ECOTROPHELIA MAGYARORSZÁG 2015
Kitaláltál egy innovatív és fenntartható élelmiszert?
Hagyd, hogy a gondolat valósággá váljon!
„Egy öko-innovatív és kereskedelmi potenciállal rendelkező élelmiszer létrehozása”
Az Ecotrophelia verseny az EcoTroFood projekt keretein belül került először megrendezésre nemzeti és
nemzetközi szinten.
Az EcoTroFood pályázat céljai:
• Az öko-innovatív megoldások és termékek elterjesztése, a környezeti hatások
csökkentése és a költségek csökkentése az élelmiszer- és italiparban.
• Az öko-innovációval kapcsolatos információ és tudás elterjesztése az kis- és
közepes méretű vállalkozások körében.
• A kifejlesztett szolgáltatások beépítése az Európai Élelmiszer Öko-Innovációs
Platformba.
Az Ecotrophelia Magyarország 2015 hallgatói csapatának a nemzetközi fordulón való részvételét a Campden BRI
Magyarország Nonprofit Kft. szervezi, az alábbi vállalatok támogatásával.
Az idei Ecotrophelia Europe nemzetközi versenyen hazánkat a Budapesti Corvinus Egyetem csapata képviseli majd.

Támogatók
A hallgatói csapat részvételéhez az alábbi vállalatok
járultak hozzá szakmai, illetve pénzügyi támogatásukkal:
• Pick Szeged Zrt.
• Dunakiliti Konzervüzem Kft.
• Puszta Konzerv Kft.
• Climate-KIC Central Hungary RIC,
PANNON Pro Innovation Services Ltd.
• Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége

VeSage - magas tápértékű, zöldség alapú felvágott
Mi is a VeSage?
• A VeSage egy valódi innováció élelmiszer-tudománnyal foglalkozó egyetemistáktól,
egy nemzetközi szinten úttörő koncepció szerint megvalósított magas tápértékű,
zöldség alapú felvágott. Ehhez a szezonális, jó minőségű zöldségeket finomra
aprítják, majd tojásfehérjével elkeverve, bélbe töltve hőkezelik.
Mit nyújt a VeSage, amelyet más termékek nem?
• A VeSage a boltban kapható zöldségekkel ellentétben nem romlik meg néhány nap
alatt, nem áztatja el a szendvicset, ráadásul a zöldségek legjobbját nyújtja az év
bármely részében. A VeSage további kiemelkedő tulajdonsága, hogy egy átlagos
szaláminál magasabb fehérjetartalommal rendelkezik, továbbá alacsony zsír- és
kalóriatartalmú. Nem tartalmaz szóját, tartósítószert, színezékeket, laktózt és
glutént, így a VeSage vegetáriánusoknak, liszt-, vagy tejcukorérzékenyeknek és
átlagos táplálkozási szokásokkal élő emberek számára egyaránt tökéletes
tápanyagforrás.
Hogyan járul hozzá a VeSage a környezet védelméhez?
• A VeSage amellett, hogy kiváló, természetes alapalapanyagokat tartalmaz,
ökoinnovatív is. A szeletelt kiszerelés politejsav (PLA) csomagolása teljes
mértékben lebomló, innovatív polimer. Így nyugodt szívvel fogyaszthatják azok is,
akiknek fontos Földünk megóvása.
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