
  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 3

  Cores: Cor

  Área: 26,20 x 11,86 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 87527332 13-07-2020

INVESTIGAÇÃO O pão de
medronho, um produto desen-
volvido nos últimos 10 anos
pelo chefe de cozinha e nutri-
cionista Rui Lopes, também es-
tudante de mestrado em Ges-
tão da Qualidade e Segurança
Alimentar da Escola Superior
Turismo e Tecnologia do Mar
(ESTM) do Politécnico de Lei-
ria, e membro colaborador do
Centre for Innovative Care and
Health Technology (ciTech-
Care), da mesma instituição,
acaba de ser disponibilizado ao
público. 

Aquele que será o primeiro
pão de frutos vermelhos, nesta
fase de arranque, estará dispo-
nível nos supermercados Co-
viran das localidades de Te-
lheiro, Planalto, Monte Re-
dondo, Amor, Arrabalde e Re-

guengo do Fetal, no distrito de
Leiria, e nas próximas semanas
estará também acessível nos
concelhos de Proença-a-Nova,
Sertã, Cernache do Bonjardim
e na cidade de Castelo Branco. 

De aspecto rústico, o pão de
medronho é obtido a partir de
farinhas não corrigidas, de lon-
gevidade superior, que lhe per-
mitem manter a frescura e ma-
cieza interna até ao sexto dia
de vida útil. 

Segundo faz saber o Politéc-
nico de Leiria em comunicado,
o pão é aromático e bastante
agradável, tornando-se ainda
mais delicioso quando torrado,
por recomendação do seu cria-
dor. 

“Nos últimos anos, a colabo-
ração com a padaria Ritus do
Pão, de Monte Redondo, em

Leiria, permitiu optimizar a fór-
mula do pão de medronho
que, em Julho de 2019, foi dis-

tinguido com o terceiro lugar,
na quarta edição do Concurso
de Ideias Agriempreende, que

distingue ideias inovadoras no
sector agro-alimentar”, escla-
rece a instituição.

“É com grande orgulho que
no Politécnico de Leiria assis-
timos ao sucesso e ao culminar
de projectos diferenciadores
desenvolvidos pelos nossos es-
tudantes, como é exemplo o
pão de medronho do chefe Rui
Lopes, com quem temos o pri-
vilégio de poder contar en-
quanto membro do ciTech-
Care, além de estudante no
mestrado em Gestão da Qua-
lidade e Segurança Alimentar”,
expressa Rui Pedrosa, presi-
dente do Politécnico de Leiria,
citado no comunicado. “Acre-
dito que, quer pelas proprie-
dades nutricionais únicas, quer
pelo sabor e a textura que o
distinguem, o pão de medro-

nho será um sucesso e rapida-
mente estará disponível em
todo o país para deleite dos
consumidores”, antecipa.

Em termos nutricionais, o
pão de medronho apresenta
um perfil diferenciador, em que
se destaca o baixo teor de sódio
(‹10%); os vários minerais pro-
venientes do fruto; ácidos or-
gânicos voláteis; flavonoides;
14% de capacidade antioxi-
dante; e cerca de 20% dos VDR
recomendados de fibra, por
cada 100gr de pão. Estes com-
postos revelam interesse nu-
tricional pela sua acção anti-
inflamatória e de protecção da
função cardiovascular, bem
como pelo efeito na diminui-
ção do risco de cancro e da oxi-
dação celular (diminuição dos
radicais livres).|

Pão pode ser encontrado nos supermercados Coviran
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Pão de medronho desenvolvido por estudante 
do Politécnico já está disponível em Leiria
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CRIMES AMBIENTAIS NOS RIOS LIS
E LENA AUMENTARAM 20O POR CENTO

SANTUÁRIO DE FÁTIMA

Peregrinação Internacional de Julho termina hoje, em Fátima. É a segunda do ano com a presença de peregrinos desde
que surgiu a pandemia de covid-19, que colocou os fiéis perante uma prova “por vezes dura” ao impôr a transmissão de
missas pela Internet e televisão, afirma o bispo de Leiria-Fátima. Página 8

Missas pela Interneti
foram provai

“por vezes dura”i

Seis crimes de poluição ambiental nos rios Lis e Lena foram detectados pela GNR este ano, o que repre senta um aumento de
200% face a 2019. Operação ‘Clean Water’ visou apurar os autores de descargas directas e indirectas de efluentes. Pág. 4
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