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NOVOS ALIMENTOS 
A notável busca por alimentos funcionais e 
orgânicos, que garantem saúde e bem estar 
esta criando novos tipos de alimentação e 
ampliando a possibilidade de desenvolvimento 
de novos produtos e serviços.   
Cresce o número de vegetarianos e se 
so"sticam as abordagens e ofertas para eles. 
 
 
 

CONTROVÉRSIAS 
-  Funcional X Estético 
-  Adequação da indústria de alimentos 
 

 
TENDÊNCIA 
 # 
 

sorvete molecular 
No The Science Kitchen,  os pratos são recriados do modo menos prejudicial à saúde 
possível , mas sem perder a sua essência de sabor. 
Ao escolher os ingredientes dos sorvetes, David, criador do projeto, utiliza princípios 
da cozinha molecular e busca produtos orgânicos ou extremamente frescos, gerando 
sabores exóticos, como frutos de plantações na Bélgica e purê de manga da Índia.  
https://vimeo.com/47488383 
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sorvete de cenoura 
A Haagen-Dazs lançou uma edição especial de sorvete no Japão feito de cenoura e 
tomate.   
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bolos e biscoitos vegetais 
A marca britânica House of Cuckoo se especializou em biscoitos e cupcakes com 
ingredientes vegetais, como a beterraba.  
http://www.houseofcuckoo.com/ 
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active Health Vitamin D 
Marks & Spencer criou o cogumelo Active Health Vitamin D, uma nova variedade do 
vegetal, que contém 100% da dose diária recomendada de vitamina D em uma 
porção de três cogumelos.  
http://www.marksandspencer.com 
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maionese vegana 
A marca Hampton Creek alcançou sucesso signi"cativo com a sua maionese vegan, a 
Just Mayo, e agora está trabalhando em uma alternativa para o ovo, que pode ser frito 
ou mexido.  
http://www.hamptoncreek.com/just-mayo 
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hamburger de plantas 
A start-up Impossible Foods isolou uma molécula presente na hemoglobina, e está 
usando para dar a sua comida à base de plantas um sabor idêntico ao da carne.  
http://impossiblefoods.com/ 
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queijo sem leite 
Biohackers de Oakland, na Califórnia, estão trabalhando além das noções 
convencionais de pesquisa e estão tentando produzindo queijos sem a vaca - eles 
estão “enganando” as células de levedura para produzir uma substância que é 
molecularmente idêntica ao leite.  
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PRINCIPAIS FONTES 
TrendWatching 

SpringWise 

Hypeness 

The NYTimes 

 

 

 


