
 

 

 
 
Origens do Bars Sealife 
 

Durante a última década, o consumo global de  ostras tem vindo a aumentar, e isto 
tanto no varejo como no atacado. Em Fevereiro de 2003, o « Wave «  , uma revista 
eletrônica dedicada ao marisco, relatou  um  aumento  de  mais de 33  por  cento  
em  quatro  anos «  marisco « e em    menus   baseados   em   restaurantes .  O  
mercado   de  ostra   fresca   tem   sido  particularmente    beneficiado   com   este  
aumento,   especialmente   nos  Estados  Unidos, nomeadamente através do 
fenómeno de barras de ostra. 

O entusiasmo geral de ostras, é devido à expansão do perfil do consumidor. 
Historicamente, as ostras  são  consumidas  principalmente  por  pessoas com  
idade  entre  45 e mais velhos cujos rendimentos   ficam   acima  da  média.  
Agora,  eles  tornaram-se  um   alimento  de  fácil  e dietética,  igualmente   popular  
com  as  gerações  mais  jovens. Na  verdade,  o  restaurante especializado em  
frutos do mar concordam que  agora  não há  idade , raça,  sexo ou religião que 
caracteriza o amante de ostras. O público aprecia o aspecto festivo 15-44 ano s e  
dieta de ostras  servido em  cru. Quanto  à  clientela  tradicional   de  mais  de  45 
anos,  ela  continua  a desfrutar de  seu favorito  ostras e até  arriscou-se  a um 
novo  sabor. 

Apesar do aumento geral da demanda  a presença de  ostras  em restaurantes  e  
barracas são ainda limitados. Deve ser dito que, historicamente, tem sido 
considerada como um alimento de ostras sazonal. Sua disponibilidade tem sido 
tradicionalmente  reservada  para os  meses  em "r", de Setembro a  Abril, 
concentrando assim o seu consumo durante o período de Natal e Ano Novo.  A 
crença de que as ostras não  devem  ser consumidos  durante  os  meses sem "r", 
de Maio  a  Agosto remonta  aos  dias   em   que  foram   enviadas   sem  meios  
adequados   de refrigeração   e   poderem   deteriorar-se  durante   o  transporte.  
Mas,  hoje, as  condições   de transporte  foram  alterados  e  um  varejista   pode  
facilmente  aprovisionar   ostras  durante todo  ano e  quase  em  qualquer  lugar  
do  mundo. 

Então, porque, apesar  da  demanda  e  os avanços  no  transporte, não  encontrá-
lo   em mais restaurantes  e  mercados  de peixe,  que  oferece  ostras frescas o  
ano  todo?  Simplesmente porque  esse s profissionais sabem que vender 
produtos, tais como ostras vivas é uma tarefa delicada, especialmente durante a 
estação quente. Não só isso exige condições de transporte adequado, mas 



 

 

também  disciplina na  gestão  de stock’s e  suprimentos para garantir que as 
perdas  devido  à  escassez  de  stock’s   e  de  morte  ou  de  validade  dos  
produtos  que  não ultrapassem os  lucros sobre  as  vendas. Somente alguns 
especialistas  têm  a  experiência e a velocidade necessária para essa gestão. Os 
outros têm tanto a renunciar na  oferta de  ostras frescas, ou limitar a sua oferta 
para os meses de Inverno. 

Em Sealife equipamento, conseguimos antecipaer a mania actual de ostras e 
compreender das necessidades dos varejista s  para  este  desenvolvimento. Há  
já  vários  anos  de  grande sucesso da nossa  lagosta  lagoa de  restaurantes,  
decidimos  desenvolver  um  sistema  para manter ostras vivas capazes de 
satisfazer as expectativas de novos restaurantes e peixarias.  

 

Em seguida, identificou e trabalhou com os seguintes requisitos:  

• A conservação de ostras vivem em condições ideais para longos períodos. 
Queríamos  um sistema capaz de manter a ostras frescas e vivas até consumida, 
independentemente da data e  da  estação.  Não  era  apenas  reduzi r as taxas  
de  mortalidade  incompressível  (que não pretendem inventar o elixir da 
juventude!), Mas também garantir que o sabor das ostras não seria alterado. 

• O reforço do marisco dos clientes:  Não  foi  apenas  o  nosso tanque  para  
manter  fresco  as ostras vivas, mas também teve de ser atraente para  os 
consumidores, uma vez que  assim   os  varejistas vão colher todos os benefícios 
em termos de vendas. 

• Simplicidade e leveza da entrevista, sabíamos que os comerciantes e donos de 
restaurantes têm pouco tempo para dedicar à manutenção de seus equipamentos. 
Era óbvio, portanto, que devíamos  projectar um sistema fácil de manter. 

• Otimizar o tamanho do aparelho:  Em todas  as  empresas,  o  espaço  é  valioso  
e  flexível.   Tivemos que construir um dispositivo móvel, totalmente independente 
e de tão pouco espaço possível. 

É assim que,  após vários anos  de investigação, de  desenvolvimento  e  testes 
que  projetou  o OysterBar Sealife, uma piscina exclusiva, processo  patenteado  
de  preservar e  apresentar ostras frescas num ponto de venda  atraente, durante 
todo o ano. Agora, os  profissionais  da restauração  e  dos  peixes  podem  
beneficiar plenamente  e  sem  medo  o enorme  potencial  de mercado da ostra. 

 


