de R$ 2,80 e a beterraba entre R$ 1,70 a R$ 2,50/kg”, 
informa. A cebola oscila entre R$ 4 e R$7/kg e a cenoura de R$ 1,70 até R$ 
2,20. 
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BOM JESUS: Palestra online abordou 
cultura da batata 

 
Data: 20/07/2020 
 
Disponível em: 

http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-
ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-06-29/ultimas-noticias/129082-bom-
jesus-palestra-online-abordou-cultura-da-batata 

 
 

 
 
No dia 17 de julho, a Cooperativa Bom Jesus, em parceria com a Syngenta, 
realizou uma live para produtores e cooperados da região com foco na 
cultura da batata. A palestra online fez parte da Estação Fibra de 
Conhecimento que visa, neste momento de pandemia, repassar informações 
importantes aos produtores através do canal do Youtube da Cooperativa 
Bom Jesus. O evento foi conduzido pelo Diretor Secretário da Bom Jesus, 
Marcelo Luis Kosinski, e teve palestra com o DTM da Syngenta e doutorando 
em Fitotecnia, Emir Zortea. 
Realidade - Marcelo iniciou o evento contando um pouco sobre a realidade 
da cultura da batata no mundo e no Brasil e sobre os desafios aos 
produtores. "Hoje a batata é quarto alimento mais consumido no mundo, 
importante fonte de carboidrato, e para nossa região e cooperados tem uma 
importância muito grande. Assim como outras culturas vem ano após ano se 
adaptando e com isso hoje temos produtividades expressivas na região, mas 
temos muitos desafios. Regiões como o cerrado e, por exemplo na Bahia o 
estado consegue produzir em torno de mais de 40 ton. por hectare, e aqui no 



12/2020 

Paraná que é referência, temos em torno de 27 ton. de média por hectare, 
isso nos implica dizer que temos muito desafios, em fisiologia, correção de 
solos, manejo de pragas, que vamos tratar na nossa Estação Fibra de 
Conhecimento", afirmou o Diretor. 
Formação - Emir Zortea é doutorando em Fitotecnia, mestrado em 
Agronomia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, possui 
Especialização em proteção de plantas pela Universidade Estadual de Ponta 
Grossa e Pós-graduação em Proteção de Cultivos pela Faculdade de Direito 
de Santa Maria. Atualmente o agrônomo é Desenvolvimento Técnico de 
Mercado da Syngenta. 
 

As importações de batata no Peru 
representam apenas 1% da produção 

nacional 

Data: 27/07/2020 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/es/news/2020/la-
importaci%C3%B3n-de-papas-en-per%C3%BA-solo-representa-el-1-de-
la-producci%C3%B3n-nacional?taxonomy=1001&region=1843 

 

 
 
Em 2019, a produção nacional de batata atingiu 5.300.000 toneladas, 
refletindo um aumento de 3,92% em comparação com 5.100.000 toneladas 
em 2018, disse o presidente da consultoria. Information @ ctionFernando 
Cillóniz Benavides. Em 2000, a produção totalizou 3.250.000 toneladas. 
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As principais regiões produtoras em 2019 foram: Puno 838.776.670 quilos 
(800.000.000 quilos em 2018), Huánuco 700.000.000 quilos (650.000.000 
quilos), La Libertad cerca de 550.000.000 (500.000.000 quilos), Cusco 
440.000 .000 (390.000.000 quilos), Apurímac 410.000.000 quilos 
(437.000.000), outros 235.000.000 (235.000.000). 
Em 2019, nosso país instalou 327.000 hectares de batatas, mostrando um 
aumento de 0,6% em comparação com 325.000 hectares em 2018. Em 2000, 
havia 285.000 hectares de batatas.quilo da manga tommy se mantém no 
preço de R$ 2,80 ”, lista. “A banana é comercializada entre R$ 30 e R$ 35 o 
cento”. 

 
Todos os anos, as exportações de batata aumentam, apesar de ainda serem 

muito baixas. 
 

