


FOODTECH

Ecosistema d’empreses, start ups i altres actors 
que utilitzen la tecnologia i la innovació per a 
potenciar la creació de nous processos 
d’elaboració més eficients i sostenibles, nous 
productes i nous models de negoci en la 
indústria de l’alimentació.



Font: DigitalFoodLab

https://www.digitalfoodlab.com/foodtech-trends-in-2021/


Font: Startus Insights

https://www.startus-insights.com/innovators-guide/top-10-food-technology-trends-innovations-in-2021/


Font: DigitalFoodLab

https://www.digitalfoodlab.com/foodtech-europe-2022/


Font: DigitalFoodLab

https://www.digitalfoodlab.com/investments-h1-2021-rise-sharply-mean/


Font: The Good Food Insitute via Foodhack

FERMENTATION INDUSTRY

Font: Polaris market research

https://foodhack.global/articles/this-week-in-foodtech:-fermentation-factories-alt-chocolate-and-plant-based-eggs
https://foodhack.global/
https://www.polarismarketresearch.com/industry-analysis/precision-fermentation-market


PLANT BASED

Aliments procedents exclusivament de vegetals com a font 
de proteïna que prenen diferents formes i textures i a 
vegades pretenen imitar altres productes ja existents 
d’origen animal, com les hamburgueses, salsitxes, elaborats 
de pollastre, formatges o llet. Generalment s'elaboren per 
extrusió humida.





PROTEÏNA 
ALTERNATIVA

Tota aquella font de proteïna que no sigui la 
tradicional. Les proteïnes alternatives responen a 
diferents problemes: la necessitat de proteïnes de 
qualitat per a una bona alimentació, la reducció de 
la petjada de carboni, o la reducció de la 
dependència de matèries primeres procedents 
d’altres països.



425 M$
INVESTMENT

http://www.ynsect.com/en/


https://iberinsect.com/


AGRICULTURA I RAMADERIA 
CEL·LULAR

Disseny de productes càrnics mitjançant la tecnologia
d’enginyeria de teixits. S’extreuen les cèl·lules mare 
de l’animal viu sense cap dany col·lateral i es fan 
crèixer en medis de cultiu específics aportant-los la 
bioestructura definida del tall de carn.

- Carn cultivada (proteïna o greix)

- Llet cultivada

- Peix i marisc cultivat





https://www.cubiqfoods.com/es/inicio/#fat


https://turtletree.com/


https://shiokmeats.com/


FERMENTACIÓ DE PRECISIÓ

És la tecnologia que permet produir ingredients 
específics com ara proteïna làctea o d’ou sense 
necessitar animals. Introduint el gen concret que 
expressa la cadena d’amino-àcids en el 
microorganisme adequat, s’obté la proteïna desitjada.

- Micotecnologia

- Producció de proteïnes funcionals específiques

https://proveg.com/es/blog/potencial-fermentacion-precision-producir-queso/


https://www.realdealmilk.com/


IMPRESSIÓ 3D

Es crea un objecte tridimensional, en aquest cas és 
un aliment, superposant capes de material 
alimentari que generalment s’inclou al cartutx 
d’impressió. Permet una alta customització de 
producte pel que fa a formulació, aport nutricional i 
estètica.



https://www.naturalmachines.com/es/foodini




NUTRICIÓ 
PERSONALITZADA

La nutrigenètica estudia l’efecte que té la dieta 
sobre el nostre metabolisme i microbioma, i per tant 
sobre la nostra salut. Inclou la proteòmica, 
metabolòmica i epigenètica.



https://www.lumen.me/


INTEL·LIGÈNCIA 
ARTIFICIAL I BIG DATA

Tecnologia mitjançant s’intenta replicar els 
processos de càlcul i raonament humans. Els 
sistemes han de ser capaços de prendre decisions 
acurades basades en grans volums de dades 
externes i algorismes.

https://mctp.mx/event/la-maquina-de-turing-y-el-codigo-enigma/


https://www.maolac.com/


https://notco.com/us/about/giuseppe-geek


https://www.delectatech.com/


IOT

Xarxa d’objectes físics que incorporen sensors i 
software i per tant poden ser interconnectats, 
permetent una comunicació fluida entre persones, 
processos i objectes. 





AUTOMATITZACIÓ I 
ROBÒTICA

Disseny de màquines robotitzades capaces de 
realitzar tasques automatitzades o de simular un 
comportament humà en funció de la capacitat del 
seu software.





BLOCKCHAIN

La tecnologia de blocs permet tenir 
informació digital codificada que garanteix 
les operacions de forma segura i 
descentralitzada. Té aplicacions en la 
cadena de valor dels aliments per a la seva 
traçabilitat i seguretat alimentaria. 



https://trutags.com/


Algunes iniciatives singulars...



Food for Thought



Font: Integra IAS

https://integraias.com/


Plataforma permanent d’Innovació Oberta

1. Registre

2. Publicació d’oportunitats 

- Projectes RD

- Reptes d’Innovació Oberta

- Compra Pública Innovadora 

On puc llençar els reptes tecnològics de la meva empresa?

Catalonia Open Challenges

https://openchallenges.accio.gencat.cat/


https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/catalonia-exponential/ajuts-disrupcio/


- FOODTECH: ¿QUÉ ES Y CÓMO ESTÁ REVOLUCIONANDO LA INDUSTRIA ALIMENTARIA? | Winterhalter

- Proteínas alternativas: relevancia, ventajas y barreras (techpress.es)

- Plant based, una mega tendencia consolidada en el mercado (thefoodtech.com)

- Foodtech, la gran revolución de la industria alimentaria, Beatriz Romanos, LID Editorial 2022

- CB Insights - Technology Market Intelligence

Referències

https://www.winterhalter.com/cl-es/blog-winterhalter/foodtech-que-es-y-como-esta-revolucionando-la-industria-alimentaria/
https://techpress.es/noticias/proteinas-alternativas-relevancia-ventajas-barreras
https://thefoodtech.com/columnistas/productos-plant-based-mas-que-una-mega-tendencia/
https://www.cbinsights.com/


mailto:info.accio@gencat.cat
http://www.accio.gencat.cat/
http://catalonia.com/

