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Empresa de novos ingredientes a oferecer soluções para o sódio e açúcar 

Flavour Health, uma nova empresa especializada em sabores, oferece soluções naturais 

para abordar as tendências de consumo no que respeita à saúde e bem-estar. 

http://www.foodbev.com/news/new-ingredients-company-to-offer-sodium-and-sugar-
solutions/ 
 

 
Agricultura digital: será este o futuro dos alimentos? 

E se pudéssemos cultivar alimentos deliciosos, ricos em nutrientes, em interiores, em 

qualquer parte do mundo? Caleb Harper, diretor do CitiFARM no MIT Media Lab, quer 

mudar o sistema de alimentação através da ligação entre os produtores e as novas 

tecnologias. 

http://www.agronegocios.eu/noticias/agricultura-digital-sera-este-o-futuro-dos-alimentos/ 

 

 

 
Oleaginosas: produção mundial aumenta 15 milhões de toneladas em 2016 

A revisão em alta deve-se a uma maior produção de girassol esperada na Ucrânia, que 

compensa os piores dados para a soja na Ucrânia e na China. A produção mundial de 

girassol será de 42,19 milhões de toneladas, com um crescimento anual quase de 8%. A 

produção de colza caiu um pouco mais de três por cento e a de soja aumenta, de 

acordo com o USDA, 3,3%. 

http://www.agrotec.pt/noticias/oleaginosas-producao-mundial-aumenta-15-milhoes-de-

toneladas-em-2016/ 

 

Reportagem especial: Requisitos para “alimentos sem lactose” promovem a 

inovação dentro da categoria Lacticínios  

A categoria Lacticínios é inegavelmente enorme. Nos últimos tempos tem havido um 

aumento constante dos chamados “lacticínios alternativos”, que tem sido a força por 

detrás da produção de muitos produtos inovadores e da inovação nesta área. Embora 

ainda em alta demanda, o mercado dos lácteos está a mudar em muitos aspetos em 

termos da necessidade de ingredientes específicos e as fábricas estão a aproveitar isso 

como uma oportunidade de aumentar o seu comércio.  

http://www.foodingredientsfirst.com/news/SPECIAL-REPORT-Lactose-Free-Requirements-
Driving-Innovation-within-the-Dairy-Category?frompage=news 
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Henry Broch revela novos pós de proteína vegetal aproveitando a grande 
demanda.  

Henry Broch & Companie está a estrear novos pós de feijão-mungo e proteína de 

lentilha no Institute of Food Technologists em Chicago na próxima semana. A empresa 

sediada em Ilinois irá lançar novos ingredientes – que demoram 6 anos a desenvolver – 

porque aumentou a procura por produtos naturais à base de plantas como alternativa às 

proteínas de origem animal. 

http://www.bakeryandsnacks.com/Manufacturers/Henry-Broch-launches-new-mung-bean-
and-lentil-protein-powders 
 

 

Projeto europeu cria embalagens biodegradáveis para produtos lácteos 
Um projeto europeu coordenado pelo Instituto Tecnológico de Plástico (AIMPLAS), de 

Valência, Espanha, anunciou um desenvolvimento para o setor lácteo através de 

embalagens biodegradáveis e resistentes aos tratamentos térmicos, em forma de sacos, 

garrafas e tampas.        

http://www.tecnoalimentar.pt/noticias/projeto-europeu-cria-embalagens-biodegradaveis-

para-produtos-lacteos/ 

 

 

Juntamos a síntese dos principais diplomas publicados no JOUE de junho/julho de 

2016. 

 

Setor do Azeite / Novas Decisões da União 

Decisão 2016/1080 do Conselho de 27 de junho de 2016, que estabelece a posição a 

tomar, em nome da União, no respeitante a determinadas decisões a adotar no âmbito 

do Conselho Oleícola Internacional - organização intergovernamental científica e técnica 

ativa no setor do azeite e das azeitonas de mesa. (JO L 179 - Serie L)       

 

