POVABILO NA
3. slovenski kongres o hrani in prehrani z mednarodno udeležbo

»TEHNOLOGIJA-INOVACIJE-PREHRANAPOTROŠNIKI«
(Food processing – Innovation – Nutrition – Consumers)
Radenci, 23. – 26. september 2007

Spoštovani kolegi !
Pred Vami je povabilo na 3. kongres o hrani in prehrani Slovenskega prehranskega društva z
mednarodno udeležbo »TEHNOLOGIJA – INOVACIJE – PREHRANA – POTROŠNIKI«
(Food processing – Innovation – Nutrition – Consumers), ki pomeni hkrati sodelovanje
pri načrtovanju in odločanju o boljšem življenju. Temam, ki bodo predstavljene, ne gre odrekati
aktualnosti, zato pričakujemo od sodelujočih kakovostne prispevke in polemično razpravo. Še
posebej velja izpostaviti, da bomo kot vodilne govorce spoznali elito svetovnih združenj,
IUFoST, EFUoST in IUNS, v katerega je vključeno SPD. Udeležba strokovnjakov iz sveta in iz
srednjeevropskega okolja bo prispevala k predstavitvi stanja in trendov razvoja v širšem okolju.
V času od prvega in drugega slovenskega prehranskega kongresa smo na področju živil in
prehrane v povezavi z zdravjem priča velikim spremembam, tako v strokovnem kot v
zakonodajnem smislu.
Realnost postajajo nove tehnologije, ki so se še nedavno zdele nedosegljive, potrebe trga pa
stalno spodbujajo razvoj tehnološke stroke na vseh področjih. Obenem se pojavljajo pobude za
ohranjanje tradicionalnih živil in načinov proizvodnje.
Sprememba v zasnovi kongresa, ki povezuje Slovenijo s srednjeevropskim prostorom, nam nudi
možnost spoznavanja novosti na področju živil in prehrane skupaj z našimi sosedi, s katerimi nas
povezujejo številne enake in podobne danosti, to pa pomeni še večjo strokovnost in pestrost
ponudbe znanja in izkušenj.
Organizatorji kongresa so Slovensko prehransko društvo, Gospodarska zbornica Slovenije –
Združenje živilske industrije in Biotehniška fakulteta.
V sklopu kongresa je vsak dan predvidena tudi sekcija v slovenščini, če bodo člani tako želeli.
Tisti, ki želite predstaviti svoje delo v tej sekciji, prosim oddate svoj povzetek tudi v slovenskem
jeziku.
V želji, da bi bili pri uveljavljanju enega najbolj pomembnih področij narodove samobitnosti
uspešni, bo dragoceno Vaše sodelovanje.
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POMEMBNO !
Vse podrobnosti najdete na kongresni strani:

www.spd-food07.si
Ljubljana, 16. marec 2007

