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omer fiambre de legu- . ção controlada, de forma a garantir a
mes, sem qualquer tipo sua consistência etextura, muito se-
de carnes, deixou de ser melhante à apreciada textura do fiam-
ficção.Um grupo de alu- bre" explicou ainda.
nos do curso de Enge- "Sem a adição de corantes e con-
nhariaAlimentar do Ins- servantes, os métodos de conserva- .

tituto Politécnico deVJanado Cas- ção utilizados são apasteurização se-
telo desenvolveuumalitvestígação guida de refrigeração que, para além
na área e o novo biofiambre de le- de conservar as suas características

. gumes acabou por ser selecciona- organolépticas, é uma garantia de se-
.do para um certame, onde diversas gurança para o consumidor", frisaRi-
isntituições de ensino nacionais e ta Pinheiro;acrescentando que "obio-
internacionais apresentam os seus fiambre de legumes é um produto
produtos inovadores. pensado para consumidores vegeta-
"Obiofiambre de legumes é um rianos, simulando atextura do fiam-

produto àbase de legumes biológi- . .bre. É, também, interessante para seg-
.cos,uma altema:tivaao fiambre tra- . mentos de consumidores com preo-
dicional para vegetarianos, uma cupações ecológicas, que procuram
agradável proposta para os nãove- alimentos saudáveis e inócuos", refe-
-getarianos,sendo um produto sau- riu Rita Pinheiro.
dável é ecológico para todos", dis- O projecto será agora apresentado
se Rita Pinheiro; docente da licen- no espaço.FOOD I&DT na Feiraáli-
ciatura em Engenharia Alimentar mentaria &Horexpo züll, sendo que
do Politécnico de Viana. existe uma grande expectativa dosin-
'~ matéria-prima, proveniente vestigadores perante a possibilidade

deagrícultura biológica.é sujeita a de comercializaçãodoproduto. "Jáfoi
umbranqueamentomoderado com : testado em laboratório e agora será
o objectivode intensificar o seu sa- '. apresentado a empresas: Não existe
bon Obiofiambre delegumes é en-' grande investimento em equipamen-
tão processado: uma vez refogados to.Sãomais-valiasquenos fazemacre-
'oslegumes ehomogeneizadaa rnis- ditar que este fiambre irá chegar, em'
tura, o produto é subnietido a uma breve,ao consumidor",salientouainda'
pasteurização, como forma de con- RitaPinheiro.
servação,seguindo-seumamatura- MIGUn RODRlGUES

lana criam
~e e· ·umes

Biofiambrevai ser apresentado numa feira internacional. Criadores acreditam estar perante um produto rentável


