TECHNIKA – TECHNOLOGIA Pączki z błonnikiem pokarmowym

Wyniki oceny sensorycznej dokonanej przez zespół ekspertów różniły się od wyników oceny pożądalności konsumenckiej. Zespół ekspertów najwyżej ocenił pączki wzorcowe
bez dodatku błonnika oraz pączki z dodatkiem 3% preparatu B.
Natomiast według opinii konsumentów pączki z dodatkiem
6% błonnika C otrzymały najwyższą ocenę, nieco niżej oceniono wyroby z dodatkiem 6% błonnika B. Pączki wzorcowe
dla konsumentów okazały się mniej pożądane niż pączki z dodatkiem preparatów błonnika.
Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić przydatność preparatów błonnikowych B i C do przygotowania pączków o zwiększonej zawartości błonnika, a tym samym zwiększenie jego znaczenia dla zdrowia w aspekcie profilaktyki
i leczenia dietetycznego otyłości, cukrzycy, kamicy żółciowej,
uchyłkowatości jelita grubego oraz w profilaktyce nowotworów jelita grubego. Przy czym preparat B wydaje się lepszym
dodatkiem niż preparat C. 			
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WYDARZENIE

Aluminiowe puszki napojowe
liderem recyklingu w Polsce

W

edług najnowszych danych, poziom recyklingu
puszek aluminiowych po napojach w 2018 roku
wyniósł w Polsce nie mniej niż 80,5 %. To kolejny
rok, podczas którego udało się przekroczyć 80%,
przy wymaganiach unijnych wynoszących 51%. Tak wysoki
i stabilny wynik, który stawia opakowania aluminiowe na pozycji lidera recyklingu, osiągnięto dzięki efektywnie funkcjonującemu obrotowi komercyjnemu w punktach skupu. Nowe
przepisy prawne regulujące wdrożenie zasad rozszerzonej odpowiedzialności producenta, nad którymi obecnie pracuje rząd,
powinny uwzględniać wypracowane przez branżę aluminiową,
dobrze działające i sprawdzone rozwiązania.
Zgodnie z przepisami obowiązującymi w UE przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach pokrywają koszty
zbierania, transportu, doczyszczenia, a w skrajnych przypadkach
również finansują ich recykling. Opakowania aluminiowe, będące
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najcenniejszym surowcem wtórnym w odpadach komunalnych,
nie generują dodatkowych kosztów i nie trzeba dopłacać do ich
przetwarzania. W przypadku aluminium wartość zebranego surowca pozwala na pokrycie kosztów jego doczyszczenia, a nawet
zbierania i transportu. Szczególne zalety i właściwości tego metalu
powinny zostać wzięte pod uwagę podczas wypracowywania polskich przepisów dotyczących Rozszerzonej Odpowiedzialności
Producenta (ROP), nad którymi obecnie prowadzone są prace.
Jednym z dyskutowanych rozwiązań w ramach ROP jest
wprowadzenie kaucji na opakowania napojowe, co niewątpliwie przyczyniłoby się do podniesienia ogólnych poziomów
recyklingu odpadów opakowaniowych.
Więcej informacji na stronie www.recal.pl oraz www.kazdapuszkacenna.pl. 			
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