As regiões com as maiores áreas de batata em 2019 foram: Puno 60.000 ha 
(60.000 ha em 2018), Huánuco 43.000 ha (41.000 ha), Cusco 31.500 ha 
(30.500 ha), Huancavelica 27.500 ha (25.000 ha), Cajamarca 27.500 ha 
(28.500) ha), outros 140.000 ha (140.000 ha). 
 
Importações 
Cillóniz detalhou que em 2019 as importações de batata atingiram US $ 52 
milhões por 52.676.000 quilos, enquanto em 2018 foram importados US $ 50 
milhões por 57 mil toneladas. 
 
Fernando Cillóniz Benavides, Presidente da consultoriaInformation @ ction: 
 "Como você pode ver, a importação representa apenas 1% da produção 
nacional." 
Dos 52 milhões de dólares importados em 2019, 53,7% correspondem a 
batata congelada (principalmente batata pré-frita congelada), 33,5% de 
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amido de batata (também chamado de amido) e 12,95% de batata preparada 
(principalmente flocos ou salgadinhos). Da mesma forma, dos 52.676.000 
quilos importados, 62,8% são batatas congeladas, 35,5% de fécula de batata 
e 1,7% de batata preparada, e afirmou que os principais países que fornecem 
batatas ao Peru são os Países Baixos, com 20.000.000 de quilos (39% do 
total). ), Estados Unidos 15,9% do total, Alemanha 13,5%, Dinamarca, 
França, outros. Da mesma forma, as principais empresas importadoras são: 
Alicorp com 23,9% do total, Frutas e Especiarias 13,7%, CW Yichang e Cia 
10,6%, Axionlog Peru, Delosi, outras. 
 
Exportações 
Em relação às exportações de batata do Peru, em 2019, alcançou 544.416 
quilos por US $ 3,3 milhões, em comparação com 476.393 quilos por US $ 
2,7 milhões enviados em 2018. O Peru exporta batatas em dois lotes: batatas 
fritas (que é a maior participação) e batata preparada ou conservada sem 
congelamento 
Os principais destinos da batata foram: América Latina 434.354 quilos, 
América do Norte 78.083 quilos, Europa 31.594 quilos e Ásia 383 quilos. 
 
Fernando Cillóniz Benavides: 
 “Todos os anos há uma tendência crescente nas exportações de batata. 
Esperamos que no futuro seja possível exportar um volume maior de batatas 
nativas, batatas amarelas e batatas especiais.” 
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Vai ser uma colheita com muitos 
torrões 

 
Data: 28/07/2020 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2020/it%E2%80%99s-
going-be-harvest-plenty-
clods%E2%80%A6?taxonomy=1001&region=1843 

 

 
 
Durante a primavera passada, estávamos lidando com uma estrutura 
historicamente pobre do solo na Europa Ocidental, com torrões tão duros 
quanto concreto. As colheitas de batata e cebola refletem isso? As chances 
disso parecem altas, então o que você pode fazer para manter os torrões fora 
de seu armazenamento? 
A estrutura do solo foi certamente ruim este ano, graças ao inverno úmido e 
ao início da primavera, seguidos por condições climáticas extremamente 
secas. Muitas parcelas tiveram que ser irrigadas antes da semeadura e 
plantio. Termos como "uma carga de cascalho", "guerra ao barro" e "torrões 
duros como concreto" eram ouvidos diariamente e os fornecedores de óleo 
diesel e dentes da grade motriz se beneficiavam dos números de vendas 
disparados. 
A questão principal agora é se a má estrutura do solo causará novamente 
problemas durante a colheita. Os torrões resistiram suficientemente nos 
últimos meses ou ainda terão um grande impacto na qualidade da batata? 
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Os torrões aumentam a perda de armazenamento 
 
É essencial que os torrões não sejam levados para a instalação de 
armazenamento juntamente com as batatas ou as cebolas, para que o 
armazenamento ideal seja alcançado. Isso ocorre porque os torrões podem 
causar danos ao produto, o que criará desidratação indesejada. Por sua vez, 
isso leva diretamente à perda de armazenamento. 
 

