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Τι είναι το μεταποιημένο τρόφιμο και πόσο ασφαλής είναι η
κατανάλωσή του;
Οι καταναλωτές έχουν αρνητική στάση και αυξημένη ευαισθητοποίηση για τα μεταποιημένα τρόφιμα, σύμφωνα με
τον οργανισμό Food Insight. Αλλά τι σημαίνει στην πραγματικότητα «επεξεργασία» και ποιες είναι η επιστημονική
αλήθεια πίσω από την υγιεινή, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα αυτών των τροφίμων;
Γνωρίζατε, για παράδειγμα, ότι η επεξεργασία μπορεί να μειώσει τα απόβλητα τροφίμων και να διατηρήσει την
ποιότητα κάνοντάς την να διαρκεί περισσότερο μέσω της "ελεγχόμενης αποθήκευσης ατμόσφαιρας" - ένας χώρος
όπου οι συγκεντρώσεις οξυγόνου, διοξειδίου του άνθρακα και αζώτου, καθώς και η θερμοκρασία και η υγρασία
ρυθμίζεται για τη διατήρηση της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων.

Το σεμινάριο FutureLearn βοηθά τους καταναλωτές να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τις επιλογές
τους εξερευνώντας:

Τούς λόγους πίσω από την επεξεργασία - και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά 
Την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία και τον τρόπο λειτουργίας της.
Τις νομικές ρυθμίσεις και κανονισμούς για την επεξεργασία τροφίμων.

Ανακαλύψτε την πραγματικότητα της επεξεργασίας τροφίμων και πώς επηρεάζει την εμπιστοσύνη των
καταναλωτών: https://bit.ly/3sGpTHw 
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Τα μέλη του cluster InoFA προερχόμενα από εταιρίες και οργανισμούς που εκπροσωπούσαν το σύνολο των

κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας της αγροδιατροφής αλλά και ερευνητικά ιδρύματα όπως και παρόχους

τεχνολογίας, συναντήθηκαν χθες διαδικτυακά και πήραν μέρος σε μια γόνιμη συζήτηση για τον σκοπό, τους

στόχους και την επικοινωνιακή πολιτική του cluster ενώ αξιολόγησαν την πρόοδο του. 

Επίσης συζητήθηκαν προτάσεις για την εκπόνηση των business plans εν όψει της υποβολής της πρότασης στο

πλαίσιο της προκήρυξης της δεύτερης φάσης του προγράμματος από τη ΓΓΕΤ.

Τα μέλη είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν ιδέες, σκέψεις και προβληματισμούς ενώ συζητήθηκαν οι

στρατηγικές επίτευξης των στόχων, εναλλακτικές μεθοδολογίες προσέγγισης της επίλυσης προβλημάτων και

ζητήματα που άπτονται του ψηφιακού μετασχηματισμού του κλάδου παραγωγής, μεταποίησης, διανομής και

λιανικών πωλήσεων των τροφίμων.

Πολλά τα προβλήματα των κτηνοτρόφων...
Η κτηνοτροφία ακριβείας έρχεται να δώσει λύσεις καθώς διευκολύνει την διαχείριση μεμονωμένων   ζώων με

συνεχή και σε πραγματικό χρονο παρακολούθησή τους. Eνημερωθείτε πώς λειτουργεί η τεχνολογία εντοπισμού

ζώων:

https://www.youtube.com/watch?v=hyHwp4yaoQ4...

Αυτό είναι το νέο βίντεο της εκπαιδευτικής σειράς που δημιουργήθηκε με την στήριξη του Γραφείου Διαχείρισης

Στρατηγικών Έργων (SPMO) της Αμερικανική Γεωργική Σχολή και την ομάδα παραγωγών Proud Farm Group

of Farmers.  Στο βίντεο αυτό παρουσιάζονται τα μέσα που απαιτούνται για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος των

αποδόσεων των αιγοπροβάτων αλλά και οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να αξιοποιηθεί η συλλεχθείσα

πληροφορία προκειμένου να μετασχηματιστεί σε πολύτιμες διαχειριστικές αποφάσεις. 

https://www.youtube.com/watch?v=KvWZfJXyurM 
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Οι κτηνοτρόφοι μας, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες μιας παγκόσμιας αγοράς με υψηλές

απαιτήσεις, αναγκάζονται να χρησιμοποιούν όλο και πιο «έξυπνα» εργαλεία στη δουλειά τους.

Eτσι, η σημερινή φάρμα απέχει «έτη φωτός» από τις ρομαντικές εικόνες από αγροκτήματα που έχουμε από την

παιδική μας ηλικία!

Σήμερα, σε μια φάρμα συναντάει κανείς τεχνολογία πολύ πιο σύγχρονη από αυτή που χρησιμοποιούμε στην

καθημερινή μας ζωή.

Μιλάμε πλέον για «έξυπνη κτηνοτροφία»

https://www.youtube.com/watch?v=WJGd2ZanBDE

Μάθε περισσότερα

Ανήκετε στον τομέα διανομών;

Διαθέτετε μία ομάδα πωλήσεων έξω στην ευρύτερη αγορά;

Τώρα είναι η ώρα να αυξήσετε την απόδοση των πωλητών σας, να μειώσετε το ημερήσιο κόστος σας και να

λάβετε βελτιωμένες αποφάσεις, μέσα από την πλατφόρμα αυτοματισμού πωλήσεων της mobileworld.

Η σουίτα mobileworld της INFOSUPPORT, περιλαμβάνει λειτουργικότητες όπως EX VAN, SFA και LOGISTICS.
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