Monitorização de Níquel nos Alimentos 

Recomendação 2016/1111 da Comissão de 28 de junho de 2016, que, no âmbito da 

monitorização do níquel nos alimentos, incentiva os Estados-Membros a realizar a 

monitorização da presença de níquel nos alimentos em 2016, 2017 e 2018. Esta 

monitorização deve centrar-se nos cereais, produtos à base de cereais, fórmulas para 

lactentes, fórmulas de transição, alimentos transformados à base de cereais destinados 

a lactentes e crianças jovens, alimentos para bebés, alimentos para fins medicinais 

específicos destinados especificamente a lactentes e crianças jovens, suplementos 

alimentares, leguminosas, frutos de casca rija e sementes oleaginosas, leite e produtos 

lácteos, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, açúcar e produtos de confeitaria (incluindo 
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cacau e chocolate), frutas, produtos hortícolas e produtos derivados de produtos 

hortícolas (incluindo cogumelos), folhas secas para chá, partes secas de outras plantas 

para infusões de ervas e moluscos bivalves. (JO L 183 - Serie L)       

 

Leite Tratado com UV 

Decisão 2016/1189 da Comissão, de 19 de julho de 2016, que autoriza a colocação no 

mercado de leite tratado com UV como novo alimento, nos termos do Regulamento n.º 

258/97 do Parlamento Europeu e do Conselho. De salientar que o tratamento com UV do 

leite pasteurizado resulta num aumento do teor de vitamina D no leite. (JO L 196 - Serie L) 

 

Novo Ingrediente Alimentar / Trans-resveratrol 

Decisão 2016/1190 do Conselho de 19 de julho de 2016, que autoriza a colocação no 

mercado de trans-resveratrol como novo ingrediente alimentar, nos termos do 

Regulamento n.º 258/97 do Parlamento Europeu e do Conselho. Este novo ingrediente 

pode ser usado em suplementos alimentares em forma de cápsulas ou comprimidos 

destinados somente à população adulta, com uma dose máxima de 150 mg por dia, sem 

prejuízo do disposto na Diretiva 2002/46/CE. (JO L 196 - Serie L)       

 

Produtos Alimentares Mais Saudáveis 

Informação 2016/C 269/04 do Conselho de 23 de julho de 2016, que publica as 

conclusões do Conselho sobre a melhoria dos produtos alimentares. Neste âmbito o 

Conselho exorta os Estados-Membros a dotarem-se de um plano nacional de melhoria 

dos produtos alimentares até ao final de 2017. Pretende-se que até 2020 se torne mais 

fácil a escolha saudável para os consumidores, graças a uma maior disponibilidade de 

alimentos com níveis mais baixos de sal, gorduras saturadas, açúcares adicionados, 

valor energético e, se for caso disso, reduzindo o tamanho das doses. Será essencial 

que sempre se disponibilizem informações sobre a composição nutricional dos alimentos 

transformados. (JO C 269 - Serie C)       

 

Alimentos Geneticamente Modificados / Soja FG72 

Decisão de Execução 2016/1215 da Comissão de 22 de julho de 2016, que autoriza a 

colocação no mercado de produtos que contenham, sejam constituídos por, ou 

produzidos a partir de soja geneticamente modificada FG72 nos termos do Regulamento 

n.º 1829/2003. O detentor desta autorização é a empresa Bayer CropScience AG. A 

presente decisão é aplicável por um período de 10 anos. (JO L 199 - Serie L)       

 

Alimentos Geneticamente Modificados / Soja MON 87708 × MON 89788 

Decisão de Execução 2016/1216 da Comissão de 22 de julho de 2016, que autoriza a 

colocação no mercado de produtos que contenham, sejam constituídos por, ou 
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produzidos a partir de soja geneticamente modificada MON 87708 × MON 89788 nos 

termos do Regulamento n.º 1829/2003. O detentor desta autorização é a empresa 

Monsanto Europe S.A., Bélgica. A presente decisão é aplicável por um período de 10 

anos. (JO L 199 - Serie L)       

 

Alimentos Geneticamente Modificados / Soja MON 87705 × MON 89788 

Decisão de Execução 2016/1217 da Comissão de 22 de julho de 2016, que autoriza a 

colocação no mercado de produtos que contenham, sejam constituídos por, ou 

produzidos a partir de soja geneticamente modificada MON 87705 × MON 89788 nos 

termos do Regulamento n.º 1829/2003. O detentor desta autorização é a empresa 

Monsanto Europe S.A., Bélgica. A presente decisão é aplicável por um período de 10 

anos. (JO L 199 - Serie L)       
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