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Tento dokument je shrnutím studie STOA „Technologické možnosti, jak nasytit 10 miliard lidí—

Možnosti udržitelného zpracování potravin“ a je určen pro laickou veřejnost.  

Na internetových stránkách STOA je k dispozici celá zpráva věnovaná této problematice. 

 

 

 

Shrnutí zprávy 

 

Inovace technik zpracování potravin mohou významně přispět k naplňování potřeb budoucích 
deseti miliard lidské populace s ohledem na kvalitu a kvantitu potravin a udržitelné 
zásobování. Tato studie nabízí odborný posudek o možnostech pro nové a nově vznikající 
technologie, které by zvýšily udržitelnost potravinářského průmyslu. Zahrnuje následující 
technologie: senzorickou technologii, udržitelné obalové techniky a kontrolu chladících 
podmínek, netepelnou pasterizaci a sterilizaci, nanotechnologii a mikrotechnologii, inovační 
postup pro využití vedlejších produktů, alternativní postupy, které jsou méně náročné na 
energii nebo vodu, náhražky masa rostlinného původu předávání informací a znalostí.  

U každé technologie je popsán její přímý dopad (snížení ztrát, spotřeba energie a vody) 

i nepřímý dopad (ztráty potravin, nedostatečné využívání a zbytečné snížení kvality v rámci 

dodavatelského řetězce) včetně jejího přínosu v oblastech evropského potravinářského 

průmyslu, na něž se inovace zaměřují (nové a lepší potravinářské výrobky, výrobní postupy 

účinně využívající zdroje, integrované a transparentní dodavatelské řetězce a větší schopnosti 

inovace). 
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ÚVOD 

 

V rámci systému zásobování potravinami se zpracování potravin zaměřuje na úpravu 

zemědělských surovin v (balené) potravinářské výrobky požadované kvality a funkčních 

vlastností. Průmyslová výroba potravin začala v 18. a 19. století, kdy metody tradiční a ruční 

výroby začaly být pozvolna nahrazovány vědecky podloženými a reprodukovatelnými 

technikami. Moderní techniky zpracování potravin mají tři hlavní cíle: 

 

1. Vyrobit dostatečně stálý potravinářský výrobek, který je bezpečný pro lidskou 
spotřebu (mikrobiologicky a chemicky).  

2. Zaručit očekávané kvalitativní aspekty výrobku, např. stravitelnost, obsah živin, 

chuť, barva a struktura. 

3. Zvýšit hodnotu výrobku přidáním dalších aspektů, např. vhodnost, životní styl a 

tržní odbyt. 

 

Inovace technik zpracování potravin mohou významně přispět k naplňování potřeb 

budoucích deseti miliard lidské populace s ohledem na kvalitu, kvantitu a udržitelnost 

přísunu potravin. Tato studie nabízí odborný posudek o možnostech pro nové a nově 

vznikající technologie, které by zvýšily udržitelnost potravinářského průmyslu. Konkrétně 

byly určeny technologické možnosti, které rovněž podporují konkurenceschopnost 

evropského potravinářského průmyslu v následujících oblastech:  

 

1. Nové a lepší potravinářské výrobky, které uspokojí stále rostoucí poptávku po 

potravinách, zmírní rizika v zabezpečení potravin, zohlední demografický vývoj a 

změny v poptávkách spotřebitele a předejdou nemocem spojenými s životním 

stylem.  

2. Výrobní postupy účinně využívající zdroje, které minimalizují závislost na vysoce 

hodnotných plodinách, spotřebovávají méně vody a energie a zachovávají místní 

rovnováhu, předcházejí vzniku odpadů, vyrábějí produkty vysoké kvality a vysoké 

funkčnosti s rozšířenou a předvídatelnou dobou použitelnosti a které umožňují 

diverzifikaci s ohledem na konkrétní požadavky spotřebitele.  

