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Danone e Nestlé unem-se em busca da inovação nas garrafas de água 

biodegradáveis  

A Danone e a Nestlé Waters juntaram forças com a empresa californiana, Origin 

Materials, para desenvolver uma garrafa PET de plástico a partir de matéria 

biodegradável, com objectivo de atingir 95% de material biodegradável até 2022. O 

projecto da “Naturall Bottle Alliance” utilizará matérias-primas à base de biomassa, como 

o cartão e a serragem previamente usados, para que não desvie recursos ou terra da 

produção de alimentos para consumo humano ou animal. 

http://www.foodbev.com/news/danone-and-nestle-waters-team-up-on-bio-based-bottle-
alliance/  

 

Universidade de Aveiro descobre como conservar vinagre e sumos com extractos 

naturais 

Já tinha sido descoberta uma forma de conservar os vinhos sem recurso à adição de 

sulfitos, substituindo o químico potencialmente alérgico por extractos de casca de 

camarão. Agora, os investigadores da Universidade de Aveiro (UA) garantem que o 

método de conservação também pode ser utilizado na produção de vinagres. 

O trabalho dá mais um passo rumo à substituição dos conservantes sintéticos por 

extractos naturais, que podem ser obtidos a partir das cascas de camarão ou de culturas 

de fungos. 

 http://www.agronegocios.eu/noticias/universidade-de-aveiro-descobre-como-conservar-
vinagre-e-sumos-com-extratos-naturais/  

 

Etiquetas das frutas e legumes substituídas por impressão laser na casca 

Para substituir as etiquetas e autocolantes, uma cadeia de supermercados na Suécia 

recorre à gravação laser dos produtos hortícolas. A batata-doce foi o primeiro produto 

submetido a este novo procedimento chamado etiquetagem natural. O objetivo da 

empresa sueca é reduzir o uso de plástico. 

http://www.agrozapp.pt/noticias/Tecnologia+%26+Inova%C3%A7%C3%A3o/1128c  
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Genética permite obter alface com perfil de sabor mais favorável 

A alface é uma importante hortaliça consumida em todo o mundo, contem compostos 

de sesquiterpenos lactonizados (SL), que podem afectar negativamente a sua aceitação 

por parte do consumidor. 

http://www.poscosecha.com/es/noticias/80362/_id:80362/  

 

 

DSM e Evonik desenvolvem uma fonte alternativa de ácidos gordos e ómega 3 a 

partir de algas 

Tal como os humanos, os animais também necessitam de uma dose diária ácidos 

gordos essenciais polinsaturados de cadeia longa na sua dieta garantindo assim um 

crescimento e desenvolvimento saudável. Até este momento, estes ácidos gordos eram 

adicionados na ração para a aquacultura e para os restantes animais a partir quase 

exclusivamente de fonte marinha, como derivados de peixe. A DSM e a Evonik lançaram 

agora uma fonte alternativa de ómega 3 para ser primeiramente utilizado na produção 

de salmão em aquacultura e na produção de Petfood.  

http://www.foodingredientsfirst.com/news/DSM-and-Evoniks-Alternative-Source-for-Omega-
3-Fatty-Acids-From-Natural-Algae?frompage=news  
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