O ALIMENTO
E SUA

HISTÓRIA
Todo alimento tem sua história. Quem testes em animais1.
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o que é blockchain
A tecnologia Blockchain é uma
solução inovadora para uma cadeias
de produção tão complexas como as
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A Blockchain é um conjunto de
técnicas de ciência da computação
que une conceitos de criptografia,
estrutura de dados e redes de computadores. Ele cria uma rede descentralizada e imutável de registros, em
um processo mais rápido, eficiente e
confiável, tornando a cadeia auditável e a detecção de inconsistências no
processo produtivo muito mais simples.

1 - https://exame.abril.com.br/marketing/brasileiros-marcas-valores-pessoais/
Acesse: www.quipo.io
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