 
Para evitar essa perda de armazenamento, tanto quanto possível, é 

essencial que os torrões sejam separados do produto, e o separador de 
torrões e pedras Samro é a máquina ideal para isso. 

 
Usando sensores, o Samro detecta pedras e torrões e os remove 
automaticamente do fluxo do produto. O Samro pode ser implantado como 
uma unidade independente ou como parte de uma linha de processamento. 
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TOMRA Food abre nova sede regional 
na América Latina 

 
Data: 27/07/2020 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2020/tomra-food-
opens-new-regional-headquarters-latin-
america?taxonomy=1001&region=1843 
 

 
Nova sede regional no Chile. 

 
A TOMRA Food abriu uma nova sede regional para aprimorar seu suporte a 
processadores e embaladores de alimentos na América Latina. A nova base 
construída em Santiago, no Chile, significa que a TOMRA Food e suas duas 
empresas irmãs, Compac e BBC Technologies, agora têm uma forte 
presença na região, o que contribui significativamente para o fornecimento 
global de frutas, nozes e vegetais , produtos à base de batata, grãos e 
sementes, frutas secas, carnes e frutos do mar. 
Localizada no parque de negócios ENEA, na área de Pudahuel, em Santiago, 
a nova sede fica perto do aeroporto internacional da cidade para facilitar o 
acesso a clientes de toda a América Latina. 
O prédio de 810 metros quadrados e dois andares contribui para as 
instalações A BBC Technologies opera em Chillán há 10 anos com mais de 
20 funcionários. O novo edifício acomoda escritórios, uma sala de reuniões, 
uma loja de peças de reposição para maior estoque de peças de reposição e 
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uma área de teste e demonstração que serve como um Centro de 
Experiência do Cliente e um Centro de Treinamento Regional. 
Essas instalações e atividades estão criando oportunidades de emprego 
locais. 

 
Salas de reuniões de clientes na sede regional. 

 
Michel Picandet, Chefe da TOMRA Food: 
 “A TOMRA Food está crescendo na América Latina, assim como em outras 
partes do mundo, e o Chile é o local perfeito para expandir nossa presença 
aqui. A nova sede regional nos aproxima de todos os nossos clientes latino-
americanos para garantir que eles recebam os melhores recursos, serviços e 
suporte. Essa grande instalação hospeda o pessoal de serviços e vendas, 
afirmando nosso compromisso com o futuro nesta região.” 
 
Ken Moynihan, CEO da Compac: 
 "A abertura de nossa nova sede regional é mais um passo à frente no 
fornecimento de acesso local à nossa rede global de treinamento, 
conhecimento técnico e serviços em toda a região da América Latina, que 
exporta uma parcela significativa do comércio global de produtos frescos". 
“As empresas de produtos frescos procuram suprir seus clientes 365 dias por 
ano, portanto, precisam garantir um suprimento de alta qualidade no 
hemisfério sul. E para ter sucesso nesse mercado de alto valor, os 
exportadores precisam das melhores linhas de embalagem, e é aí que 
agregamos valor aos seus negócios.” 
A ampla área de demonstração da sede possibilita que clientes em potencial 
testem máquinas com suas próprias amostras de produtos. Os clientes latino-
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americanos que antes queriam fazer isso normalmente tinham que fazer uma 
viagem mais longa às instalações da TOMRA na Califórnia. 
 
Jacinto Trigo, diretor regional da Compac para a América Latina: 
 "Nossas tecnologias de classificação e classificação são tão poderosas, 
porque podem inspecionar o produto externa e internamente, que às vezes 
as pessoas precisam ver os resultados para acreditar nelas!" 
 
Atualmente, a sala de demonstração em Santiago abriga cinco máquinas 
ópticas de classificação: TOMRA 5A, TOMRA 5B, TOMRA 3C, TOMRA 
Nimbus BSI + e Blizzard. Nos próximos meses, os clientes também poderão 
testar aqui um Classificador Compac de pista única com os sistemas de 
inspeção Spectrim, UltraView e Inspectra. 
Os clientes da Compac da Argentina, Brasil, Chile e Peru já demonstram 
interesse em testar essas máquinas, com produtos frescos tão variados 
quanto maçãs, abacates, frutas cítricas, kiwis, mangas, frutas redondas e 
frutas de caroço. 
 
