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Processamento e controlo da qualidade de alimentos embalados com atmosfera 

modificada 

Genericamente, a produção de alimentos de 4ª e 5ª gama está associada a uma etapa 

de embalagem com atmosfera modificada (EAM). Os alimentos podem ser apresentados 

aos consumidores em fresco, como por exemplo as carnes (cortadas e embaladas) e os 

hortofrutícolas (ex: saladas e outros minimamente processados) e na forma de pré-

cozinhados, embalados em atmosfera modificada (AM) e refrigerados. 

http://www.tecnoalimentar.pt/noticias/processamento-e-controlo-da-qualidade-de-
alimentos-embalados-com-atmosfera-modificada/  

Tendências que impulsionam a inovação alimentar em saúde e bem-estar diários 

O fabricante mundial de ingredientes alimentícios Valio apresentará os últimos 

desenvolvimentos nas suas soluções de ingredientes alimentícios sob medida para 

clientes durante a ANUGA, criados em resposta à crescente demanda por soluções 

inovadoras. 

http://www.foodingredientsfirst.com/video/trends-pushing-everyday-health-and-wellness-
rd-innovation.html  

 

O fim está próximo para as datas de validade nos rótulos das embalagens 

A Mimica está a desenvolver um rótulo de expiração de alimentos premiado chamado 

Mimica Touch (anteriormente Bump Mark) que pretende romper com a tradição na 

indústria de embalagens de alimentos e desafiar o impacto no desperdício de 

alimentos. 

https://www.dairyreporter.com/Article/2017/10/18/The-end-is-nigh-for-date-codes-on-
labels  

 

 

KISSABEL®, a nova marca de maçãs 'Red Inside' 

Apresentada na Fruit Attraction, a marca com a qual o consórcio Ifored comercializará a 

sua gama única e surpreendente de maçãs com polpa colorida. Um beijo natural que 

desperta no consumidor o gosto da descoberta e convida-o a revelar seu coração 

incrível, com suas cores de rosa a vermelho intenso. Esta é KISSABEL®, a nova marca 

que distingue as maçãs da polpa vermelha do Ifored, o consórcio internacional que 
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reúne quatorze dos principais produtores mundiais de maçã dos cinco continentes. 

http://www.poscosecha.com/es/empresas/fruitecom-
srl/_id:63128,seccion:noticias,noticia:79337/  

Alimentando o QI alimentar da Geração Z  

Os Millenials recebem muita atenção da imprensa nos dias de hoje, mas há outra 

geração que já é uma força no consumo de alimentos. A Geração Z (ou a iGeneração) 

está aumentar as apostas sobre as tendências popularizadas pela geração Millenials, 

desde a fusão étnica e hábitos alimentares conscientes da saúde até a conectividade 

digital e social. Atualmente, no ensino secundário e na faculdade, com 16 a 24 anos, o 

grupo pós-milenail parece querer tudo. A Geração Z adora comida deliciosa e sabores 

excitantes, a qualquer hora e em qualquer lugar. A indústria de alimentos precisa de se 

preparar para estes compradores inteligentes digitais e diversificados, à medida que 

seus gastos aumentam. Assim, os formuladores de alimentos precisam entender as 

suas necessidades e desenvolver formas de atraí-las. 

https://www.foodprocessing.com/articles/2017/feeding-generation-z/  

 

Enriquecimento do pão sem glúten com farinha de leguminosas 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver formulações de pão sem glúten, 

nutricionalmente mais ricas e com elevada qualidade organolética, através da adição de 

farinha de diversas leguminosas. Pretende-se proporcionar aos portadores da doença 

celíaca uma opção de pão mais equilibrada tentando diminuir as suas deficiências 

quanto aos aspetos nutritivos a que esta dieta obriga. 

http://www.tecnoalimentar.pt/noticias/enriquecimento-do-pao-sem-gloten-com-farinha-
de-leguminosas/  
 

Juntamos a síntese dos principais diplomas publicados no JOUE de setembro/ 

outubro de 2017. 

 

Setor Agro-Alimentar | Proteção dos Consumidores / Qualidade dos Alimentos 

Comunicação 2017/C 327/01 da Comissão de 29 de setembro de 1965, que visa facilitar a 

aplicação da legislação referente à proteção dos consumidores e à qualidade dos 

alimentos da UE em caso de dualidade de qualidade dos produtos, especificamente no 

que se refere aos produtos alimentares, que estão no centro da presente 

comunicação, onde se inclui&#58; 1) A «Legislação Alimentar Geral» (Regulamento n.º 

178/2002), que visa garantir que apenas os produtos seguros são colocados no 

mercado da UE, que os consumidores estão exatamente informados e que não são 
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induzidos em erro quanto à composição e às características dos produtos alimentares 

oferecidos para venda; 2) O «Regulamento relativo à informação dos consumidores» 

(Regulamento n.º 1169/2011), que define as regras e requisitos gerais de rotulagem, 

incluindo a obrigatoriedade de disponibilizar uma lista completa de ingredientes, 

permitindo que os consumidores sejam plenamente informados acerca da composição 

dos produtos alimentares; 3) A Diretiva «Práticas Comerciais Desleais» (Diretiva 

2005/29/CE), que garante que os consumidores não são induzidos em erro ou 

expostos a um marketing agressivo e que qualquer alegação publicitária por parte dos 

profissionais da UE é clara, exata e fundamentada. (JO C 327- Serie C) 
 

 

Setor Agro-Alimentar | Limites Máximos de Resíduos de Pesticidas nos Alimentos 
    

Regulamento 2017/1777 da Comissão de 30 de setembro de 2017, que altera os limites 

máximos de resíduos de Bacillus amyloliquefaciens estirpe FZB24, Bacillus 

amyloliquefaciens estirpe MBI 600, carvão vegetal com bentonite, diclorprope-P, 

etefão, etridiazol, flonicamide, fluazifope-P, peróxido de hidrogénio, metaldeído, 

penconazol, espinetorame, tau-fluvalinato e Urtica spp. no interior e à superfície de 

certos produtos. Altera o Regulamento n.º 396/2005 referente a esta matéria. (JO L 253 

- Serie L) 
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