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CERCETĂTORII DIN ITALIA AU EXTRAS DIN SEMINȚE DE MĂR UN ULEI PENTRU UZ
ALIMENTAR ȘI COSMETIC

Italia este a șasea țară din lume la producția de mere și 75% din acest produs este cultivat în
provinciile Trento și Bolzano. Nu este o surpriză deci că cercetătorii Laboratorului de tehnologie
alimentară de la NOI Techpark din Bolzano au experimentat o nouă metodă de utilizare a semințelor
acestui fruct. Datorită extracției cu CO₂ supercritic, fără utilizarea de solvenți chimici, cercetătorii au
obținut un ulei aromatic care poate fi utilizat atât în industria alimentară, cât și în cea a frumuseții. 
Noutatea acestei cercetări constă în faptul că se folosește o tehnologie curată, fără utilizarea de
solvenți. Procesul care duce la extragerea uleiului este simplu: semințele de mere sunt mai întâi
uscate la 40 ° timp de până la 12 ore și apoi măcinate. Apoi, praful este introdus în cilindrul extractor
din care, după aproximativ treizeci de minute, se obține uleiul. Randamentul este de aproximativ
21%.  Astăzi este posibila cumpararea uleiului extras din semințe de mere, folosit în scopuri
cosmetice.

https://www unibz it/en/news/135681-dai-semi-della-mela-un-olio-green-e-sostenibile-per-usi-
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https://www.unibz.it/en/news/135681 dai semi della mela un olio green e sostenibile per usi
alimentari-e-cosmetici

EXPOZITIA MARMO+MAC DIGITAL

Valoarea exporturilor italiene de marmura in anul 2019 a ajuns la 29.812.201 euro, înregistrând o
creștere de aproape 5 milioane fata de anul 2018 (+18,84 %), reprezentând 94,41% din exporturile
italiene de piatra si marmura.  De asemenea, si exporturile de granit au înregistrat o creștere cu
87.550 euro in 2019 fata de anul precedent (+5,36%) ajungând la valoarea de 172.137 euro,
reprezentând 5,59% din exporturile de piatra si marmura. Datele sunt confirmate de un studiu
realizat de asociația “Internazionale Marmi e Macchine Carrara” in colaborare cu Camera de Comerț
Industrie si Agricultura din Massa Carrara – Institutul de Studii si Cercetare, care a analizat
conjunctura economica si evoluțiile structurale ale industriei pietrei si marmurei atât la nivel local cat
si național. In top șapte al tarilor exportatoare (China, Turcia, India, Vietnam, Egipt si Bulgaria) Italia
este pe locul doi atât in ceea ce privește exportul de marmura cat si de granit.

Principala tara către care se exporta material brut este China, cu 34% din totalul vânzărilor italiene la
export urmata de India. In ceea ce privește pietrele prelucrate se poate menționa istoricul loc unu
ocupat de SUA, către care merg 27% din exporturi.

La Verona se organizează expoziția internaționala Marmo+Mac online sub denumirea “Re-Start
Digital” care se va desfășura in perioada 28 septembrie - 2 octombrie 2020. Participanții vor putea
stabili întâlniri  cu expozanții si vor putea participa la evenimente de formare. Societățile care doresc
sa participe sunt invitate sa acceseze.  

https://track.marmomac.com/1b7c8548-090e-4a0e-9aa4-ca701b0ddde4
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GELATERII ARTIZANALE, ITALIA ESTE PRIMA ÎN EUROPA

Italia este patria incontestabilă a înghețatei artizanale și este și  cel mai mare consumator din lume,
cu 19.000 de companii de producție și vânzare care asigura locuri de munca pentru aproximativ
75.000 de angajați. În Italia se concentrează 18% din incasarile globale (aproximativ 3 miliarde de
euro la sfârșitul anului 2018) comparativ cu cifra de afaceri de 9,5 miliarde în Europa (60% din totalul
mondial). Acest lanț de aprovizionare, care începe de la producătorii de ingrediente și semifabricate,
trece prin constructorii de mașini și ajunge la desertul rece pregătit și servit de maeștrii înghețatei nu
cunoaște nicio criză. Este o afacere care crește cu un ritm de 5% pe an. Până în prezent, piețele
care atrag noi investiții sunt piețe precum India, Coreea, Vietnam și Europa de Est.

https://www.sistemagelato.com/#
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UN STARTUP ITALIAN A BREVETAT PRIMUL FILTRU CARE UCIDE COVID-19

Un filtru, primul din lume, pentru sisteme de tratare a aerului din interior, capabil să ucida SARS-
COV-2 a fost brevetat de o firma startup italiana. Este un brevet complet italian, testat în laboratorul
Dr. Elisa De Vincenzi. Este un filtru a cărui tehnologie este capabilă să inactiveze peste 98,2% dintr-
o încărcătură virală infecțioasă ridicată (15 mii de particule inițiale) în doar 10 minute. În 20 de
minute poate inactiva peste 99,8%, și până la 100% din încărcătură virală în 30 de minute. Filtrul nu
reține virusul, dar are capacitatea de a inhiba încărcătura infecțioasă. Este o invenție care ne poate
permite să revenim la normal în magazine, școli, birouri dar și spitale, facilități pentru bătrâni, în
industrie și  în transporturi.

https://startupitalia.eu/133577-20200708-nanohub-italiano-filtro-anti-covid-scuole-uffici

MODA IN ITALIA ÎNCEPE DE LA FLORENȚA: PREZENTAREA DE MODĂ DOLCE &
GABBANA, UN TRIBUT ADUS ISTORIEI ȘI ARTEI

La Florența, în perioada 2-4 septembrie, paradele de moda și expozițiile s-au alternat pentru a
sărbători renașterea orașului și a țării după pandemia Covid-19. O alegere care s-a dovedit a fi
câștigătoare și in care casa de moda „Dolce & Gabbana” a colaborat cu 38 de mici magazine
florentine: modă și meșteșuguri, o combinație care, în acest oraș, este esențială. Cu această
colecție, moda preia spațiul fizic al spectacolului în prezență (cu toate precauțiile de distanțare
sanitară) și arată cum abilitățile manuale dezvoltă timpul și forma, creativitatea și designul.
Evenimentele au fost promovate de Centrul de modă italiană din Florența și de Pitti Immagine în
colaborare cu municipalitatea din Florența, grație contribuțiilor extraordinare ale Agenției ICE,
Fundației Cr Florence, Camerei de Comerț din Florența și Regiunei Toscana. Acest eveniment este,
fără îndoială, unul dintre primii pași în revenirea la normalitate și o dovadă suplimentară că Florența
are întotdeauna un rol principal în panorama creativității mondiale. 

http://app.ita.ice.it/e/er?s=79987756&lid=4657&elqTrackId=878FFC12F9D06F5BD54A0B2E2E4702FE&elq=d07d60b094f845638d6b0c59f4b40e92&elqaid=6095&elqat=1


 https://www.pittimmagine.com/it/focuson/florentine-artisans-dolce-gabbana

 
ICE  - Agentia Bucuresti va ajuta sa luati legatura cu companii italiene
https://www.ice.it/it/mercati/romania/bucarest 
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-- 
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "ICE Bucarest" di Google Gruppi.
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