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TEMÁTICAS
O que são aditivos alimentares?
Serão todos igualmente importantes? Todos têm objetivo tecnológico?
Podem ser usados indiscriminadamente em todos os
alimentos?
Têm diferentes graus de toxicidade? Ou são inteiramente inócuos...

ou sem valor nutritivo, e cuja adição intencional aos géneros alimentícios, com um objectivo tecnológico na fase
de fabrico, transformação, preparação, tratamento, embalagem, transporte ou armazenagem
Os aditivos alimentares estão regulados a nível comunitário pelo Regulamento (CE) nº 1333/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Dezembro e suas

alterações

Classes de aditivos alimentares
Vantagens da sua utilização

O Conselho Científico da ASAE é o órgão de consulta especializada e de acompanhamento da área dos
riscos da cadeia alimentar, em matérias científicas, de
desenvolvimento tecnológico e de projetos de investigação, gozando de plena autonomia técnico-científica
para o efeito.

Legislação referente a aditivos alimentares.

Com a finalidade de prestar apoio especializado ao
Conselho Científico na elaboração de pareceres científicos e avaliação de riscos na cadeia alimentar, existem os seguintes painéis temáticos:
1.Aditivos e Contaminantes da Cadeia Alimentar
2.Alimentação, Saúde e Bem-Estar Animal
3.Nutrição e Alergias Alimentares
4.Riscos Biológicos
5.Fitossanidade e Organismos Geneticamente Modificados (OGM’s)
6.Comunicação de Risco
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