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I. NOUTĂŢI DIN LITERATURA DE SPECIALITATE
1. Probleme de nutriţie
• Noua piramidă personalizată on-line pentru
ghidul dietetic SUA
• Un nou proiect al UE pentru alimente sănătoase
pe bază de cereale
• Hidraţii de carbon în noile recomandări pentru
dietă în SUA
• Un nou lanţ de restaurante-pizzerii pentru
bolnavii de celiachie
• Creşte piaţa britanică de alimente fără gluten
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2. Produse din cereale
•
•
•
•
•
•

În

Franţa soseşte grâul verde de
consumat întreg
p. 7
Făina din “Orez bio” pentru bolnavii
de celiachie
p. 8
Soia modificată genetic mai bună decât petrolul
pentru producerea fibrelor sintetice
p. 9
Uleiul din tărâţa de orez reduce colesterolul
p. 9
SUA se îndreaptă spre biomasă pentru
autonomie energetică
p.10
Australia se orientează spre cerealele integrale pentru
a înlocui medicamentele
p.11

3. Morărit
•
•

Un nou fumigant dezvoltat în Australia
Ozonul folosit pentru eliminarea infestanţilor
cerealelor
• Noi studii privind eficacitatea insecticidului
biologic Spinosad în silozuri
• SUA se orientează spre o mai mare îmbogăţire
a făinurilor

referent Livia Ştrenc
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4. Panificaţie

• Corespondenţe Esarom – Specialităţi de panificaţie
cu plus de valoare nutritivă, ing.Laura Ştefan
• Aluat acid folosit pentru obţinerea unei pâini
bogate în fibre
• Pâine din orez
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5. Paste făinoase
•
•
•

Paste făinoase din făină grifică îmbogăţite cu
germeni de soia
Paste făinoase din orez
Paste făinoase fără gluten din porumb
şi orez

p.20
p.21
p.21

6. Siguranţă alimentară
• HACCP pentru prevenirea şi controlul contaminării cu
micotoxine, Luca Petrali ş.a.
• SR EN ISO 22000:2005. Sisteme de
management al siguranţei alimentelor
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7. Diverse
• Măcinarea şi panificaţia – activităţi desfăşurate
acum 23.000 de ani
• IGC prevede o scădere cu 3% a producţiei
mondiale de grâu
• Comerţul mondial cu făină de grâu
• UE pentru un standard privind un conţinut mai
mic de micotoxine în cerealele importate
• Previziuni ale CE: bilanţ privind grâul moale
în UE, 2002-2012
• Noutăţi editoriale
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II. TÂRGURI ŞI EXPOZIŢII INTERNAŢIONALE
• IBA – 2006
• INDAGRA 2006
• Calendarul manifestărilor internaţionale
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