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A inovação da Peel Saver envolve as batatas fritas em seus próprios resíduos de 

casca 

A solução de embalagem às vezes está bem na frente dos seus olhos. Essa é a visão de 

Simone Caronni, Pietro Gaeli e Paolo Stefano Gentile, três designers de produtos da 

Universidade NABA em Milão, que criaram embalagens de batatas fritas em formato de 

cone a partir de cascas de batata. As empresas de batatas fritas produzem muitas cascas 

de batata: a ideia deste projeto é usar esse material para economizar em resíduos 

enquanto produz embalagens ecologicamente corretas, diz o trio, e assim nasceu a Peel 

Saver. 

https://www.foodingredientsfirst.com/news/peel-saver-innovation-packages-street-fries-in-their-own-
peel-waste.html  

 

Investigadora da UCoimbra usa bactérias e fungos para aumentar resiliência das 

plantas às alterações climáticas 

Inês Rocha, investigadora do Centro de Ecologia Funcional da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), desenvolveu e testou um método 

simples que usa bactérias e fungos, em separado ou de forma combinada, para aumentar 

a resiliência das plantas às alterações climáticas e, em simultâneo, reduzir o uso de 

produtos químicos. 

http://agriculturaemar.com/investigadora-da-ucoimbra-usa-bacterias-e-fungos-para-aumentar-
resiliencia-das-plantas-as-alteracoes-climaticas/  
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Etiquetagem inteligente: rótulo de “semáforo” relativo ao tempo e temperatura 

contribuirá para reduzir o desperdício 

Tido como um projeto de rotulagem inteligente de "próxima geração" que visa reduzir 

drasticamente o desperdício de alimentos em toda a indústria de bens perecíveis, um 

rótulo de indicador de temperatura de tempo (TTI) fornece informações em tempo real 

sobre as condições de um produto durante toda a jornada da cadeia de suprimentos. 

Usando um sistema de semáforo verde, âmbar e vermelho para destacar a condição das 

mercadorias, o que destaca os problemas de vida de prateleira. 

https://www.foodingredientsfirst.com/news/smart-labeling-time-and-temperature-traffic-light-label-
tipped-to-reduce-waste.html  

 

 

Tendências atuais em sabores “tendem” para o exótico 

Sabores de frutas, sabores étnicos e temperos são as principais categorias de 

ingredientes - e os mais recentes geralmente vêm de longe. O que há de tão bom em 

sabores exóticos? Ou, em outras palavras: o que torna os sabores exóticos tão bons? 

Os fornecedores de ingredientes dizem que três das categorias de sabores mais rápidos 

são sabores étnicos, sabores de frutas e especiarias - com, obviamente, alguma 

sobreposição entre o primeiro e os outros dois. Até certo ponto, as entradas mais 

recentes nessas categorias são, na verdade, as mais antigas, que recebem nova atenção.  

https://www.foodprocessing.com/articles/2018/exotic-flavor-trends/  
 

Grande consumo em Portugal: maioria das inovações falha no primeiro ano de 

lançamento 

A inovação não é ainda um driver de procura global do setor de grande consumo em 

Portugal, conclui o estudo “Avaliação do Impacto Económico da Inovação no setor dos Fast 

Moving Consumer Goods”. O estudo realizado em parceria pela consultora KPMG e pela 

Kantar Worldpanel para a Centromarca, Associação Portuguesa das Empresas de 

Produtos de Marca, revela que o setor está mais focado no preço do que na inovação. 

http://www.tecnoalimentar.pt/noticias/grande-consumo-em-portugal-maioria-das-inovacoes-falha-no-
primeiro-ano-de-lancamento/  

 

Inovadores olham para “Culturas acidentais” como uma fonte de alimentação nutritiva, 

amiga do ambiente e gratuita 

Ervas verdes selvagens comestíveis podem ajudar a melhorar a segurança alimentar, 

aumentar a saúde pública e tornar as comunidades mais resistentes ao desastre. Philip 

Stark estava a fazer a sua corrida matinal nas colinas acima de Berkeley, Califórnia, 

quando começou a pensar de forma diferente sobre as plantas verdes ao seu redor. "Eu 

conhecia alguns que eram comestíveis", diz Stark, professor de estatística da 

Universidade da Califórnia, em Berkeley. Com interesse em pesquisa sobre nutrição e 

saúde, ele queria aprender mais sobre essas plantas comestíveis e descobrir quais 

poderiam ser forrageadas para comida. "Uma vez que seu cérebro começa a perceber o 

ambiente dessa maneira - uma vez que as plantas não são apenas um mar indiferenciado 
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de verde - você vê as plantas em todos os lugares." 

https://ensia.com/articles/wild-greens/  
 

 

 

Europac cria embalagem de pequeno formato alternativa ao plástico 

Para responder à mudança de hábitos de consumo dos consumidores que compra cada 

vez menos quantidades e exige formatos mais pequenos, a Europac desenvolveu uma 

embalagem de pequeno formato alternativa ao plástico e que permite transportar um quilo 

de fruta. 

https://www.distribuicaohoje.com/producao/producao-noticias/europac-cria-embalagem-de-
pequeno-formato-alternativa-ao-plastico/  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Juntamos a síntese dos principais diplomas publicados no JOUE de 

outubro de 2018 

 
 

Rótulo Ecológico da UE 

Decisão 2018/1590 da Comissão, de 19 de outubro de 2018, que altera o período de 

validade dos critérios ecológicos para atribuição do rótulo ecológico da UE a 

determinados produtos, bem como os requisitos de avaliação e verificação 

correspondentes. Altera as Decisões 2012/481/UE, 2014/391/UE, 2014/763/UE e 

2014/893/UE respeitantes a esta matéria. (JO L 264 - Serie L) 

 

Produtos Biológicos | Regras Aplicáveis à Produção Rotulagem 

Regulamento de Execução 2018/1584 do Conselho, de 22 de outubro de 2018, que 

altera as normas que regulam a produção biológica e a rotulagem dos produtos 

biológicos, previstas pelo Regulamento n.º 889/2008. (JO L 264 - Serie L) 

 

Segurança dos Alimentos | Recusa de Alegações de Saúde 

Regulamento 2018/1555 da Comissão, de 17 de outubro de 2018, que recusa autorizar 

determinadas alegações de saúde sobre os alimentos que referem a redução de um 

risco de doença. (JO L 261 - Serie L) 
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