
A Stephen's Fresh Foods foi estabelecida desde 1974 e ao longo das décadas construiu uma reputação 

invejável por produzir carnes cozidas de qualidade.  

A Stephen's é dedicada à segurança de sua linha de produtos e, como tal, é uma das poucas empresas 

de carne cozida com seu próprio laboratório de análise microbiológica credenciado no local.Orgulhosos 

de serem certificados pela BRC Food, os gerentes de Stephen queriam levar sua gestão de higiene a um 

nível sem precedentes. 

 Depois de testar minuciosamente e apreciar a eficácia da tecnologia AIRsteril® para controle de 

infecção e odor, eles tomaram a decisão proativa de proteger não apenas áreas de alto risco, mas 

também de baixo risco, usando a tecnologia AIRsteril® Ultimate 4.  

O gerente de produção de Stephen, Gary Luff, disse:  
“Decidimos instalar o AIRsteril® em todas as nossas áreas de produção porque sabíamos que era 

absolutamente a coisa certa a fazer, pois acreditamos que é essencial verificar os níveis de bactérias em 

todo o país. caminho. Reconhecemos que a limpeza e a desinfecção tradicionais não necessariamente 

atingiriam e matariam as bactérias de forma eficaz, mas que a ciência poderia ter nos dado total certeza 

da impecabilidade que nossos processos de sanitização alcançariam.  

Desde a instalação, os resultados dos nossos testes de 

bactérias TVC estão agora no nível mais baixo de todos os 

tempos."AIRsteril®, uma tecnologia cara?Como explicou 

Brian Dewsbery, CEO da Airscience Technology 

International Ltd: "A pergunta mais apropriada pode ser 

'É caro não ter nossa tecnologia?'  

Tomemos como exemplo o trágico impacto da epidemia 

de Listeria que eclodiu no Reino Unido em 2019, fatos 

trágicos como esse devem nos lembrar de quão sérias podem ser as consequências quando esse 

patógeno não é totalmente controlado, usando todos os meios à nossa disposição. tivemos nossa 

tecnologia testada pela. 

 ALS Global contra Listeria e constatamos que o AIRsteril é capaz de reduzir a contaminação para 0 log 

UFC/m2 em 24 horas."Como funciona o saneamento perene AIRsteril®? 

Ao contrário da maioria das tecnologias UV tradicionais, usando AIRsteril® o ar nem precisa passar pela 

máquina para ser higienizado. O fotoplasma que escapa das nossas unidades faz a maior parte do 

trabalho de descontaminação 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.  

A exclusiva tecnologia UV patenteada aplicada à tecnologia produz um plasma inodoro que desinfeta 

completamente o ar e quaisquer superfícies expostas durante a produção ou armazenamento, o que 

resulta em contaminação microbiana mínima da superfície a ponto de reduzir o número de vezes em 

que é necessário intervir com gaseificação de peróxido de hidrogênio. “ 

Esta foi outra razão pela qual escolhemos usar AIRsteril®; a nebulização química torna a atmosfera 

úmida criando problemas com nossos sistemas elétricos. Isso exige um desligamento completo da 

fábrica e funcionários fora das instalações e custos de inatividade da produção! "Disse Stephen's Gary 

Luff." 



 Sem mencionar os £ 1.000 por semana que estávamos gastando em testes de swab. matando as 

bactérias do ar e da superfície. Temos visto consistentemente grandes reduções no TVC e conseguimos 

reduzir os testes e economizar nesses custos também." A tecnologia foi 100% aprovada pela equipe 

técnica da Stephen's Fresh Foods e seus diretores. 

Onde nossas unidades podem ser instaladas? 
O controle de infecções e odores em todos os lugares é um requisito constante, incluindo geladeiras, 

salas de desossa, produção de alimentos, áreas de armazenamento de alimentos em trânsito. Também 

trabalhamos fora da indústria alimentar, a tecnologia AIRsteril® permitiu, por exemplo, à British 

National Health Security reduzir o absentismo do pessoal até 52%!  

As unidades de menor escala também podem ser usadas para vestiários e banheiros, onde 

proporcionam controle de odor.Nossa tecnologia permite oferecer carne maturada por mais de 60 dias 

e fornecer algumas das carnes mais macias e saborosas do mundo!Com uma unidade AIRsteril® é 

possível reduzir os níveis de Listeria para 0 log UFC/m2 em 24 horas. 

• "Nesses momentos difíceis é preciso ter consciência de 

que a paz e a harmonia prevalecerão. Para nos guiar 

agora deve haver um otimismo realista." A entrevista 

com o Prof. 

• Massimo di Giannantonio, presidente da SipGuerra na 

Ucrânia, foto do TwitterAs guerras, assim como as 

epidemias e as catástrofes ambientais, sempre 

trouxeram consequências, a nível geográfico, político, 

social, mas também psicológico.  

• Por exemplo, a pandemia de Covid-19 teve efeitos importantes não apenas na economia 

mundial, mas também na esfera mental e picológica de populações inteiras: de acordo com os 

dados epidemiológicos mais recentes, 31% da população mundial apresenta sintomas de tipo 

depressivo , 29% tipo ansioso e 32% estresse psicológico.  

Mas, como sempre, os mais novos pagam o preço mais alto: segundo o último relatório mundial da 

UNICEF, um em cada três menores no mundo tem uma situação de sofrimento psíquico, um em cada 

cinco tem sintomas depressivos e um em cada sete tem uma patologia psíquica estruturada. Esses 

dados sugerem que na Itália e no resto do mundo há uma condição generalizada de doença mental, 

condição que se agravou ainda mais com a eclosão da guerra entre a Ucrânia e a Rússia em 24 de 

fevereiro. 


