“Portugal Sou Eu” esteve em Londres com 24 empresas aderentes a
promover a produção nacional

meia.duzia® e gumelo no Top 100 “Best New Products”
Entre os dias 22 e 25 de março, o “Portugal Sou Eu” e os produtos de 24 empresas
aderentes ao programa estiveram em Londres, no IFE – The International Food &
Drink Event, o maior evento do setor agroalimentar do Reino Unido.
Durante a feira, que contou com cerca de 30 mil visitantes, as empresas aderentes
ao “Portugal Sou Eu”, meia.duzia®, conhecida por produzir compotas em bisnaga, e
a gumelo, que dinamizou a produção de cogumelos a partir de borras de café, foram
distinguidas como um dos 100 “Best New Products” (Top 100 dos melhores novos
produtos). Um prémio que destaca o conceito e o design inovadores, elementos
patentes nos dois produtos que ostentam o selo “Portugal Sou Eu”.
Para o “Portugal Sou Eu”, esta participação, a primeira experiência além-fronteiras,
“foi bastante relevante, pois para além do IFE ser o mais importante evento do setor
do Reino Unido, também mostra a constante evolução da área alimentar e identifica
as novas tendências dos consumidores a nível mundial”.
Sobre as distinções alcançadas pela meia.duzia® e pela gumelo, o “Portugal Sou Eu”,
programa que valoriza a produção nacional e tem qualificado inúmeros produtos do
setor alimentar, acrescenta que “é um orgulho que estas menções honrosas tenham
sido atribuídas a duas empresas aderentes ao programa, nomeadamente, por se
tratar de uma distinção que visa produtos inovadores”.
Para duas das empresas aderentes presentes no stand “Portugal Sou Eu”, a
FRUTAFORMAS e a Pão-de-Ló Ti’Piedade, “esta participação no IFE foi um grande
desafio, uma vez que permitiu dar o primeiro passo para o mercado internacional,
mostrando o que de melhor se faz em Portugal”.
O IFE é um certame bienal que conta com a presença várias centenas de empresas
dos setores do retalho, foodservice, vendas por grosso e distribuição.

Empresas aderentes ao “Portugal Sou Eu” presentes no IFE:
Adega Cooperativa de Portalegre
Adega Cooperativa de Favaios
Agrupamento de Produtores do "Mel do Parque"
Queijaria Ribeira Alpreade (Amadeu Manuel Coelho Neto)
AZEVAGRO – Produção e Comercialização de Produtos Agrícolas
Bô Fumeiro
Cachola & Muacho
COOPOR - Cooperativa Agrícola do Concelho de Portalegre
Ernesto Morgado
FG Fumeiros da Guarda
Groselha Espim
gumelo
João Luis Martins de Sousa Jordão
meia.dúzia® - Portuguese Flavours Experience (Jorge Filipe Ferreira, Unipessoal, Lda)
M. C. Rabaçal & Aragão
Mendes Gonçalves
Minhofumeiro
Pão-de-Ló Ti’Piedade
Patrius Vini
Quinta D/ Rangel - Empreendimentos Agroturísticos
Quinta do Ferro
Salinas Corredor Do Sol-Figueira da Foz
Semente Vertical - Life in a bag
Sociedade Agrícola Herdade do Gamoal

Acompanhe-nos em facebook.com/portugalsoueu