3. Integrované a transparentní dodavatelské řetězce, které celosvětově zabezpečí 

dodávky potravin, spojují globalizující se potravinářský průmysl a maloobchod 

s místní potravinovou produkcí a poptávkou, zvýší důvěru spotřebitele za pomoci 

transparentnosti sledovatelnosti výrobního postupu, způsobují méně ztrát a plýtvání 

a pracují součinně s dalšími sektory přicházející bioekonomie. 

4. Zlepšení schopnosti inovace ve vlastním odvětví, aby byly rychleji převedeny 
vědecké výsledky do průmyslové praxe, a užity vědecké postupy z jiných disciplín 
(např. nanotechnologie a informační a komunikační technologie), navzdory jejich 
vysoce fragmentovanému charakteru (EU: 287 000 společností, z nichž 285 000 jsou 
malé a střední podniky).  

 

Tabulka č. 1 shrnuje technologie, které jsou zahrnuty v této studii a jejich propojení 

s oblastmi určenými k zlepšení, přičemž označuje možnosti inovace v potravinářském 

průmyslu.  
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Tabulka č. 1 Shrnutí udržitelných technologických možností a jejich propojení s oblastmi unijního 

potravinářského a nápojového průmyslu určenými ke zlepšení 

 

 TECHNOLOGICKÉ 

MOŽNOSTI 
 

CÍLE INOVACE 

Nové a 

kvalitnější 

potravinářské 

výrobky 

Výrobní 

procesy účinně 

využívající 

zdroje 

Integrované a 

transparentní 

dodavatelské 

řetězce 

Zvýšená 

inovační 

schopnost 

senzorická technologie 
 

zvýšit kontrolu 

kvality a 

bezpečnostních 

hledisek 

snížit ztráty 

výrobků; 

rozhodování 

vycházející 

z měřených 

vlastností 

výrobků 

pokročilé řízení 

a kontrola 

kvality a 

bezpečnosti 

potravin 

zvýšení kontroly 

jakosti výrobku a 

diferenciace  

udržitelnost obalové techniky a 

kontrola chladících podmínek 
vysoká kvalita 

vhodných 

potravinových 

polotovarů 

snížit ztráty 

potravin díky 

prodloužené 

době 

skladovatelnosti 

pomocí 

udržitelných 

obalů  

inteligentní 

obaly 
 

netepelná pasterizace a 

sterilizace 
skladovatelné 

(polo-) čerstvé 

výrobky 

snížit ztráty díky 

zvýšené době 

skladovatelnosti 

 nové technologie 

zpracovávání 

vedoucí k 

výrobkům s 

vylepšenými 

vlastnostmi 
nanotechnologie a 

mikrotechnologie 
pokročilý vývoj 

výrobků 
snížit spotřebu 

energie; 

odhalování 

znečišťujících 

látek a kazící 

mikroflóry  

 nové technologie 

zpracovávání 

vedoucí 

k výrobkům 

s vylepšenými 

vlastnostmi 
inovační postupy využití 

zbytkových a vedlejších 

produktů 

vyrábět 

přirozené a 

zdraví 

prospěšné 

suroviny 

z vedlejších 

produktů 

vyrábět složky 

potravin z 

vedlejších 

produktů; 

hodnotné 

využití namísto 

plýtvání 

 alternativní 

myšlení vedoucí 

k novým 

koncepcím a 

výrobkům; 

postupné snížení 

plýtvání 
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 TECHNOLOGICKÉ 

MOŽNOSTI 
 

CÍLE INOVACE 

Nové a 

kvalitnější 

potravinářské 

výrobky 

Výrobní 

procesy účinně 

využívající 

zdroje 

Integrované a 

transparentní 

dodavatelské 

řetězce 

Zvýšená 

inovační 

schopnost 

alternativní postupy, které jsou 

méně náročné na energii nebo 

vodu 

méně náročné 

zpracování 

méně 

rafinovaných 

produktů  

snížená spotřeba 

energie a vody 
méně 

rafinovaných 

potravinových 

přísad: 

