ECOTROPHELIA ROMANIA 2015
Dacă aveți o idee originală pentru obținerea unui produs
alimentar inovativ și sustenabil, faceți ca ideea
dumneavoastră să prindă viață participând la con cursul
ECOTROPHELIA ROMÂNIA 2015!

Organizatori
ASIAR-Asociaţia Specialiştilor de Industrie Alimentară din România, în colaborare cu
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al
României” din Timişoara, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare şi
Platforma “Food for Life” România.
Ediția ECOTROPHELIA ROMÂNIA 2015 se va organiza în oraşul Timişoara, la Facultatea
de Tehnologia Produselor Agroalimentare în zilele de 26-27 mai 2015
Participare
ECOTROPHELIA România 2015 este o competiție care se adresează tuturor studenților din
universitățile în care există facultăți cu program de studii din domeniul ingineriei produselor
alimentare, biotehnologiilor pentru industriile alimentare, chimiei sau ingineriei mediului de
pe teritoriul României. Scopul competiției este de a crea un prod us alimentar eco-inovativ, cu
potențial comercial.
Concursul ECOTROPHELIA răspunde unei probleme comune țărilor europene, și anume:
aduce mai aproape, în mod eficient comunitatea educației și cercetării de industria alimentară,
pentru a imagina alimente de calitate pentru consumatori și prietenoase cu mediul
înconjurator. Desfășurat sub patronajul Platformei Tehnologice Europene „Food for Life”,
concursul a cunoscut în ultimii ani o amploare deosebita la nivel european, la ultima finală
participand echipe de studenti din 18 țări: Germania, Belgia, Da nemarca, Franța, Grecia,
Ungaria, Islanda, Italia, Olanda, Rep. Cehă, România, Anglia, Rusia, Serbia, Slovenia,
Elveția, Spania și Ucraina.
Acest concurs a fost adus în Romania de reprezentantul Platformei naționale Food for Life la
Platforma europeana, în anul 2012 și organizat pentru prima oara la Universitatea din Galați,
de ASIAR. Echipa câștigatoare din 2014, reprezentantă a Univ. STEFAN CEL MARE din
Suceava, a participat la finala europeana care s-a organizat la Paris, în cadrul Târgului
internațional pentru industrie alimentară – SIAL şi a ocupat locul II.
Mai multe detalii despre această competiție găsiți
http://www.asiar.ro/index.php/activities/ecotrophelia-2015

pe: www.ecotrophelia.eu

Competiția ECOTROPHELIA poate reprezenta rampa de lansare a propriei afaceri!
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