
  
 
 
 

Ecotrophelia Magyarország 2016 

2016 Június 28. 
 

Kitaláltál egy innovatív és fenntartható élelmiszert? 

Hagyd, hogy a gondolat valósággá váljon és jelentkezz az  

Ecotrophelia Magyarország 2016  

versenyre! 
 

Az ECOTROPHELIA Magyarország 2016 célja egy öko-innovatív és kereskedelmi potenciállal 

rendelkező élelmiszer létrehozása. Az egyetemi hallgatói verseny magyarországi fordulóját az 

Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetségének (ÉFOSZ) nevében a Campden BRI Magyarország 

Nonprofit Kft. szervezi meg. 

 

2015-ben a VeSage (https://www.facebook.com/vesagecoldcut/?fref=ts) - magas tápértékű, 

zöldség alapú felvágottat kifejlesztő Budapesti Corvinus Egyetem 5 fős csapata nyerte az 

Ecotrophelia Europe nemzetközi élelmiszer innovációs versenyt, amely 2015. október 5-6-án 

Milánóban, a Milan Expo „Táplálni a világot, energiát adni az életnek” kiállításhoz kapcsolódóan 

került megrendezésre. A termékfejlesztési verseny történetében először ért el kelet-közép-

európai hallgatói csapat első helyezést, amely nagy lehetőséget kínál Magyarországnak arra, 

hogy élelmiszer innovációs tevékenységét nemzetközi porondon is bemutassa. 

 
2016-ban újra nyitott a lehetőség magyar felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára! 

https://www.facebook.com/vesagecoldcut/?fref=ts


  
 
 
 

 

Részvétel:  

Küldd el a kitöltött jelentkezési lapot 2016. május 30-ig! 

A részvétel érvényesítéséhez küld el a Csapatvezető által aláírt Egyéni kötelezettségről szóló 

nyilatkozatot és az elkészített Portfóliót 2016. június 17-ig! 

 

Email-en:  Viola Katalin – k.viola@campdenkht.com 

 

A jelentkezéshez a következő dokumentumokra van szükséged: 

• Jelentkezési lap (Participation form, 1. melléklet) 

• Egyéni kötelezettségről szóló nyilatkozat (Letter of commitment, Team manager által 

aláírva, 2. melléklet) 

• Portfólió1 (Versenyszabályok: ECOTROPHELIA competition rules-Magyarország 2016) 

 

Díjak: a jelentkezők és a támogatók számának függvényében további díjazás is lehetséges 

 

 A nyertes csapat részt vehet az ECOTROPHELIA EUROPE nemzetközi versenyen. 

ECOTROPHELIA EUROPE (https://www.ecotrophelia.eu/european/2016)  
2016. Október 16-17., SIAL – Párizs – Franciaország 

 A nemzetközi versenyen való részvétel díja 2000€, melyhez a Campden BRI Magyarország 

Nonprofit Kft. 800€-val járul hozzá a Campden BRI UK támogatásával. 

 A fennmaradó 1200€-ot a nyertes csapatot indító felsőoktatási intézménynek kell 

előfinanszíroznia, amely összeg a nemzetközi versenyt követően visszaigényelhető (lásd: 

ARTICLE 8 - EXPENSES PAYMENTS, 2016-EcotropheliaEurope-Regulations_English). 

 Amennyiben találunk további támogatókat az Egyetem/hallgatói csapat által fizetendő 

összeg tovább csökkenhet.  

 

A magyarországi fordulót a Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Nyílt Napja keretében 

rendezzük meg. 

Minden jelentkező részt vehet a nyílt napon, ahol egy saját kiállítóhelyet biztosítunk a csapatok 

számára, ahol bemutathatják a munkájukat és az általuk kifejlesztett innovatív élelmiszert.  

Az Ecotrophelia Magyarország 2016 verseny ünnepélyes díjátadója is a Campden BRI 

Magyarország Nonprofit Kft. Nyílt nap keretein belül kerül megrendezésre. 

 

Várjuk mielőbbi jelentkezéseteket! 

                                                           
1
 A portfólió magyar nyelven is elkészülhet, az angol nyelvű anyag a nemzetközi fordulóra kötelező. 

mailto:k.viola@campdenkht.com
https://www.ecotrophelia.eu/european/2016


  
 
 
 

 

További információ: 

http://www.ecotrophelia.eu/ 

 

Magyarországi kapcsolattartó (bármilyen kérdés, mellékletek, dokumentumok, szabályok) 

 

Viola Katalin,fejlesztőmérnök 

Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 

Tel.: 06 1 433 1489 

e-mail: k.viola@campdenkht.com 

web: www.campden.hu 
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