
SERVIÇO COMPLETO PARA O CONTROLO  
DE ALERGÉNIOS NA INDÚSTRIA ALIMENTAR

DEFESA CONTRA 
ALERGÉNIOS

PROTOCOLOS DE PREVENÇÃO

PROCEDIMENTOS DE REMOÇÃO

DETEÇÃO DE CONTAMINAÇÃO POR ALERGÉNIOS



Atualmente, uma das principais preocupações nas 
indústrias alimentares e de bebidas é conseguir a 
remoção completa dos alergénios das superfícies de 
trabalho para reduzir os riscos para os consumidores 
vulneráveis decorrentes do contacto cruzado não 
intencional de proteínas alergénicas com os alimentos.

Vestígios de alergénios não intencionais em produtos 
alimentares podem tornar o produto inseguro para 
alguns consumidores levando a doenças ou, em 
circunstâncias extremas, a uma reação anafilática.

CHRISTEYNS implementaram um plano coordenado 
de controlo de alergénios nas indústrias alimentares, 

lácteas e de bebidas. O serviço fornece as ferramentas 
necessárias para o controlo dos processos de limpeza, 
bem como para a manutenção de uma higiene rigorosa 
nas instalações.

A gestão eficaz dos alergénios deve ter em conta todas 
as operações que ocorrem na empresa, desde a entrada 
das matérias-primas até ao fabrico e embalagem do 
produto final. Devem também dispor de procedimentos 
e instrumentos de controlo para evitar a possível 
contaminação dos alimentos por alergénios provenientes 
do ambiente, outros alimentos ou operadores.
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O serviço de Defesa contra Alergénios fornece as fer-
ramentas necessárias para a deteção rápida e eficaz de 
alergénios que possam causar problemas de alergia aos 
consumidores. Este serviço é o resultado de anos de ex-
periência e investigação em colaboração com as princi-
pais instituições e universidades.

ALLERGEN DEFENSE é um serviço que identifica as 
causas da contaminação alimentar por alergénios e im-
plementa medidas preventivas para minimizar riscos 
futuros, tanto nas indústrias que detetaram esta conta-

minação como naquelas que querem melhorar os seus 
mecanismos de prevenção.

A partir da fase de diagnóstico, são propostas e im-
plementadas as medidas corretivas adequadas para o 
controlo. Se necessário, é implementado um plano para 
o controlo e eliminação da contaminação e, em todos os 
casos, é concebido um plano de prevenção para evitar 
a possibilidade de contaminação do produto alimentar.

O serviço ALLERGEN DEFENSE inclui os aspetos 
necessários para o controlo de alergénios através da 
higiene das superfícies, que é fundamental para a 
eliminação completa dos alergénicos:

• Conceção de procedimentos para a identificação 
de pontos críticos e a aplicação dos produtos 
adequados.

• Implementação de procedimentos para a 
eliminação da contaminação.

• Validação do processo de higiene e verificação 
periódica dos resultados.

CONCEPÇÃO DE 
PROCEDIMENTOS

Conceção de processos  
de controlo de alergénios,  

a fim de evitar a 
contaminação cruzada.

CONTROL 
Implementação de protocolos 

de limpeza para prevenir o 
risco de contaminação.

VERIFICAÇÃO 
Validação dos resultados. Nesta 

terceira fase, é verificada a 
eficácia do procedimento.

SERVIÇO DE DEFESA DE ALERGÉNICOS

O kit Elisa permite a detecção e quantificação 
de alergénios presentes nas amostras.



Para mais informações sobre os produtos CHRISTEYNS que foram validados contra os alergénicos alimentares, contactar um 
responsável técnico de CHRISTEYNS.

CHRISTEYNS tem uma gama de produtos para a 
eliminação de alergénicos, baseados tanto em enzimas 
como em certas combinações de produtos químicos 
específicos.

Caracteriza-se por:
• Eficácia contra os principais alergénicos. Eficácia 

comprovada contra a eliminação de glúten, ovo, 
amendoim, marisco, proteínas do leite e soja por 
laboratoriais externas.

• Decomposição e eliminação de proteínas e 
resíduos gordos. Produto enzimático que ajuda 
à decomposição das proteínas que causam as 
principais reações alérgicas alimentares. Os 
tensioativos que contém conferem-lhe uma elevada 

capacidade detergente para eliminar resíduos 
gordos e de proteínas.

• pH neutro. Atua em pH neutro. Não corrosivo para 
materiais. Também representa um baixo risco de 
exposição para o operador.

• Biodegradável. Amigo do ambiente. A sua 
composição é facilmente biodegradável.  

• Validado. Os nossos produtos foram testados contra 
os alergénios mais relevantes por laboratórios 
externos e por procedimentos internos, utilizando 
métodos e equipamento padrão.  

Os nossos produtos à base de enzimas
remover os 6 principais 

alergénicos com eficácia comprovada

GAMA DE PRODUTOS

PRODUTO DESCRIÇÃO CANDIDATURA

MIDA SAN 329 EA Desinfetante neutro. Sistemas CIP

MIDA FLOW 138 AA Detergente desinfetante alcalino. Sistemas CIP

MIDA ENZY 1005 Detergente com espuma controlada. Sistemas CIP

MIDA ENZY 1004 Detergente espumoso. Superfícies abertas

MIDA FOAM 193 Detergente desinfetante alcalino com cloro e espuma. Superfícies abertas

MIDA FLOW 142 CL
Detergente desinfetante alcalino 
não espumante corado.

Sistemas CIP

MIDA FOAM 150 AF Detergente alcalino espumoso. Superfícies abertas

MIDA FLOW 127 NA Detergente alcalino. Sistemas CIP

GLUTEN CRUSTA- 
CEANOS

SOJA LEITEFRUTOS 
SECOS

OVOS



Os alergénios são proteínas presentes nos alimentos que causam uma 
reação imunológica denominada alergia alimentar. 

A contaminação é causada pelo contacto com ambientes portadores de 
alergénios, matérias-primas, transporte, limpeza ineficaz ou contaminação 
cruzada.

Alimentos que causam o maior número de alergias alimentares
Existem mais de 120 alimentos descritos como causadores de alergias alimentares. 
Entre aqueles que causam as reações mais comuns encontram-se:
Leite, ovos, frutos do mar, frutos secos, amendoins, trigo, leguminosas, soja, frutas e peixe.

Uma alergia alimentar é uma reação do sistema imunitário que ocorre pouco 
tempo depois de comer um determinado alimento. 

A limpeza correta e eficaz das superfícies com detergentes adequados é 
geralmente suficiente para a remoção de proteínas alergénicas. 

ALERGÉNICOS ALIMENTARES, CONTAMINAÇÃO E CONTROLO
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O serviço ALLERGEN DEFENSE concentra a sua 
atenção na conceção, validação e verificação de 
processos de controlo de alergénios na indústria, 
baseados principalmente na limpeza adequada. 
Desta forma, a produção alimentar segura e 
higiénica será conseguida sem risco para o 
consumidor final. A partir da fase de deteção, são 
propostas e implementadas as medidas corretivas 
adequadas para o controlo.

CHRISTEYNS.COM

CHRISTEYNS PORTUGAL - Entrada de Paço de Arcos,  
Zoom Business Park - Edifício E, Escritório 1, 2735-307 Cacém
T + 351 214 276 390
E info.portugal@christeyns.com

MAIS INFORMAÇÕES

Contacte o seu parceiro Christeyns local para o 
ajudar a encontrar uma solução que se adapte à 
sua situação pessoal.


