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Warsztaty prowadzili
uznani eksperci

Dorota Kręgiel
Funkcjonalne dodatki do napojów – nowe trendy

jędrzej gorczyński

monika stoma

Calgonit potrafi - nowe rozwiązania technicznotechnologiczne dla przemysłu napojowego

Barbara Groele

System Nutri-score zagrożeniem dla krajowej
branży rolno-przetwórczej

Novel Food - czy polscy konsumenci są otwarci
i gotowi na nowe doznania smakowe? Trendy,aspekty
prawne i zagrożenia

Rafał żbikowski

wyniki badań i przykłady gotowych
rozwiązań i produktów z rynków świata

monika stoma

Trendy w opakowaniach oraz
projektowaniu etykiet soków i napojów

Joanna Gajda- Wyrębek
Substancje dodatkowe w napojach bezalkoholowych
- obecny stan prawny i nadchodzące zmiany

Joanna Gajda- Wyrębek
Zmiany przepisów w zakresie substancji dodatkowych
w suplementach diety

wiesław wasilewski
Możliwości finansowania inwestycji
– okres przejściowy

Przemysław Oziemkowski

EXBERRY® - rośliny jadalne w barwieniu
napojów i smoothie

magdalena wilgatek

Przemysław Oziemkowski

EXBERRY® - rośliny jadalne nadające barwy
żywności funkcjonalnej i suplementom diety

nikodem pankowiak

Trendy w sprzedaży soków i napojów
w handlu detalicznym

Trendy w sprzedaży żywności funkcjonalnej
w sklepach małoformatowych do 300 metrów kw.

Marta Krawczyk

Wyzwanie – opakowanie.
Obowiązki producenta

okiem producenta

Uczestnicy o konferencji
Katarzyna Jaskulska (JAR Aromaty) i Jarosław Wiktorek
(Symrise): Będziemy dobrze wspominać wieczór integracyjny,
kiedy mogliśmy się poznać bliżej i wymienić doświadczenia z
pozostałymi uczestnikami warsztatów. Na pewno zapamiętamy
prezentacje z badaniami rynku oraz o trendach w
opakowaniach.

Ewelina ślęzak
browar głubczyce

anna gruszeczka
wosana

Aneta Kubiak i Karina Kłodawska (Kupiec): Warsztaty to
doskonała okazja, aby spotkać się z ludźmi z branży i wymienić
opinie. Bardzo się nam podobały wykłady o substancjach
barwiących i prezentacje aromatów. Jak zwykle integracja na
wysokim poziomie.
Marlena Kaluga oraz Agnieszka Skrok (ALG Pharma):
Zapamiętamy wykład o zmianach przepisów w zakresie
substancji dodatkowych w suplementach diety oraz prezentację
barwników. Ciekawa była również część warsztatów o tlenku
etylenu w otoczkach. Poza tym miła atmosfera i ciekawa
impreza.
Dorota Białczak (Polmlek): Warsztaty napojowe pokazały
aktualne trendy konsumenckie. Idziemy w kierunku żywności
funkcjonalnej. Dobrze było móc jak sobie radzą na rynku różne
branże przemysłu spożywczego. Bardzo podobał mi się wykład
pani Doroty Kręgiel o ashwagandzie i innych substancjach
dodatkowych wykorzystywanych w napojach.
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