OFERTA DE TEHNOLOGIE
Titlu:
O noua tehnologie de uscare prin congelare a alimentelor, a produselor farmaceutice si obiectelor istorice

Rezumat:
O companie olandeza a dezvoltat o tehnologie de uscare prin congelare integrata in vid pentru cresterea gradului de
conservare a componentelor cu valoare nutritiva/curativa din legume, fructe, plante si produse farmaceutice.
Prin combinarea procesului de uscare-congelare cu tehnologia microundelor si vidarii, energia necesara pentru
evaporare este adusa direct in interiorul produsului si nu indirect la suprafata acestuia. In acest fel suprafata produsului
nu atinge o temperatura inalta iar acesta este mai putin deteriorat prin comparatie cu procesele de uscare inghetata
folosite in prezent.
Compania olandeza doreste incheierea de acorduri comerciale cu parteneri industriali prin acordare de asistenta
tehnica.
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Descriere:
O companie olandeza a dezvoltat o tehnologie de uscare prin congelare integrata in vid pentru cresterea gradului de
conservare a componentelor cu valoare nutritiva/curativa din legume, fructe, plante si produse farmaceutice.
Prin combinarea procesului de uscare-congelare cu tehnologia microundelor si vidarii, energia necesara pentru
evaporare este adusa direct in interiorul produsului si nu indirect la suprafata acestuia. In acest fel suprafata produsului
nu atinge o temperatura inalta iar acesta este mai putin deteriorat prin comparatie cu procesele de uscare inghetata
folosite in prezent.
Aceasta tehnologie are o gama larga de aplicare incepand cu sectoarele non-alimentare si terminand cu sectorul
homeopat si cel farmaceutic. Tehnologia este adecvata in special pentru produsele vulnerabile cum ar fi micro-algele,
substantele obtinute din plante si produsele afectabile de regula de continutul de apa. Dupa procesul de uscare,
termenul de valabilitate al produselor este practic nelimitat.
Uscarea congelata cu microunde si in vid este un proces de deshidratare utilizat in mod tipic pentru conservarea
produselor perisabile si transportul mai usor fara alte constrangeri, fara a determina contractia sau intarirea
produselor. In plus, aromele, mirosurile si continutul nutritional (structura celulara) raman neschimbate.
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Specificația tehnică a produsului/tehnologiei sau expertiza avută în vedere:
-Prin combinarea tehnologiei vidarii si microundelor cu uscarea congelata, acest proces asigura in mod substantial mai
bune rezultate in ceea ce priveste conservarea componentelor nutritive/curative din produsii vulnerabili ce contin apa.
-Tehnologia duce la cresterea termenului de valabilitate a legumelor, fructelor, plantelor, produselor farmaceutice si a
kit-urilor de diagnostic pentru mai multi ani.
-comparativ cu procesele de uscare inghetata existente in prezent, componente nutritive din alimente, cum ar fi
proteinele, amino-acizii si acizii grasi si vitaminele sunt mai bine retinute;
-Culoarea proaspata naturala, aroma si valoare nutritiva raman neschimbate;
-Timp de uscare relativ scurt datorita tehnologiei microundelor;
-temperatura de uscare scazuta pentru mentinerea omogenitatii (< 0 grade) in timpul procesului
-Energia pentru evaporare/sublimare nu este adusa la suprafata ci - prin microunde - direct in centrul produsului
-Structura celulara ramane aproape intacta

Comentarii privind stadiul de dezvoltare:
Procesul este disponibil pentru demonstratie

Comentarii privind statutul Drepturilor de Proprietate Intelectuală:
Know-how secret
Cercetare privata (interna)
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Solicitant:
Tipul și mărimea firmei:

IMM sub 10 angajati (microintreprindere)

Anul înființării:

2003

Implicat în cooperare transnațională: Nu
Limbi vorbite:

engleza, olandeza, germana

Țara solicitantului:

Olanda

Partener vizat:
Tipul și rolul partenerului vizat:
Compania cauta parteneri din sectoarele farmaceutic, alimentar, medical, etc., interesati de aplicarea acestui nou
proces de uscare congelata care sa le permita izolarea componentelor nutritive/curative vulnerabile din micro-alge si
alte plante curative. de asemenea, sunt invitate sa contacteze firma olandeza si acele entitati interesate sa conserve
obiecte istorice deteriorate de actiunea apei. Partenerul olandez este interesat sa colaboreze prin intermediul unor
acorduri comerciale cu asistenta tehnica asigurata.

Tipul și mărimea partenerului vizat:
-Intreprinderi de orice marime (mici, mijlocii si mari)

Tipul parteneriatului vizat:
Acord dcomercial cu asistenta tehnica
Acord de cooperare tehnica

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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