Johan Germeys, gerente regional de vendas da América Latina, TOMRA 
 “Já entregamos muitos testes para clientes em uma ampla variedade de 
produtos - frutas frescas e IQF, como morangos, framboesas, mirtilos e 
amoras, uvas IQF, feijão verde, nozes, amêndoas e algas marinhas - e, em 
todas as ocasiões, os clientes foram impressionado com os resultados. " 
 
Se os clientes não puderem visitar Santiago devido a restrições de viagem ou 
questões de segurança relacionadas ao COVID-19, a TOMRA toma 
providências para realizar testes com demonstrações on-line. A equipe da 
TOMRA também continua trabalhando em estreita colaboração com os 
clientes, apesar da pandemia, realizando reuniões remotas e disponibilizando 
ferramentas de treinamento on-line, eliminando a necessidade de pessoal 
para realizar viagens desnecessárias. 
 
Thomas Molnar, Chefe de Vendas Globais da TOMRA Food: 
 “Um benefício adicional da nova sede é que as pessoas das três marcas 
relacionadas à comida da TOMRA estão agora localizadas no mesmo país, 
trabalhando mais em conjunto e trocando informações e idéias.” 
“Isso beneficiará os clientes, oferecendo-nos uma compreensão ainda melhor 
de seus desafios operacionais, ambições e tendências agrícolas na região. 
Isso é importante porque a América Latina é uma fonte tão grande na cadeia 
de suprimentos global e ainda está em desenvolvimento. ” 
 
A TOMRA Food também possui sede regional nos EUA, China e África do 
Sul, sede global na Bélgica e 32 escritórios regionais em todo o mundo. 
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Simplot apresenta nova fritada focada 
na entrega que dura mais de 40 

minutos 

Data: 22/07/2020 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2020/simplot-
introduces-new-delivery-focused-fry-holds-40-
minutes?taxonomy=1001&region=1843 
 

 
Simplot apresenta nova fritada focada na entrega que dura mais de 40 

minutos 
 

A Simplot começou a enviar uma nova linha de batatas fritas que os 
operadores de todo o mundo esperavam: batatas fritas que ficam crocantes 
mais de 40 minutos após o cozimento - mais do que qualquer outra batata 
frita do setor! Além disso, eles podem ser reaquecidos com perfeição em 
casa, no microondas, por sua crescente base de clientes externos. 
 
A nova marca é chamadaSimplot Conquest® Delivery + ™. 
 
Mark McKellar, presidente da Simplot Foods: 
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"Essas novas batatas fritas superam qualquer coisa no mercado em termos 
de capacidade de retenção, e não poderia estar em um momento melhor 
para nossos operadores". 
“Batatas fritas são o alimento mais popular e rentável na maioria dos menus. 
Com a explosão em restaurantes fora das instalações, os operadores 
simplesmente não podem mais pagar batatas fritas empapadas.” 

 
Batatas fritas. Aqui. Lá. Qualquer lugar. 

 
O tempo de espera refere-se à capacidade de uma batata cozida de manter a 
crocância ao longo do tempo. Batatas fritas Simplot Conquest® Delivery + 
™devem sua notável capacidade de retenção a um novo e revolucionário 
revestimento transparente à base de amido. Esse revestimento resiste à 
obstrução causada pelo vapor retido nos recipientes de comida e entrega 
quando itens quentes como batatas fritas são colocados dentro. 
Além do desempenho de retenção líder do setor, as operadoras também 
podem esperar: 
 
