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Estudos de validação da vida de prateleira de produtos de carne crua temperados e/ou 

fermentados. 

Com a entrada em vigor em Janeiro de 2006 do regulamento "pacote higiene", a indústria 

alimentar deve garantir a conformidade dos seus produtos, tal como previsto pelo 

legislador e preparar estudos especiais, para voltar aos limites previstos nos critérios 

microbiológicos, validação ou verificação do correto funcionamento do sistema HACCP ou 

das boas práticas de higiene. 

http://www.ssica.it/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,210/Itemid,133/lang,it/ 

 

Consequências não intencionais do imposto de açúcar proposto nos refrigerantes. 

De acordo com um especialista da Universidade de East Anglia, a introdução de um 

imposto sobre o açúcar em refrigerantes pode ter consequências não intencionais que 

seriam prejudiciais ao invés de útil para os consumidores. 

http://www.foodbev.com/opinion/unintended-consequences-of-proposed-soft 

 

Equipamentos de laboratório: sistema de rastreio funcional. 

Equipamento de imagem de alta sensibilidade, baseada em leitor de placas para 

fluorescência e luminescência. 

http://www.scientistlive.com/European-Science-News/Lab_Equipment/Imaging-

based_plate_reader_for_fluorescence_and_luminescence/25189/ 

 

Desenvolvimento de um sistema de embalagem que prolonga a vida útil dos alimentos. 

A indústria de embalagens tem de preencher uma lacuna ao nível dos materiais para 

desenvolver soluções em embalagens que podem ampliar e estender a vida útil de 

armazenamento de alimentos. 

http://www.clubdarwin.net/seccion/diseno/dsm-desarrolla-sistema-de-packaging-que-

alarga-la-vida-util-de-los-

alimentos?utm_campaign=30segs&utm_content=182313285&utm_medium=email&utm_=3

0Segs%20Europe&utm_content=1232013378&utm_medium=emailemail&utm_source=Em

ailvision 
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Sete técnicas-chave para reduzir as perdas de produtos frescos e melhorar a sua 

qualidade de chegada. 

Muitos produtores de frutas e vegetais estão hoje a ser confrontados com um baixo preço 

dos seus produtos e um levado cenário de custos de produção. As margens estão a ficar 

mais apertadas, a ponto de alguns produtores se questionarem acerca da viabilidade 

económica dos seus negócios. 

http://www.fruitprofits.com/descargas/Seven_key_techniques.pdf 

 

Utilização de proteína de soro de leite hidrolisado em produtos nutricionais desportivos. 

Lançamento de um novo ingrediente de proteína de soro de leite, com qualidade superior, 

de forma a oferecer "benefícios de desempenho sem precedentes" para os fabricantes de 

produtos de nutrição desportiva. 

http://www.foodbev.com/news/lacprodan-hydro365-whey-protein-ingredie 

 

Parecer científico sobre a reavaliação de antocianinas (E 163) como um aditivo alimentar. 

Na sequência de um pedido da European Commission to the European Food Safety 

Authority (EFSA), o Scientific Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to 

Food (ANS) forneceu um parecer científico reavaliando a segurança das antocianinas (E 

163) como aditivo alimentar. 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3145.pdf 

 

Nova geração de central elétrica: biomassa. 

A nova geração de central elétrica de biomassa está a atrair o interesse mundial para os 

que pretendem encontrar soluções de energia verde. 

http://www.engineerlive.com/content/24626 

 

 

A introdução de rótulos ecológicos na indústria alimentar. 

O número de rótulos ecológicos na indústria alimentar deve continuar a proliferar em 2013, 

segundo a Organic Monitor, existindo mais de 200 selos e logotipos que representam 

alguns atributos ecológicos, éticos, ingredientes ou de sustentabilidade na indústria de 

alimentos global. 

http://www.foodbev.com/news/eco-labels-continue-to-proliferate-data 
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