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Opis projektu: Projekt ,,Opracowanie innowacyjnej metody
obliczania śladu węglowego dla podstawowego koszyka produktów
żywnościowych” jest realizowany w ramach III konkursu
Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych
"Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo" - BIOSTRATEG
obejmuje opracowanie innowacyjnej technologii produkcji nowych
wyrobów mrożonych, liofilizowanych i wykonanie prototypu linii
technologicznej do produkcji żywności mrożonej z uwzględnieniem
wyliczenia śladu węglowego.
Efekty: Efektem projektu będzie opracowanie innowacyjnej
metodologii liczenia śladu węglowego dla podstawowego koszyka
mrożonej żywności, mające wpływ na rozwój technologii redukcji
śladu węglowego poprzez wykorzystanie pełnowartościowego
wysortu warzywnego do produkcji wyrobów spożywczych
o podwyższonych walorach zdrowotnych i odżywczych. Działania
te spowodują racjonalizację i ograniczenie emisji poziomu CO2
do atmosfery przez branżę spożywczą.
Kluczowe korzyści: Opracowana technologia pozytywnie wpłynie
na zdrowie społeczeństwa, dzięki zwiększeniu udziału w diecie
warzyw, jednocześnie zapewniając pełnowartościowe wyroby
w formie szybkiej i łatwej do przygotowania. Otrzymane wyniki mogą
zostać wykorzystane na użytek zrównoważonego rozwoju
środowiskowego i społecznego kraju oraz zmniejszenia negatywnych
skutków zjawisk cywilizacyjnych i zmian klimatu w aspekcie
europejskiej polityki niskoemisyjnej.
Sektory wdrożenia: Projekt wpisuje się w panujące obecnie
tendencje, wspierając trend biogospodarki cyrkularnej, zgodnie
z dewizą, że "dzisiejsze odpady będą jutro produktami". Odnosi się
to zwłaszcza do przemysłu spożywczego, który stanowi konglomerat
wielu
technologii:
produkcji,
dystrybucji,
przetwórstwa
oraz przechowywania żywności, który oddziałuje środowisko
w znaczący sposób. Rezultaty projektu mają duży potencjał
komercyjny i stanowią przełom na tym rynku.
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