konkrétnější 

vztah mezi 

dodavatelem 

přísad a 

výrobcem 

potravin 

prozkoumání 

nových cest pro 

návrh řetězce 

alternativního 

zpracovávání 

potravin   

vývoj výrobků:  náhražky masa 

rostlinného původu 
vyvinout 

atraktivnější 

náhražky masa 

výroba 

rostlinných 

produktů je 

efektivnější než 

výroba 

živočišných 

produktů 

 širší spektrum 

surovin urychlí 

inovaci produktů 

předávání informací a znalostí zlepšit kontrolu 

jakosti v celém 

řetězci 

zlepšit 

plánování 

výroby na 

základě sdílení 

informací napříč 

řetězcem 

zlepšit sdílení 

znalostí napříč 

řetězcem; učinit 

řetězec 

transparentním 

pro spotřebitele   

rychlejší 

přenesení 

výsledků 

výzkumu a 

vývoje do 

výrobní praxe 
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SENZORICKÁ TECHNOLOGIE 

Senzorická technologie je zásadní metodou hodnocení vývoje jakosti a sledovatelnosti 

surovin, meziproduktů i konečných produktů v celém potravinářském a spotřebitelském 

řetězci. V oblasti zpracování potravin se senzory používají pro návrh, kontrolu a 

optimalizaci výrobního procesu (včetně logistiky a skladování). Vývoj technologie v této 

oblasti je zaměřen na nové senzory a analytické technologie pro přímé měření klíčových 

kvalitativních parametrů, informační a komunikační technologie pro získávání informací 

v reálném čase během zpracování (umožňující rychlejší vazbu vpřed a zpětnou vazbu) a 

uplatnění kvalitních modelů, které by umožnily prediktivní kontrolu. Lepší kontrolní 

postupy přispívají k udržitelnosti potravinářského řetězce skrze optimalizaci kvality 

výrobku zahrnující jak snížení kvalitativních ztrát a nedostatků, tak nižší spotřebu vody, 

energie a přísad s vysokou hodnotou. 

 

Inteligentní snímače mohou také pomoci efektivně využívat zdroje v dalších oblastech 

systému zásobování potravin. Adaptabilní podmínky skladování založené na souběžném 

měření kyslíku, CO2 a etanolu během skladování umožňují dlouhodobě skladovat rychle se 

kazící ovoce, mezi které patří jablka nebo hrušky. Pomocí monitorovacích zařízení 

(vybavených potřebnými senzory) můžeme získat cenné informace o skutečných 

podmínkách, ve kterých byly výrobky uskladněny a přepravovány. Jedinečná identifikace 

každého výrobku je možná díky kombinaci monitorovacích zařízení a radiofrekvenčního 

identifikačního tagu (RFID). Tagy s mikročidly umožňují na čipech odečítat údaje o 

prostředí. Po přečtení jsou čipu okamžitě k dispozici informace o aktuálním stavu zboží a 

zároveň může být popsán pomocí modelu kvality předpokládaný budoucí stav, který 

aktuální informace o okolním prostředí používá jako vstupní údaje. Tato technologie 

umožňuje využívat prohlášení o zárukách kvality, zásobovat supermarkety výrobky 

připravenými ke spotřebě i využívat logistické koncepty, jako je FEFO („first expired – first 

out“). 

 

UDRŽITELNÁ OBALOVÁ TECHNIKA A KONTROLA CHLADÍCÍCH 

PODMÍNEK 

Příčinou potravinových ztrát a plýtvání potravinami je ve vyspělých zemích především 

chování spotřebitelů a chybějící koordinace uvnitř (stále složitějšího) dodavatelského řetězce. 

Kvalita zeleniny a ovoce se snižuje v důsledku mnoha biochemických a fyziologických změn, 

které souvisejí s aktuálními podmínkami. Pro dosažení optimální kvality výrobku a 

prodloužení doby skladování je zapotřebí sjednoceného přístupu v rámci řetězce, včetně 

kontrolních strategií jako balení (v ochranné atmosféře), regulace teploty, relativní vlhkost, 

ošetření ethylenem, rostlinolékařská péče a protiplísňová úprava. 

