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Descriere:
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Specificația tehnică a produsului/tehnologiei sau expertiza avută în vedere:

Comentarii privind stadiul de dezvoltare:

Comentarii privind statutul Drepturilor de Proprietate Intelectuală:
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Solicitant:

Tipul și mărimea firmei: 
Anul înființării: 
Implicat în cooperare transnațională: 
Limbi vorbite:
Țara solicitantului:

Partener vizat:

Tipul și rolul partenerului vizat: 

Tipul și mărimea partenerului vizat: 

Tipul parteneriatului vizat: 

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

http://www.adrnordest.ro/een/baza%20date/Expresie%20de%20Interes%20(RO).docx
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	Actualizare: 9 sept 2015
	expirare: 8 sept 2016
	referinta: TOCZ20150903001 
	Descriere: Boala celiaca este o afectiune auto-imuna a intestinului subtire cauzata de reactia proteinei glutenice care se regaseste in grau,  orz si secara. Regimul strict fara gluten constituie singurul tratament eficient prescris perosnelor suferinde de afectiunea celiaca. Aceast regim include consumarea produselor alimentare fara gluten cum ar fi carnea, pestele, legumele, fructele, etc. Glutenul asigura consistenta aluatului, durabilitatea si proprietatile structurale ale acestuia, iar fabricatia produselor fara continut de gluten este foarte scumpa si oferta de asftel de produse este foarte limitata.Universitatea din Republica Ceha a dezvoltat un nou proces de fabricatie a produselor fara gluten cu continut ridicat de compusi activi biologici (acizi grasi nesaturati, acid apfa-linoleic, lignani si amonoacizi), durabilitate mare si friabilitate scazuta. Structura si proprietatile glutenului (proprietatile structurale, consistenta aluatului si durabilitatea adecvata) sunt asigurate de fibrele solubile (cleioase si lichide). Amestecul de aluat are si un indice glicemic redus. Universitatea cauta companii de produse de panificatie fara gluten interesate de acorduri de licenta pentru procesul de fabricatie dezvoltat. Potentialul partner trebuie sa fie interesat  sa cumpere o licenta de productie a noilor produse de patiserie fara gluten. 
	Specificatie: -
	comentarii 1: Procesul este testat si evaluat
	Data crearii: 4 septe 2015
	tip marimea firmei: universitate
	anul infiintarii: 1991
	implicare: Da
	Rezumat: O universitate din Republica Ceha a dezvoltat un nou proces de fabricatie a produselor fara gluten, cu continut ridicat de compusi biologici activi, cu durabilitate ridicata, friabilitate scazuta si indice glicemic scazut. Universitatea cauta companii de produse de panificatie fara gluten interesate de acorduri de licenta.
	comentarii 2: Know-how secret
	Tip marime partener: Microintreprindere sau orice intreprindere mica si/sau mijlocie, intreprindere mare
	Tip parteneriat: Acord de licenta
	Tipul partenerului: Companii de produse de panificatie fara gluten interesate sa cumpere licenta si sa produca produse fara gluten cu continut ridicat de compusi activi biologici, durabilitate mare si friabilitate scazuta, indice glicemis scazut
	Descarca Expresia de Interes: 
	Subiect: Produse fara gluten cu continut ridicat de compusi biologici activi, cu durabilitate ridicata, friabilitate scazuta si indice glicemic scazut
	Tip solicitare: OFERTA DE TEHNOLOGIE
	limbi: Engleza
	tara: Republica Ceha


