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"Mongee", uma banana com uma casca comestível, está sendo
vendida no Japão

Foto: Perulactea.

Você sabe como as uvas sem sementes são o presente de Deus para a Terra? Bem, agora, se você tiver
dinheiro e desejar ir para o exterior, você pode levar seu consumo de frutas para o próximo nível com a mais
recente inovação: Cientistas japoneses desenvolveram bananas com uma pele comestível. Esta inovação é
chamada de "mongee" (pronunciada MON-gay) e definitivamente é a melhor coisa desde que as fatias de
manga seca foram inventadas.
A empresa de pesquisa agrícola japonesa D & T Farm é a autora principal por trás disso. De acordo com seu
site, sua criação começou como um experimento pelo gerente de desenvolvimento técnico da empresa,
Setsuzo Tanaka. Tanaka decidiu cultivar as bananeiras da fazenda em um ambiente de -59 graus Celsius,
garantindo que esteja tão congelado quanto possível. As bananas regulares geralmente são cultivadas em
temperaturas tropicais, então essa inversão interessante significa que você terá algumas variações
inesperadas para os resultados. Após o congelamento, as mudas são descongeladas e replantadas. Ele
garante que a fruta cresça enquanto deixa a pele com uma textura suave que você pode mastigar, tipo de alface.
Este método é chamado de "Freeze Thaw Awakening", congelar/descongelar quando traduzido. A fazenda
extrai e implementa o DNA de frutas para ajudá-las a crescer em climas mais frios, porque os antigos
aparentemente fizeram isso nos tempos medievais quando a Terra tinha uma temperatura diferente durante a
Idade do Gelo. Os Mongees tem em média 24,8 gramas de açúcar em comparação com a média de 18,3
gramas para as suas contrapartes tropicais, de acordo com o site de notícias RocketNews24, em Tóquio. Isso
significa que eles são mais doces, mais pegajosos e cheiram mais do que uma banana comum.
Saiba mais sobre a Marangatú, acessando nosso instagram:
https://www.instagram.com/ganaderiaconmarangatu/
via computador ou telefone.
E vem aí nossa página no Facebook!
Fonte: www.bustle.com. Adaptado e resumido por Marangatu Sementes.
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