 

Vývoj obalových technologií zahrnuje vakuové balení, kartonové přepravky umožňující 

balení za modifikované atmosféry, snížení hmotnosti materiálu, použití ekologického 

balícího materiálu (jako polylaktidová vlákna a polyetylénové fólie) a obalů z recyklovaného 

materiálu (především polyethylentereftalát).  

 

Regulace teploty a dobře navržený chladící řetězec je nejdůležitější metodou k zachování 

požadované kvality výrobků. Vzhledem k vysoké spotřebě energie je chlazení méně 
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udržitelnou technologií. Spotřeba této energie by však přesto měla být posuzována 

s ohledem na skutečnost, že se chlazením předejde značnému plýtvání výrobky. Významné 

úspory energie (až o 65 % méně emisí CO2) lze nicméně dosáhnout díky inteligentnímu 

využívání kompresoru a vnitřnímu oběhu vzduchu v chladicích boxech. 

 

NETEPELNÁ PASTERIZACE A STERILIZACE 

Tradiční konzervační technologie jako tepelná pasterizace či sterilizace zvyšují bezpečnost 

potravin a dobu jejich skladovatelnosti, ale často při tom negativně ovlivňují jejich 

kvalitativní vlastnosti, jako jsou chuť, barva, struktura a nutriční obsah. Zajímavou 

alternativou pro chlazené výrobky i produkty skladovatelné při pokojové teplotě jsou lehké 

technologie zpracování, které splňují rostoucí poptávku spotřebitelů po čerstvě vyhlížejících 

a výživných potravinách, které jsou bezpečné a skladovatelné při pokojové teplotě. 

  

V současné době se v potravinářském průmyslu často využívá vysokého tlaku, 

mikrovlnného, ohmického a radiofrekvenční ohřevu, zejména za účelem pasterizace 

potravinářských výrobků. Další technologie, jako sterilizace balených potravinářských 

výrobků vysokým tlakem, pasterizace tekutých potravin zpracováním v pulzním 

elektrickém poli, či dekontaminace povrchů studenou plazmou, jsou stále ve fázi vývoje. 

 

Kromě zvýšení kvality výrobků přispívají nové technologie zpracování rovněž ke zvýšení 

udržitelnosti zpracování potravin. Tím, že k využití lehkých technologií zpracování postačují 

mnohem nižší teploty oproti zpracovávání tradičnímu, se na ohřátí a zchlazení výrobků 

spotřebuje méně energie. Vedle toho tyto technologie umožňují výrobu pokrmů 

připravených k přímé spotřebě, které dosahují kvality čerstvého chlazeného pokrmu, aniž by 

je bylo nutné skladovat v chlazené či zmražené podobě. Prodloužení doby skladovatelnosti 

čerstvých výrobků přispívá i k předcházení plýtvání potravinami v rámci dodavatelského 

řetězce. Kromě toho jsou výrobky, které prochází vysokým tlakem, mikrovlnným či 

radiofrekvenčním zpracováním, baleny do spotřebitelského balení před samotným 

zpracováním, čímž se předchází riziku opětovné kontaminace výrobku a výrazně snižují 

nároky na množství obalového materiálu, neboť není třeba výrobek opatřovat novým 

obalem. 

 

NANOTECHNOLOGIE A MIKROTECHNOLOGIE 

Za hlavní budoucí technologie v potravinářství a výživě jsou považovány nanotechnologie a 

mikrotechnologie, které umožňují vývoj systémů cílené výroby a dodávek 

(zapouzdření/emulgace), nových senzorů zjišťování patogenů a toxinů (které umožňují 

pokročilé řízení zpracování a sledování kvality), jakož i pokročilých obalových materiálů 

s jedinečnými bariérovými vlastnostmi či schopnostmi potlačovat růst mikroorganismů. 

