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Brasil: capacitando produtores, Nestlé mira o mercado de leite
orgânico.
A Nestlé promoveu um
encontro para apresentar e
divulgar a sua inserção no
mercado lácteo orgânico do
país em 2018. Segundo o
Ministério do Meio Ambiente,
o mercado de produtos
orgânicos, desde 2009,
cresce em média 25% ao
ano. Nos mercados mais
desenvolvidos, como EUA e
Europa, a evolução do setor
leva a uma participação
maior dos produtos
processados.
Nesse segmento, o leite
orgânico e seus derivados
também ganham espaço,
mas a demanda no país é
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m a i o r d o q u e a
disponibilidade. Nos Estados
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Unidos (EUA), os lácteos
representam 16% de todo o
mercado de orgânicos e na Europa, 30%, enquanto no Brasil esse mercado é incipiente.
Buscando desenvolver a produção de leite orgânico, a Nestlé fez uma parceria pública privada e
contará com o auxílio da Embrapa Pecuária Sudeste, Fundação Mokiti Okada e IBD Certificadora.
Mas afinal, o que é leite orgânico?
Para o leite ser orgânico ele deve atender todas as exigências descritas em instruções normativas
especificas, tais quais:
– o pasto deve ser manejado sem a utilização de nenhum tipo de adubo químico ou agrotóxicos; a
alimentação dos animais deve ser feita em sua maioria por alimentos orgânicos com a possibilidade de
complementação com alimentos não OGM; o tratamento dos animais deve ser feito com o uso de
homeopatia e fitoterápicos, salvo exceções onde antibióticos e tratamentos alopáticos são necessários
para evitar sofrimento do animal; não são permitidos sistemas de confinamento; a fazenda deve passar
por auditorias no mínimo anualmente.

Saiba mais sobre a Marangatú, acessando nosso instagram:
https://www.instagram.com/ganaderiaconmarangatu/
via computador ou telefone.
E vem aí nossa página no Facebook!

Fonte: eDairynews.com. Adaptado e resumido por Marangatu Sementes.
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