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Els vasets de vidre d'arròs de
Deltebre ja són una realitat
La sostenibilitat dels vasets d'arròs és l'aposta de l'empresa Nomen Foods

Vasets de vidre d'arròs de Deltebre precuinat. | Nomen Foods.

La indústria agroalimentària de les Terres de l'Ebre s'ha reforçat aquest 2022 amb una planta de
vasets de vidre d'arròs precuinat a Deltebre, concretament a l'empresa Nomen Foods. En actiu
des del mes de març, té una previsió de producció de 10 milions d'unitats en una primera fase i en
els pròxims cinc anys, la companyia espera produir 30 milions d'unitats.
Enric Batlle, CEO de l'empresa, assegura que són ?l'única empresa? que fa vasets d'arròs amb
materials totalment sostenibles a l'estat espanyol, una proposta que promou la reutilització dels
envasos. El producte, envasat amb vidre, descarta l'ús de plàstic d'un sol ús.
Actualment, el producte d'aliments de cinquena gamma i ?ready to eat' es pot adquirir a la cadena
de supermercats del Corte Inglés i pròximament arribarà al mercat majoritari, tant als supermercats
com en botigues més petites. L'empresa pretén comercialitzar-lo no només al mercat espanyol,
sinó també obrir-se al mercat internacional, començant pel francès.
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Vasets de vidre d'arròs de Deltebre precuinat. Foto: Nomen Foods.

Així mateix, Enric Batlle també apunta que les futures línies d'innovació i recerca passaran per
altres productes, com ara els superaliments i elements nutricionals, que podrien tenir sortida de
cara a la tardor vinent.
?La planta de vasets de vidre d'arròs de Deltebre, amb 1.700 metres quadrats de superfície, fa
quatre mesos que funciona, després de quatre anys d'estudis d'I+D i una inversió inicial de tres
milions d'euros.
La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, durant la seva visita el
passat mes de juliol, va insistir en que es tracta d'un projecte ?transformador i revolucionari? i
d'un exemple d'economia circular ?instal·lat en una zona fràgil del país?. També va celebrar que
l'empresa impulsi un projecte que s'alinea amb la llei de residus que està elaborant el Govern.
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La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, amb el CEO de Nomen, amb els vasets de vidre
d'arròs que es produeixen a la nova planta de Deltebre. Foto: Ariadna Escoda (ACN)
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