O SĂPTĂMÂNĂ DENSĂ ȘI INSTRUCTIVĂ PETRECUTĂ ÎN SPANIA

Conferința Internațională “Natural Food Ingredients”, desfășurată în cadrul celui de-al

7 lea Simpozion – Food Technology International Symposium, a avut loc în 14 mai, 2015 în
Spania și a fost găzduită de Centrul de Congrese “Victor Villegas” din Murcia. Manifestarea
s-a bucurat de participarea a peste 100 de specialiști din 10 țări, implicați în activități de
cercetare și producție din domeniul industriei alimentare, prelucrării și procesării plantelor
medicinale și aromatice, precum și a studierii efectelor
benefice ale ingredientelor naturale asupra stării de
sănătate a organismului uman.
Au fost prezentate lucrări în plen grupate în două sesiuni
(8 prezentări) și s-a organizat un workshop dedicat
gestionării apelor reziduale ce rezultă în urma procesării
alimentelor (3 prezentări), sistemelor de control și soluțiilor
de tratare a apelor menajere (2 prezentări) și modului
complex de valorificare a acestora (o prezentare demonstrativă).
Organizatorii evenimentului (Centro Tecnologico Nacional de la Conserva y Alimentacion,
partener în proiectul Erasmus+ “Good Herbs”) au pus la dispoziția participanților mijloace
audio-video moderne și eficiente de prezentare și
de audiere ale lucrărilor (servicii de traducere
simultană), ceea ce, alături de interesul general
pentru subiectele abordate au făcut întrunirea
animată, permițând un dialog permanent între
lectori și auditoriu.
Din țara noastră a participat o delegație de 8
persoane de la Institutul Național de CercetareDezvoltare pentru Bioresurse Alimentare-IBA
București (coordonatorul proiectului ”Good Herbs”), condusă de doamna Director General - conf. dr. Nastasia Belc, care a susținut
lucrarea “Natural ingredients in herbal food supplements - An overview about using medicinal herbs in food supplements”
și a moderat una din cele două sesiuni ale conferinței, precum și doamna conf. dr. Florentina Israel Roming, din partea USAMV
București/Centrul de Biochimie Aplicată și Biotehnologie-BIOTEHNOL, care a prezentat
lucrarea “Contamination of aromatic herbs and medicinal plants by fungi and
associated mycotoxins”.
Un prilej de cunoaștere personală și de identificare a unor putut fi stabilite domenii
comune de interes și posibile teme de cercetare în parteneriat, l-a constituit și
evenimentul de brokerage asistat de Universitatea din Alicante, ocazie cu care au putut
fi stabilite domenii comune de interes și posibile teme de cercetare în parteneriat pentru
instituții de învățământ superior și institute de cercetare din state membre UE (Spania,
Portugalia, România, Slovacia, Marea Britanie, Irlanda, Germania, Italia, Islanda, Polonia) sau terțe UE (Iordania).

Broșura cu rezumatele lucrărilor prezentate și informații detaliate despre conferință poate fi
accesată pe site-ul “Good herbs” http://good-herbs.eu.
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