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A fabricação de produtos para dietas especiais, ou restritivas, ocupa um
espaço antes não existente na mesa do consumidor. Pessoas com restrição alimentar, seja por dietas ou doenças como diabetes, alergias, intolerância à lactose, doença celíaca, entre outras, hoje podem ter acesso
aos alimentos prontos, com ganhos de praticidade e diversificação de
produtos, além de modos de preparo. Os produtos para dietas restritivas, muitas vezes, possuem propriedades nutracêuticas (nutrem e tratam
ao mesmo tempo). Por isso, empreender neste ramo necessita de muita especialização e cuidado no manuseio de insumos e utensílios, para
evitar contaminação cruzada. O cuidado deve ser estendido à escolha de
fornecedores e materiais de embalagens, visando a controlar qualquer
interferência no resultado final a ser consumido. É importante observar
também o design das embalagens, dentro da filosofia clear label, ou seja,
rótulos que tragam informações claras, compreensíveis e transparentes
sobre o que o consumidor está comprando, com design acessível e de
fácil manuseio por pessoas de todas as idades

ESTRUTURA
A estrutura necessária deve variar em função do tipo de alimento ou
bebida a ser fabricado, mas sempre contando com áreas destinadas à
triagem, higienização, preparo, processamento e embalagem de produtos, escritório, estoque e banheiros. Caso haja comercialização direta no
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ESTRUTURA
local, deve-se incluir uma área de vendas com exposição dos produtos,
caixa, empacotamento e entrega. Deve-se prever a possibilidade de ter
um bom acesso para carga e descarga, podendo acomodar veículos utilitários em função do volume de produção.

PESSOAL
Dois ou três assistentes de produção, um nutricionista, um auxiliar administrativo, um auxiliar de serviços gerais e um administrador, que pode
ser o próprio empresário.

EQUIPAMENTOS
Sendo uma pequena indústria, os equipamentos necessários dependerão
da escolha de que alimentos ou bebidas serão fabricados. Os utensílios
incluem equipamentos tradicionais de cozinha como fogão, geladeira,
freezer, processadores, seladoras e equipamentos de escritório como
computador, telefone e impressora.