Mimo to nabízí nanotechnologie a mikrotechnologie mnoho možností pro rozvoj pokročilých 

nástrojů pro zpracování potravin a zařízení pro míchání a homogenizaci, oddělování, 

frakcionaci a utváření struktury. Tím, že je většina mechanismů, které se podílí na utváření 

struktury v potravinách, v řádech mikrometrů, jsou tyto nové zpracovatelské technologie 

svojí podstatou energeticky účinnější a lépe využívají dostupných surovin. V případě 

emulgace a frakcionace se proveditelnost tohoto přístupu již potvrdila v praxi. Další využití 

jsou stále ve fázi vývoje. 
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PROCESY VYUŽITÍ ZBYTKOVÝCH A VEDLEJŠÍCH PRODUKTŮ 

V evropském kontextu je při výrobě potravin generováno v průměru 5 % celkových 

potravinových ztrát. Při zpracování potravin však dochází k produkci poměrně velkého 

množství vedlejších produktů. Jejich přímé využití pro potraviny by vyžadovalo alternativní 

(a zpravidla technicky komplexnější) zpracování, a tudíž je velká část z nich nedostatečně 

zhodnocena. Zvláště velká průmyslová odvětví učinila ve snaze maximalizovat 

(ekonomickou) hodnotu produkce ve zhodnocování vedlejších produktů velký pokrok. 

Například vedlejší produkty ze zpracování mléka a masa se z relativně základní přísady do 

krmiv staly složkami potravin vysoké hodnoty. S rostoucími cenami potravin a pokračující 

konsolidací/zvyšováním objemu v různých potravinářských odvětvích se očekává rozšíření 

této praxe i do dalších sektorů (např. vedlejších produktů z rybolovu a zpracovávání ovoce a 

zeleniny). To kromě technologického vývoje (např. technologie oddělování, extrakce, 

konverze, stabilizace a sušení) vyžaduje i nové kvalitativní standardy pro složky a 

meziprodukty, protokoly posuzování udržitelnosti a praktické ukázky potenciálu vedlejších 

produktů. 

 

ALTERNATIVNÍ PROCESY VYŽADUJÍCÍ MÉNĚ ENERGIE A VODY 

Nejvíce energeticky náročnými procesy v potravinářském průmyslu jsou procesový ohřev 

(odpařování, pasterizace, vaření, sušení), procesové chlazení, zpracovatelské stroje (např. 

ventilátory, čerpadla, ventilace, stlačený vzduch) a doprava. Mezi strategie pro snížení 

energetických nároků procesového ohřevu patří využití zbytkového tepla, intenzifikace 

procesu a alternativní úprava řetězce (např. zahrnutí fáze lehké konzervace). Pro udržitelné 

zásobování potravinami je velice důležitým skladování v chladu, neboť to přispívá ke 

snižování potravinových ztrát. Další zvýšení udržitelnosti může být dosaženo skrze vývoj 

chladící technologie (nové chladící prostředky, zařízení s vyšší energetickou účinností a 

nižšími emisemi skleníkových plynů), pokročilé kontrolní systémy (aplikované např. 

v chlazené kontejnerové přepravě) a využití lehkých technologií, které umožňují skladování 

čerstvých produktů při pokojové teplotě. 

 

Využití vody se týká především procesů mytí, ředění a oddělování. Spotřebu vody a energie 

při zpracování potravin by mohly výrazně snížit metody suché frakcionace (nahrazující 

mokrou frakcionaci), neboť ty při výrobě složek neuplatňují obvyklou praxi přidávání vody, 

sušení a následného opětovného vlhčení v rámci fáze míchání/přípravy podle receptury. 

Suchá frakcionace nezajistí takové pročištění složek, ale v mnoha potravinářských využitích 

není vysoká čistota složek nezbytně nutná (ačkoli je v současném systému komoditních 

složek potravinářským průmyslem často upřednostňována). 

