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Obiectivul principal al proiectului

Activităţi

Prelucrarea şi obţinerea de produse cu valoare adăugată din
materiale vegetale şi de origine animală, prin dezvoltarea de noi
procese inteligente, aditivi/coloranţi naturali şi a unui material
suport pentru un Cod de Bune Practici.

❖Cercetări privind obţinerea de aditivi alimentari/coloranţi
naturali.
❖Cercetări privind obţinerea de produse ecologice inovative
utilizând extracte/pulberi din fructe şi legume ecologice.
Evaluarea calității nutriţionale şi a acceptanţei de către
consumatori.
❖Formularea de produse ecologice inovative şi evaluarea
calităţii nutriționale şi a acceptanței de către consumatori.
❖Elaborarea materialului suport pentru realizarea unui Cod de
Practici privind procesarea produselor alimentare în produse
uscate şi producţia de aditivi /coloranţi naturali.
❖Diseminarea
rezultatelor
proiectului
şi
instruirea
fermierilor/procesatorilor, altor actori interesati din sistemului de
educaţie şi cercetare.

Rezultatele urmărite
❖produse cu valoare adăugată (aditivi/coloranţi naturali);
❖creșterea eficienţei proceselor tehnologice de procesare, cu
reducerea consumurilor specifice de resurse bio;
❖reducerea cantităţii de deşeuri rezultate din prelucrarea
materiei prime proaspete;
❖evaluarea calitativă şi senzorială a produselor ecologice
inovative obţinute;
❖analiza gradului de acceptanţă a consumatorilor pentru
produsele alimentare ecologice îmbogăţite cu aditivi alimentari şi
coloranţi naturali;
❖material suport pentru Codul de Bune Practici.
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