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IZVJEŠĆE
s 9. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa
HRANOM DO ZDRAVLJA
Osijek, Hrvatska, 13. listopada 2016.
U Osijeku je 13. listopada 2016. godine održan 9. međunarodni znanstveno-stručni skup HRANOM DO
ZDRAVLJA. Skup se po deveti puta održao u organizaciji institucija čija je djelatnost vezana za brigu o hrani,
prehrani i zdravlju ljudi, a povodom obilježavanja Svjetskog dana hrane kojemu je slogan ove godine Klima se
mijenja. Hrana i poljoprivreda moraju također.
Cilj Skupa bio je prikazati najnovija saznanja o proizvodnji hrane i utjecaju hrane na zdravlje. Interdisciplinarni
pristup jamčio je veliki broj aktualnih tema iz područja zdravstvene sigurnosti hrane, analize hrane, proizvodnje
zdravstveno sigurne i nutritivno vrijedne hrane, nutricionizma i dijetetike i dijetoterapije.
Najveća vrijednost ovog Skupa bila je što se na jednom mjestu okupio veliki broj stručnjaka iz akademske
zajednice, iz proizvođačkog sektora, kao i liječnika, farmaceuta i svih drugih koji se bave problematikom
proizvodnje hrane i njezinim utjecajem na zdravlje. Stoga se najveći naglasak stavio upravo na argumentirane
rasprave i izmjenu iskustava među sudionicima.
Sekcije Skupa bile su:
 Nutricionizam,
 Dijetetika i dijetoterapija,
 Zdravstvena sigurnost hrane,
 Analiza hrane i
 Proizvodnja zdravstveno sigurne i nutritivno vrijedne hrane
Skup je održan uz potporu:
 Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske
 Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske
 Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske
 Akademije tehničkih znanosti Hrvatske
 Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 Osječko-baranjske županije
 Grada Osijeka
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Sudjelovalo je ukupno 293 autora iz osam zemalja: Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije, Slovenije,
Crne Gore, Poljske i Kine. Ukupno je održano 4 plenarna predavanja, 18 usmenih priopćenja i 64 posterska
priopćenja koja su pokrila brojne teme od bazičnih, teorijskih pa do ekspertnih i stručnih u području navedenih
sekcija Skupa. Svima je zajedničko bilo jedno: multidisciplinarnost. Stručnjaci iz različitih područja, iz industrije i
akademske zajednice koji blisko surađuju bili su s jednim zajedničkim ciljem: iskoristiti proizvođačke resurse
optimalno kako bi se proizvela nutritivno vrijedna hrana s ciljem održanja i očuvanja zdravlja. Također i nekoliko
je tvrtki izložilo svoju opremu i uređaje.
Tijekom priprema za Skup tiskana je Knjiga sažetaka s programom Skupa, a u pripremi je i Zbornik radova sa
Skupa.

Sponzori Skupa, svi oni koji su financijski, svojim uslugama i proizvodima potpomogli Skup, bili su:
 Kandit d.o.o.,
 Croatia osiguranje d.d.,
 VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.,
 Belje d.d.,
 Vupik d.d.,
 Jamnica d.d.,
 Osječka pivovara d.d.,
 ZADA Pharmaceuticals d.o.o.,
 KEFO d.o.o.,
 Voćar d.o.o.,
 Ru-Ve d.o.o.,
 Hrvatska turistička zajednica.

U ime svih nas koji smo sudjelovali u organizaciji nadam se da su sudionici 9. skupa Hranom do zdravlja iz
Osijeka sa sobom ponijeli ugodne uspomene i želju da se ponovno susretnemo na 10. Skupu 2017. godine !
S poštovanjem,
Predsjednik Znanstveno-organizacijskog odbora Skupa

prof. dr. sc. Drago Šubarić
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