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01.01.2019 10:00 por Susana Lúcio 

As novas tendências na alimentação incluem mais opções saudáveis, um pouco de 
cannabis e carne produzida em laboratório. 

 

Comer bem é um dos maiores prazeres do ser humano e é o que motiva a constante 
inovação da indústria da alimentação. Segundo o Data and Trends, European and 
Food Trends 2018, publicado recentemente, os europeus procuram pratos sofisticados 
com uma variedade de estímulos sensoriais e que, ao mesmo tempo, sejam saudáveis. 
Saiba o que os analistas de mercado preveem para este ano. 

  

A substituta da kale 
Depois da Kale, a couve de folhas frisadas classificada de superalimento que se encontra 
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em Portugal nos mercados biológicos, as bocas mais saudáveis deverão provar este ano 
alface-espargo, um vegetal chinês com uma haste crocante que está a ser usada em muitos 
restaurantes nova-iorquinos, segundo o New York Times. As folhas, amargas, são 
colocadas de parte e é a haste, com um sabor entre o aipo e o espargo, que pode ser 
ingerida crua em saladas ou cozinhada, salteada. 
 

Bom para a saúde 
Os produtos fermentados, ótimos para a saúde do seu segundo cérebro, o intestino, vão ser 
uma tendência este ano. Prepara-se para incorporar cada vez mais os pickles, o chucrute 
(conserva de repolho fermentada) e o kimchi, conserva sul-coreana de couve chinesa 
temperada com gengibre, malagueta, cebolinho e alho. O quefir, já vendido nos 
supermercados junto aos iogurtes, pode surgir nos smothies e kombucha, um chá preto ou 
verde com açúcar ao qual se junta uma bactéria que o fermenta, está a ser usado como 
molho para saladas. 
 

Receitas com cannabis 
A legalização da cannabis está a incentivar as multinacionais do setor alimentício a 
investigar novas formas de incorporar o canabidiol (CDB), que tem propriedades 
terapêuticas em alimentos e bebidas. Os restaurantes e cafés norte-americanos já estão um 
passo à frente. Em Vermont, vende-se sandes de queijo quente com pesto salpicado com 
CDB e em Nova Iorque há gelados de chocolate com cobertura de CDB. Em Portugal, 
vendem-se gotas com uma percentagem mínima de CBD como suplementos alimentares, 
mas a substância ainda não chegou às cozinhas. 
 

Sabores do mar 
As algas marinhas vão ser um dos novos ingredientes das receitas em 2019, segundo o 
NYT. Saudáveis e amigas do ambiente, as algas já se comem nos Açores, como as tortas de 
erva patinha, uma espécie de omeleta com algas que crescem à beira-mar, e podem chegar 
ao continente. "Existe neste momento uma grande curiosidade e uma tendência para a 
proteína marinha. Somos um povo que adere facilmente a modas, por isso é a altura certa, 
porque as algas fazem todo o sentido do ponto de vista nutricional", disse Ricardo Melo, 
ficologista [que estuda as algas] da Universidade de Lisboa. 
  

Carne sustentável 
A preocupação com o ambiente vai levar a cada vez mais pessoas a tornarem-se 
vegetarianas ou recorrer a alternativas que já não são ficção científica: carne de 
laboratório. A startup norte-americana Just já desenvolveu um substituto vegetal para os 
ovos e está a trabalhar com uma produtores japoneses para desenvolver carne em 
laboratório através de células de vacas Wagyu. 
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