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Titlu:
Nou proces de productie a gemurilor din fructe cu nivel redus de calorii

Rezumat:
O universitate din Republica Ceha a dezvoltat un nou process de productie a gemurilor din fructe cu un continut cu 30%
mai redus de calorii decat gemurile aflate in acest moment pe piata. Universitatea cauta companii de ambalare (in cutii
sau borcane) sau producatori de gemuri din fructe interesati de incheierea unui acord pentru preluarea licentei de
fabricatie.
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Descriere:
Gemurile din fructe sunt preparate din diverse fructe, legume si zahar, fiind adesea imbuteliate si etansate pentru
depozitare pe termen lung. Acestea reprezinta o sursa buna de energie si carbohidrati insa persoanele diabetice si
obeze trebuie sa tina evidenta numarului de calorii si carbohidrati pe care ii asimileaza prin alimentatie.
Universitatea ceha este profilata pe cercetare-dezvoltare in domeniul calitatii produselor agricole, a sistemelor de
control si monitorizare a igienei si prelucrarea alimentelor. Aceasta universitate a dezvoltat un nou proces de productie
a gemurilor de fructe bazat pe inlocuirea sursei primare de energie (sfecla de zahar) cu un indulcitor alternativ extras
din planta Stevia Rebaudianna Bertoni care este de 400 ori mai dulce decat sfecla de zahar insa are mai putine calorii.
Acest indulcitor permite producerea gemurilor de fructe cu un continut de calorii mai mic cu 30% decat cel al gemurilor
aflate in acest moment pe piata. De aceea, aceste gemuri de fructe nu prezinta riscuri de afectare a sanatatii
persoanelor diabetice sau obeze.
Procesele multiple de conservare aplicate simultan asigura durabilitatea si igiena gemurilor de fructe. Aceste procese
constau in sterilizare (prin efectul temperaturii), modificarea presiunii osmotice (aditia de carbohidrati) si evaporarea
(reducerea continutului liber de apa). Consistenta dorita este obtinuta prin reactia peptinelor naturale a caror continut
variaza in fucntie de tipul fructelor adaugate in gemuri.
Universitatea ceha cauta companii de ambalare sau producatori de gemuri de fructe. Potentialii parteneri trebuie sa fie
interesati de producerea de gemuri de fructe cu continut caloric scazut, utilizarea de noi procese de fabricatie pe baza
unui acord de licenta si livrarea de produse noi pe piata. Clauzele acordului de licenta (taxe de licenta, etc) vor fi
negociate.
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Specificația tehnică a produsului/tehnologiei sau expertiza avută în vedere:
gemurile de fructe au continut caloric mai mic cu 30%, nu implica riscuri asupra sanatatii persoanelor diabetice sau
obeze.

Comentarii privind stadiul de dezvoltare:
Disponibilitate pentru demonstratie

Comentarii privind statutul Drepturilor de Proprietate Intelectuală:
know-how secret, model de utilizare cehesc
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Solicitant:
Tipul și mărimea firmei:

universitate

Anul înființării:

1991

Implicat în cooperare transnațională: Da
Limbi vorbite:

Engleza

Țara solicitantului:

Republica Ceha

Partener vizat:
Tipul și rolul partenerului vizat:
Tipul partenerului vizat: Companie de ambalare sau producatori de gemuri din fructe.
Rolul partenerului: producerea de gemuri din fructe cu continut redus de calorii sub acord de licenta si livrare a
produselor pe piata

Tipul și mărimea partenerului vizat:
Microintreprindere sau orice intreprindere mica si/sau mijlocie, intreprindere mare

Tipul parteneriatului vizat:
Acord de licenta

Dacă această propunere de colaborare este de interes pentru dumneavoastră, vă rugăm să completați o
Expresie de Interes. Formularul aferent completat va fi expediat pe e-mail la adresa: een@adrnordest.ro

Descarcă Expresia de Interes
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