 

VÝVOJ VÝROBKŮ:  NÁHRAŽKY MASA ROSTLINNÉHO PŮVODU 

Vývoj nových produktů může pomoci ke snížení dopadů našeho stravování na životní 

prostředí. Aby tyto produkty dosahovaly žádoucích vlastností, je často zapotřebí 

technologických inovací. Například vývoj náhražek masa rostlinného původu, 

označovaných jako náhražky třetí generace, si vyžádal zdokonalení stávajících 

zpracovatelských technologií tak, aby lépe splňovaly požadavky spotřebitelů ohledně např. 

struktury či šťavnatosti. V současné době jsou vyvíjeny deformačně indukované strukturující 

technologie, které mají za cíl lepší napodobení vláknité struktury masa. 
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Dalším průlomem ve vývoji produktů nahrazujících maso může být vývoj nových, 

udržitelných zdrojů proteinů. Příklady takových zdrojů jsou hmyz, okřehek a řasy. Využití 

nových zdrojů proteinů vyžaduje vývoj nových, lehkých zpracovatelských technologií pro 

oddělení a extrakci proteinů. Zavedení konceptu biorafinérie (tj. maximální zhodnocení 

součástí pro potravinářská i nepotravinářská využití) významně podpoří uvedení těchto 

zdrojů na trh. Omezujícím faktorem však mohou být současné právní předpisy týkající se 

využití nových proteinových zdrojů. 

 

PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A ZNALOSTÍ 

Malá inovační schopnost je jedním z hlavních důvodů snižujícího se podílu evropského 

potravinářského a nápojového průmyslu na světových trzích. Výborný vědecký výzkum, 

který je v oblasti potravin a výživy prováděn, se dostatečně neprojevuje v průmyslovém 

zavádění nových technologií či potravinových produktů (evropský inovační paradox). 

K podpoře předávání znalostí v rámci potravinářského průmyslu je k dispozici celé 

spektrum nástrojů, včetně finančních pobídek, vytváření sítí a sdílení osvědčených postupů. 

Ačkoli již bylo vyvinuto a v praxi vyzkoušeno mnoho systémů a nástrojů, nepodařilo se 

doposud určit žádný osvědčený postup předávání znalostí v potravinářském průmyslu, který 

by byl široce využitelný. Nejpravděpodobnějším vysvětlením tohoto faktu je vysoce 

fragmentovaný charakter tohoto průmyslového sektoru, zahrnujícího velký počet malých a 

středních podniků. Předávání znalostí akademické obce podnikům však mohou vylepšit 

řešení v oblasti IKT, jako jsou Inovační portál potravinářské technologie (Food TIP, vyvinutý 

sítí excelence HighTech Europe).  

 

Kromě toho mohou hrát aktivní roli při podpoře inovací v potravinářském průmyslu také 
regulační subjekty. Podobně jako ve farmaceutickém průmyslu povede jednostranné 
zaměření na vyloučení rizik v oblasti bezpečnosti potravin k pozastavení inovací. Se 
zaváděním moderních konceptů řízení rizik a větším zaměřením výroby na vědu by měla 
být nalezena náležitá rovnováha mezi zajišťováním bezpečnosti produktů a stimulací 
inovací. Slibnou cestou k tomu by mohlo být zvýšení regulační svobody v potravinářském 
průmyslu, např. v rámci zavádění nových technologií či používání vedlejších produktů 
v potravinářství, ovšem za předpokladu, že lze prokázat dostatečné porozumění jejich 
výrobním procesům („výroba založená na vědeckých poznatcích“). 
  

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

Technologický vývoj může přispět k ekologicky účinnému zpracování v potravinářském 

průmyslu skrze přímé úspory, zvláště ve spotřebě energie a vody, a omezení množství 

odpadu. To povede i ke snížení nákladů a náchylnosti k budoucímu nedostatku a nárůstům 

cen. Několik příkladů: 

 udržitelnější chladící technologie spolu s efektivnějšími strategiemi kontroly teploty, 

porozumění možnostem řízení kvality výrobků a inovativní balení sníží spotřebu 

energie na chlazení, 

 suché zpracování jako alternativa zpracování mokrou cestou sníží náklady na energii 

procesu sušení, 

 inovativní potravinové mikrosystémy sníží potřebnou energii na procesy frakcionace 

a na výrobu pokročilých potravinových struktur, jako jsou emulze, 
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 pokročilé způsoby řízení zpracování pro spravování odchylek při zpracování. 

