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A CERERE projektről
Többszereplős hálózat segítségével, a kutatók és szakemberek közössége révén a projekt elősegíti az
innovációk érvényesülését. Ehhez összegyűjti és hozzáférhetővé teszi a mezőgazdasági termelők, az
élelmiszergyártók, a fogyasztók, a politikai döntéshozók és kutatók számára a legfontosabb információkat.

HAGYOMÁNYOS MALOMIPARI
ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSÁNAK
LEHETŐSÉGEI.
PROBLÉMA

MEGOLDÁS

A malmok általában csak alapliszteket igyekeznek
nagy tömegben gyártani. A malmok nincsenek
berendezkedve különleges vevői igények (pl.
cukorbeteg, candida, lisztérzékeny) kielégítésére.
Így a malmok általános gyakorlata nem alkalmas
az egészséges táplálkozás segítésére.

Kisebb mennyiségekkel és a piac minél
rugalmasabb kiszolgálásával olyan igények
kielégítése, amelyeket a nagyobb malmok nem
vállalnak. Saját alapanyagok felhasználásával és
újszerű termékek előállításával van lehetőség az
exportra. A különleges feldolgozásra váró gabonák
felhasználása (pl. Biomalom Kft.).

Eredmények
High quality food ingredients (flours) using traditional machines with propulsion transmission
system. Both traditions and nowadays’ requirements are embedded in the products aimed to
preserve health.

Gyakorlati jellegű javaslatok
- Elfeledett (ősi búza fajták) és új gabonák feldolgozásával, egészségre gyakorolt hatásuk
ismertetésével egészségi problémák megelőzését segíteni.
- Új, eddig nem használt termékek kifejlesztésében részt venni, amely hozzáadott értékekkel
segíti a korszerű táplálkozást.
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A 150 year-old mill with applied art values. Source: Biomalom Ltd.

Az eredmények értékelése és megosztása
Használja a CERERE weboldal comment szekcióját, hogy megossza tapasztalatait egyéb
gazdálkodókkal, feldolgozókkal, kiskereskedőkkel, tanácsadókkal és tudósokkal kapcsolatban.
Amennyiben kérdése van ezzel a Gyakorlati összefoglalóval kapcsolatban, kérjük, vegye fel a
kapcsolatot a szerzővel e-mailben.
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