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Peniche: Politécnico de Leiria cria paté de percebe com amora silvestre e aposta na

economia circular

10 Dezembro, 2021 admin

O Politécnico de Leiria, através da unidade de investigação do MARE – Centro de Ciências do Mar e do

Ambiente, em Peniche, criou o paté de percebe com amora silvestre, um produto inovador rico em antioxi-

dantes naturais. O projeto PAS – Paté de Percebe com Amora Silvestre pretende contribuir para a promoção

e valorização gastronómica (nutricional e sensorial) do percebe (Pollicipes pollicipes), em particular do re-

curso capturado na Reserva Natural das Berlengas.

“Apesar de existir uma exploração comercial do percebe para consumo humano, os exemplares que não es-

tão em conformidade legal ao nível do tamanho, e de acordo com os padrões de consumo na restauração,

são potencialmente rejeitados e lançados ao mar por parte dos mariscadores da região”, explica Rui Ganhão,

docente da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM) do Politécnico de Leiria e um dos inves-

tigadores do projeto PAS. “Tendo em conta o conceito de economia circular, em que um subproduto é um

recurso para outra atividade económica, pretende-se no �nal criar uma cadeia de valor que justi�que o não

desperdício do recurso através da implementação de novos processos ou a criação de novos produtos.”

O principal objetivo do projeto foi elaborar uma proposta inovadora na gama dos patés e cremes de barrar

com uma formulação de paté adicionado com frutos vermelhos (amora silvestre), ricos em antioxidantes na-

Pesquisar...

Recomendamo

Facebook

Artigos recente

Caldas da Rain

nos dias 23 e 3

facilitar desloc

eleitorais

COVID-19: Há

lamentar no c

Leiria: Estudan

Leiria vence c

de Inteligência

Rádio B
há cerca d

O Voto Antecipa
janeiro, no Pav

Like C

Caldas da Ra
Os autocarros T

BENEDITAFM.PT

Rádio B

Rádio Rádio 
3,621 like3,621 like

Like Page

Informação Cultura Desporto Musica Podcast Programação Equipa Conferências



http://www.beneditafm.pt/
http://www.beneditafm.pt/?page_id=452
http://www.beneditafm.pt/?page_id=2
http://www.beneditafm.pt/?page_id=8577
http://www.beneditafm.pt/?page_id=39748
http://www.beneditafm.pt/
http://www.beneditafm.pt/?p=54659
http://www.beneditafm.pt/?author=1
http://www.beneditafm.pt/?p=55059
http://www.beneditafm.pt/?p=55057
http://www.beneditafm.pt/?p=55052
https://www.facebook.com/R%C3%A1dio-Benedita-FM-126921587453/?ref=nf&hc_ref=ARSBNuMCKun4Lnqf8mGtA02iSYiG4T68v9QA4vRtscG0MB8sTyE1b-_QVeyC7XelOSo
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10159923819427454&id=126921587453
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10159923819427454&id=126921587453
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.beneditafm.pt%2F%3Fp%3D55059%26fbclid%3DIwAR3jiMHkYA8ylj_apwA_FEYrSskZdpN8hWl53J_I6SrJLWQdrjX4rMWEtdY&h=AT2wlRY_w4RTs62BSqswJl31bygNyf8iV1vhFHEhy0_gQFlfsKzhz-6EXmfugMTYpUFYNNeMO6L7m6lOwvNII3G01gzvB8Ve4hvYuodIyCA0tSIt1fuT9RVAs3JKput6Mv8tQMrIcV6G8I1HFa_mhCb2wbT_CzEON_Q98R8nPciIoa8C0ez_kp84mKdl
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.beneditafm.pt%2F%3Fp%3D55059%26fbclid%3DIwAR0F7eQRnVYOs96wb2sXlU9V52j5BzpuFee5rBi6okmTFZMo98bkgSWIGnE&h=AT2uc3gOBppL_LyoTXQPK_1ngMM7EY-GeBNJSivsB8cKEWVvjcIShrF8a3KQL8KuHUatX5mEOVkiR_hhT0A3wQxyk4GegdAGs0pDVX-coc1ooE1tW4jyKXXYE5nL2ZNWtNSy5Hft-GWjWJmOWGH2qyr4-1GLPSapELrZ14uQmMtoLG3XdCjHGt1QpDUPlexbxWm4
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.beneditafm.pt%2F%3Fp%3D55059%26fbclid%3DIwAR0o_KeQ3N0tXH8BqVsekx239cuUdZ1F5NdFirEAaclsVekJ68mlJL_O3hQ&h=AT29SqDk3Y_LaYEoRaYj-OsWE1ORi7Jn3t9Op071acLVEGTlrRxtlQsn5e6dTY71NGSWvFa_ahYrJA97DbYKh1BOdVnPyyJoeHVaej92QG7VtO8WR8gbH_EG75gBrHJISH9iMaj-gBZLHLnhBND0wdjGaVc9Rd4NmOSYgT5G6jthzTB1SP1LuWPEjoOnHB_Gad0
https://www.facebook.com/R%C3%A1dio-Benedita-FM-126921587453/?ref=nf&hc_ref=ARTR9-Bd0PO1uncaDTKvWjsfy6Xw1wEMatFRDaIaVw-tbRd-NwZHMIvCm1GPpEEc5VU
https://www.facebook.com/R%C3%A1dio-Benedita-FM-126921587453/
https://www.facebook.com/R%C3%A1dio-Benedita-FM-126921587453/
https://www.facebook.com/R%C3%A1dio-Benedita-FM-126921587453/
http://www.beneditafm.pt/?cat=4
http://www.beneditafm.pt/?cat=7
http://www.beneditafm.pt/?cat=5
http://www.beneditafm.pt/?cat=6
http://www.beneditafm.pt/?cat=7420
http://www.beneditafm.pt/?cat=3
http://www.beneditafm.pt/?cat=6609
http://www.beneditafm.pt/?cat=7970


← Previous

Valado dos Frades: Rua Professor Arlindo Varela está

interditada ao trânsito
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turais. Propõe-se assim ao consumidor um alimento com carácter funcional, contribuindo para o seu bem-

estar e melhorando a sua saúde, bem como gerar condições para a emergência de novas empresas direcio-

nadas aos recursos da pesca na região Oeste.
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