Versatilidade operacional: 
Com sua pelagem clara e clara, essas batatas fritas também podem ser 
usadas facilmente para as refeições diárias. Isso simplifica as operações de 
cozinha para aqueles que não desejam estocar um SKU separado apenas 
para entrega, retirada ou drive-thru. 
Maior satisfação do consumidor: Batatas fritas Conquest® Delivery + ™são 
nítidas por fora, macias por dentro com ótimo sabor de batata. Do ponto de 
vista de um cliente, são ótimas batatas fritas. 
Capacidade de reaquecimento: Como mencionado acima, 20 segundos no 
micro-ondas os restauram para a temperatura e nitidez da fritadeira (quando 
feitas dentro de uma hora após o cozimento ou 30 minutos após a entrega). 
Esse recurso expande radicalmente a janela de entrega para os operadores 
e será uma notícia bem-vinda para os amantes de fritar em casa. 
Excelente rentabilidade: Seu comprimento extravagante extra longo enche 
contêineres e chapas com menos tiras. 
Menos desperdício: maior tempo de espera significa que menos batatas fritas 
tornam-se não comestíveis e precisam ser descartadas. 
Simplicidade: As batatas fritas Simplot Conquest® Delivery + ™ não exigem 
mangas ou recipientes proprietários para manter a nitidez. A Simplot 
recomenda embalagens de papel ou papelão ventilado para obter melhores 
resultados, mas os materiais mais ventilados serão necessários. 
Disponível em 5 cortes premium para uma ampla gama de necessidades 
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A Simplot está apresentando o Conquest® Delivery + ™ em cinco cortes 
populares para corresponder aos temas e preferências de diferentes 
operadores. Você pode escolher entre: 
 

 Estr ”shoestring 

 Corte reto de 3/8 ” 

 Corte reto de 3/8 ”, com pele 

 Corte de dobra de ½ ” 

 E um corte atraente apelidado de 'Tin Roof Fry' com uma forma 
ondulada especialmente nítida. 

 
Não espere para trocar suas batatas fritas com baixo desempenho 
 
As encomendas fora do local via entrega, take-away e drive-thru já estavam 
em alta nos últimos anos.mas desde que o COVID-19 chegou, o local fora do 
local se acelerou bastante. % de pedidos de alevinos foram consumidos em 
casa e é provável que essa tendência persista mesmo após o 
desaparecimento da pandemia **: 
 

 Quase 1 em cada 3 consumidores planeja comer em restaurantes a 
menos @ 

 40% dizem que é provável ou muito provável que continuem 
recebendo pedidos de restaurantes * 

 48% afirmam que é provável ou muito provável que continuem 
recebendo pedidos de restaurantes por meio de transporte * 

 
Claramente, ter uma solução para batatas fritas fora do local é vital para a 
saúde de qualquer operador. Com a introdução deBatatas fritas Conquest® 
Delivery + ™, a opção de mudar para uma batata frita fora do local tornou-se 
ainda mais fácil. 
Nenhuma outra batata frita no mercado oferece essa combinação de 
benefícios, desempenho e variedade de cortes para entrega, comida para 
viagem, drive-thru e jantar. 
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Vendas de batata nos EUA no varejo 
veem aumento de 32% no volume 

desde 16 de março 

Data: 23/07/2020 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2020/us-potato-sales-
retail-see-32-increase-volume-march-16?taxonomy=1001&region=1843 
 

 
Vendas de batata nos EUA no varejo veem aumento de 32% no volume 

desde 16 de março 
 

As vendas de batata no varejo nos Estados Unidos estão aumentando, 
aumentando 31% nas vendas em dólar e 32% no volume de vendas entre 16 
de março de 2020 e 14 de junho de 2020, segundo o IRI. 
Todas as categorias de batata em toda a loja de varejo, exceto os lados 
preparados por delicatessen, aumentaram as vendas em dólar e volume. A 
maioria das categorias de batata teve um crescimento de dois dígitos nas 
vendas em dólar e em volume. 
As batatas desidratadas tiveram o maior aumento nas vendas em dólar e 
volume. As vendas em dólar aumentaram 59% e as vendas em volume 
aumentaram 49%. Os lados preparados para Deli diminuíram 23% nas 
vendas em dólares e 24% nas vendas em volume. 
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Durante as 13 semanas, as vendas totais de batata tiveram um aumento de 
13% ou mais na venda em dólar. As vendas de batata fresca aumentaram 
em dólares e em volume no varejo durante o período. 
As vendas em dólares de batata fresca aumentaram 46% e as vendas em 
volume aumentaram 35%. Quase todos os tipos de batata fresca 
apresentaram crescimento de dois dígitos nas vendas em dólar. Todos os 
tipos de batata fresca, exceto o alevino, aumentaram em volume de vendas. 
As batatas de alevinos foram a única categoria que diminuiu o volume de 
vendas em 7%. A batata amarela apresentou o maior aumento nas vendas 
em dólar e em volume. As vendas em dólar aumentaram 54% e as vendas 
em volume aumentaram 42%. 
Isenção de responsabilidade: Estes números são compilados pelo IRI. A 
Potatoes USA não se responsabiliza pelo conteúdo desses relatórios ou 
pelas consequências de quaisquer ações tomadas com base em qualquer 
informação aqui contida. 
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Coréia do Sul ajuda Camboja a 
produzir batatas de semente 

