
 

 

A Nemzeti Agárgazdasági Kamara ezúton meghívja Önt az Élelmiszeripari Igazgatóság által 
szervezett „Tanuljunk együtt! – Zöldség-gyümölcs feldolgozás” címen meghirdetett 2 
napos szakmai rendezvényére. 
 
 
Program helyszíne:  Szent István Egyetem Budai Campus  
 (1118 Budapest, Villányi út 29-43.)        

 
Program Időpontja:  2018.05.25-26., mindkét nap 9:00-17:00 óra között  

Előadó:     Stégerné dr. Máté Mónika 
 tanszékvezető, egyetemi docens 
   Konzervtechnológiai Tanszék  
 Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kar    
       
Létszám: maximum 10 fő/csoport, összesen maximum 20 fő  

 
A program során egy közös elméleti és bontott gyakorlati, zöldség- gyümölcs feldolgozók 
számára tartott képzésen vehetnek részt érdeklődő tagjaink.  
A részletes programterv a meghívó mellékleteként érhető el. A programon való részvétel 
ingyenes, de regisztrációhoz kötött!* 

 

Regisztráció: https://miniapp.nak.hu/nak-regisztracio/zoldgyumfeldolgozas2018/ 

 
További kérdés esetén forduljon munkatársunkhoz a horvath.vivien@nak.hu e-mail címen! 

 

Megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítok! 

 

Budapest, 2018.május 7. 

 Keleti Marcell, s.k. 

 élelmiszeripari igazgató 

  

 

* Felhívom a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy a regisztráció nem jelent automatikus részvételt, 

a jelentkezést követően munkatársaink felveszik minden érdeklődővel a kapcsolatot a 
csoportbeosztások véglegesítése végett. 

 

https://miniapp.nak.hu/nak-regisztracio/zoldgyumfeldolgozas2018/


 

 

2018.05.25., péntek - ELMÉLETI OKTATÁS  

     9:00 -  9:30 Megnyitó, köszöntő 

     9:30 -  10:30 A gyümölcs-zöldségtartósítás alapjai, csoportjai, jellemzői módjai 

    10:30 - 11:30  Higiénia és élelmiszerbiztonság a kis- és középüzemekben  

 11:30 – 12:00 Szünet 

 12:00 – 13:00 Címke, jelölés, új jogszabályok 

 13:00 – 14:00 Ebéd* 

 14:00 – 15:00 Általános technológiai kérdések, megoldások 

 15:00 – 16:30  Adalékanyagok és kiváltásuk lehetősége 

  Egyéb (új trendek, fejlesztési javaslatok, innovációk) 

 

2018.05.26., szombat - GYAKORLATI OKTATÁS  

 

Időpont Gyümölcsfeldolgozó csoport 
(választható) 

Zöldségfeldolgozó csoport 
(választható) 

9:00-12:00 DÉLELŐTTI GYAKORLAT 

- Lekvárfélék, cukor csökkentése, 

pektin csökkentése 

- befőttfélék 

- levek, szörpök 

DÉLELŐTTI GYAKORLAT 

- szárítás atmoszférikusan és 

vákuumban 

- zöldség chipsek 

- zöldség krémek 

12:00-13:00 Ebédszünet Ebédszünet 

13:00-15:00 DÉLUTÁNI GYAKORLAT 

- szárítás, aszalás, vákuum és 

mikrohullámú szárítás 

- termékfejlesztési javaslatok 

DÉLUTÁNI GYAKORLAT 

- darabos zöldségek savanyítása 

- erjesztett zöldséglevek 

- termékfejlesztési javaslatok 

15:00-16:00 Érzékszervi bírálat Érzékszervi bírálat 

 

*Napi egyszeri ebéd a résztvevők számára ingyenesen biztosított 

A szervezők az esetleges programváltoztatás jogát fent tartják! 