Ještě větší vliv na udržitelnost lze očekávat od zlepšení ve zhodnocování zdrojů (nepřímé 

efekty). Největší neefektivitu v rámci potravinářského zpracovatelského sektoru představují 

potravinové ztráty, nedostatečné využívání vedlejších produktů/zbytků ze zpracování a 

zbytečné snížení kvality v rámci dodavatelského řetězce. Technologický vývoj, který cílí 

snižování těchto nedostatků, zahrnuje následující oblasti: 

 chlazení, procesy stabilizace/konzervace a balící technologie přispívají ke zvyšování 

doby skladovatelnosti výrobků, a tím snižují ztráty v řetězci – tento vývoj podporují 

technologické pokroky ve vztahu k inovativním senzorickým technologiím a 

obalovým řešením, 

 vytváření vyšší přidané hodnoty skrze vyšší zhodnocení vedlejších produktů – 

úspěšné příklady lze nalézt tam, kde průmysl vytváří nové složky potravin z dříve 

odpadových toků či málo hodnotných vedlejších produktů, 

 využití inteligentních snímačů a etiket RFID umožňuje kontrolu kvality nad celým 

dodavatelským řetězcem, zavedení takových snímačů umožňuje využívání 

prohlášení o zárukách kvality, zásobování supermarketů výrobky připravenými ke 

spotřebě i využívání logistických konceptů, jako je FEFO („first expired – first out“), 

 zavádění nových technologií pro lehkou konzervaci, např. netepelné pasterizační či 

sterilizační techniky, zavádění technologií, které by mohly pomoci snížit potravinové 

ztráty v rámci celého dodavatelského řetězce díky prodloužení doby skladovatelnosti 

(polo-) čerstvých výrobků,  

 technologie lehké separace pro vytváření funkčních částí (namísto čistých složek): 

kromě udržování nutriční hodnoty původního rostlinného materiálu by používání 

funkčních částí mohlo vést k podstatným úsporám ve spotřebě vody a energie, 

zvláště z toho důvodu, že by ve výrobním procesu mohly být vynechány fáze sušení 

a následné rehydratace, 

 vývoj náhražek masa rostlinného původu: technologický vývoj započatý 

potravinářským zpracovatelským průmyslem může napomoci zvýšení přijatelnosti 

takových výrobků spotřebiteli. 

 

Politická doporučení na podporu zavádění udržitelných zpracovatelských technologií:  

 podporovat zavádění nových konzervačních technologií, které jsou již dostupné 
(např. pasterizace vysokým tlakem, pokročilé metody ohřevu), skrze předávání 
znalostí a studie proveditelnosti, se speciálním zaměřením na malé a střední 

podniky, 

 podporovat rozvoj poznatků pro vývoj technologií, které zatím v praxi k dispozici 

nejsou, jako je např. zpracování studenou plazmou, 

 povzbuzovat vývoj průmyslového zařízení pro technologie, které se ukázaly 

zajímavými, ale pro které zatím není průmyslové zařízení k dispozici, jako jsou 

sterilizace vysokým tlakem či zpracování v pulzním elektrickém poli (to je způsobeno 

tím, že výrobci zařízení stále váhají, zda do vývoje nového zařízení investovat), 

 podporovat vydávání manuálů o ekologické účinnosti, které by podnikům pomohly 

určit oblasti pro zlepšování, např. skrze poskytování referenčních hodnot využívání 

vody a energie či prostřednictvím sdílení osvědčených postupů,  

 aktivní podpora programů provozní excelence, jako jsou např. moderní metody 

řízení rizik a kvality Lean Manufacturing či Six Sigma – tyto programy se již 
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osvědčily v jiných průmyslových sektorech a mohly by potenciálně vést až k 80% 

snížení nákladů spojených s nízkou kvalitou, 

 další vývoj programů průmyslové symbiózy k podpoře nových partnerství mezi 

dodavateli a potenciálními uživateli vedlejších a odpadních produktů. 
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