 
Data: 20/07/2020 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2020/south-korea-help-
cambodia-produce-seed-potatoes?taxonomy=1001&region=1843 
 

 
Batatas sul-coreanas no Camboja 

 
A Coréia do Sul planeja ajudar o Camboja a produzir batatas de semente 
para plantio na província de Mondulkiri, onde o solo é potencial para o cultivo 
de batatas. 
 
Song Kheang, Diretor do Departamento Provincial de Agricultura, Florestas e 
Pesca de Mondulkiri: 
"Uma série de plantio de batata como testes foi realizada desde 2017 nesta 
província do nordeste e os resultados finais mostraram que o produto é 
adequado para ser cultivado na província". 
"Agora podemos plantar batatas na província e a mercadoria tem alto 
rendimento, da qual os agricultores se beneficiarão." 
Kheang disse em uma entrevista coletiva no Gabinete do Conselho de 
Ministros de Phnom Penh nesta manhã. No entanto, a produção de batata-
semente saudável é o principal gargalo para a produção de batata na 
província. 
 
 
Song Kheang: 
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“Trabalhamos com [o parceiro de desenvolvimento] Coréia do Sul nessa 
questão e esperamos que a assistência na produção de sementes de batata 
seja esperada depois que o COVID-19 terminar este ano e começaremos a 
produção em 2021.” 
Atualmente, a batata é importada do exterior para abastecer a cadeia 
alimentar local - fast food. Segundo Kheang, a demanda por batatas é 
estimada em 500 toneladas por ano. 
 

Não faça isso: nunca mantenha 
batatas e cebolas juntas, é perigoso 

 
Data: 29/07/2020 
 
Disponível em: https://www.informebrasil.com.br/nao-faca-isso-nunca-
mantenha-batatas-e-cebolas-juntas-e-perigoso/ 
 

 
 
Quando somos inexperientes na cozinha, às vezes tendemos a perder 
comida por não saber como armazená-lo, um desses casos é a combinação 
de batatas e cebolas. 
Quando voltamos das compras de frutas, verduras e legumes, geralmente os 
limpamos e os armazenamos juntos na gaveta da geladeira para esse fim. 
Mas existem certos alimentos que não vão à geladeira nem são 
armazenados juntos. Um desses casos são batatas e cebolas. 
Acontece que batatas e cebolas não se dão muito bem por várias razões. 
Uma delas é que as cebolas podem absorver a umidade das batatas, 
deixando-as secas quando você vai prepará-las. 
E a segunda razão é porque a cebola emite um gás que faz com que as 
batatas estraguem muito mais rápido que o normal e apodreçam. Depois, 
uma batata pode contaminar rapidamente a outra e ocorre uma reação em 
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cadeia incontrolável. Você acabará com todas as batatas danificadas 
rapidamente e com a possível presença de vermes e outros animais 
indesejáveis! 
Outra dica extra que podemos oferecer é que você nunca guarde os 
seguintes alimentos na geladeira: bananas, abacate, mel, tomate, óleo, alho, 
queijo curado, café, pêssegos e pêssegos, especiarias, picles, conservas e 
pão. 
 


