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Estudante do
Politécnico vence
prémio com ‘Pão
Medronho’
Inovação ‘Pão Medronho’ arrecadou o 3.º lugar no Concurso
de Ideias Agriempreende, que distingue ideias inovadoras no
sector agrícola. Projecto é de aluno do Politécnico de Leiria
DR

Pão Medronho é um produto com aspecto rústico e com uma longevidade superior

‘Pão Medronho’ foi o projecto
que conquistou o terceiro lugar
no 4.º Concurso de Ideias
Agriempreende, que distingue
ideias inovadoras no sector
agrícola e que decorreu no âmbito do Fórum de Empreendedorismo e Inovação.
Desenvolvido por Rui Lopes,
estudante na licenciatura de
Dietética e Nutrição na Escola
Superior de Saúde (ESSLei) do
Politécnico de Leiria, o ‘Pão
Medronho’ resulta de cerca de
cinco anos de investigação,
sendo que estará disponível em
vários pontos dos distritos de
Leiria, Castelo Branco e Lisboa,
no final deste ano.
O ‘Pão Medronho’ apresenta
“um perfil nutricional diferenciador, que se destaca pelo
baixo teor de sódio e a presença
de vários minerais provenientes do medronho”, explica o
Politécnico de Leiria num comunicado sobre o produto, que
se encontra em fase de conclusão dos processos produtivos,
em colaboração com a Padaria
Ritus do Pão, em Monte Redondo, Leiria.
O pão é rico em fibras e conta
com vários ácidos orgânicos
voláteis e compostos antioxidantes, como os flavonoides,

benéficos pela sua acção anti
inflamatória e na protecção da
função cardiovascular, na diminuição do risco de cancro e
da oxidação celular.

‘Pão Medronho’
resulta de cinco anos
de investigação e estará disponível ao consumidor em vários
pontos dos distritos de
Leiria, Castelo Branco
e Lisboa
“A disponibilização deste pão
aromático no mercado pretende dar resposta aos consumidores que procuram produtos alimentares mais naturais
e saudáveis, com benefícios
para a saúde, e que podem ao
mesmo tempo apoiar a fileira
do medronho”, afirma Rui Lopes, citado no comunicado, explicando que se trata de um
pão de aspecto rústico, com farinhas não corrigidas e de longevidade superior, com a frescura e macieza interna até ao
sexto dia de vida útil.
De acordo com o Politécnico
de Leiria, ao longo do projecto
de investigação foi ainda possível encontrar “soluções tec-

nológicas” que contribuem para a “resolução de alguns problemas no processamento
deste fruto na indústria de
transformação alimentar”, o
que permite “apoiar a fileira do
medronho e reorganizar as estratégias agro-industriais”, bem
como “apoiar a economia das
populações do interior de Portugal, onde o fruto tem maior
expressão económica agro-florestal”.
O ‘Pão Medronho’estará disponível ao consumidor perto
do final deste ano, na padaria
Ritus do Pão e em algumas lojas do grupo Coviran na região
de Leiria, “prevendo-se o alargamento dos pontos de venda
nos próximos anos”, informa a
instituição de ensino.
Rui Lopes é estudante finalista da licenciatura em Dietética e Nutrição na Escola Superior de Saúde do Politécnico
de Leiria, membro colaborador
do Centre for Innovative Care
and Health Technology do Politécnico de Leiria (ciTechCare),
e estudante do mestrado em
Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar da Escola Superior de Turismo e Tecnologia
do Mar (ESTM) do Politécnico
de Leiria. |
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APOIO À RECONSTRUÇÃO DE
CASAS TEM 44 ARGUIDOS
Inquérito às alegadas irregularidades na atribuição de subsídios para a reconstrução de habitações destruídas pelo incêndio de
2017 em Pedrógão Grande tem 44 arguidos, anunciou a Polícia Judiciária, que finalizou a investigação e propôs acusação Pág. 2
LUÍS FILIPE COITO

Comissão da Linha do Oestei
criticaisupressão de comboiosi

Número de
imigrantes cresce
5,5% no distrito
Relatório | P9

‘Pão Medronho’
dá prémio a aluno
do Politécnico
Leiria | P4

Moção exige mais
turmas financiadas
Pombal | P10

Orientação dá
‘prata’ a marinhense
Mundial | P16

Comissão Para a Defesa da Linha do Oeste critica o atraso de mais de um ano na electrificação da Linha do Oeste e a
falta de investimento em comboios, o que coloca "em causa a modernização deste eixo ferroviário", alerta Pág. 20

