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IISSEEKKII__FFoooodd  PPRROOJJEEKKTT  
____________________________ 
 

 
 
International Journal of Food Studies (IJFS) –  

Az ISEKI-Food Association hivatalos folyóirata  (IFA) 

 
The International Journal of Food Studies (Élelmiszertanulmányok Nemzetközi 
Folyóirata), az ISEKI_Food Egyesület nemzetközi, lektorált, nyílt hozzáférésű 
folyóirata. Főbb témakörei: élelmiszeripar, élelmiszerkutatás és élelmiszer 
szakképzés.  Évente kétszer jelenik meg, elsősorban a kutatók, a tanárok, 
technológusok és a hallgatók figyelmére számít.  

Az IJFS első száma: (http://www.iseki-food-ejournal.com/ojs/index.php/e-
journal/issue/current)  2012 áprilisában került napvilágra. Minden közlésre 
elfogadott folyóiratot nyelvi és tipográfiai szerkesztést követően publikálunk a 
lehetséges legmagasabb publikációs minőség biztosítása érdekében. Sőt, 
valamennyi kézirat külön DOI kódot kap a CrossRef rendszeren keresztül.     

Az ISEKI_Food elektronikus folyóirat az összes nagy tudományos adatbázis, 
honlapjának indexére igyekszik felkerülni.  Ezért rendkívül fontos:  

1.  Nemzetközi láthatóság és elismerés megszerzése. 
2.  Minden folyóirat ezt teszi, ha nem akkor elveszti tudományos hitelességét.  
3.  Ez által válik lehetővé, hogy a minőségi indikátorok használhatókká és  
     hozzáférhetőkké váljanak a folyóirat  értékelési rangsorolásában. (Impact Factor). 
4.  A legjobb szerzők cask impact faktorral rendelkező folyóiratookban közölnek, mert    
     fontos számukra, hogy sok idézést kapjanak.  
7.   Biztosítjuk, hogy a szerzők a lehető legszélesebb olvasói körhöz eljussanak.  

 
Számodra is lehetőség nyílik arra, hogy feltölts egy kéziratot!  International 
Journal of Food Studies (ISSN: 2182-1054) http://www.iseki-food-
ejournal.com/ojs/ 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.iseki-food-ejournal.com/ojs/index.php/e-journal/issue/current
http://www.iseki-food-ejournal.com/ojs/index.php/e-journal/issue/current
http://www.iseki-food-ejournal.com/ojs/index.php/e-journal
http://www.iseki-food-ejournal.com/ojs/index.php/e-journal
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ISEKI Food Könyvsorozat 
 
 

Az ISEKI Food könyvsorozat eredetileg 
6 kötetesre volt tervezve. Hat 
kötetre, melyek segítségével az 
élelmiszer tudomány területén 
dolgozó hallgatók, szakemberek 
figyelmét fel tudjuk kelteni az 
élelmiszerbiztonság, az élelmiszer 
gyártás környezeti kérdései, valamint 
az élelmiszerlánc iránt. Ahogy a 
köteteket elkezdtük összeállítani 
azonnal kiviláglott, hogy ezen témák 
iránt rendkívül nagy az igény és az 
érdeklődés. Az első hat kötet 2006 és 
2009 között került ki a Springer Kiadó 
nyomdájából. 
Az ISEKI Food Könyvsorozat azonban 
folytatódik számos új kötettel a 

közeljövőben.  A könyvek már megjelenésükben is változnak. Az első kötetek 
narancssárgás – barnás színvilága zöld – sárgára változott összhangban  az  
ISEKI Food Association (IFA) színeivel valamint összhangban a Springer által  
kiadott élettudományi témájú könyveinek színével.  A sorozat  hetedik kötete a  
napokban került ki a nyomdából, címe:  “Új Technológiák az 
élelmiszertudományban: a termékekre, vásárlókra, fogyasztókra, fogyasztási 
trendekre és a környezetre kifejtett hatásuk. ”. A kötetet Anna McElhatton és  
Paolo J Sobral szerkesztette.  
A könyv 13 fejezetének mindegyike az új technológiák élelmiszer  biztonság és 
környezeti kérdéseivel foglalkozik. A kötet ……… fejezetének magyar szerzői  a 
Szegedi Tudományegyetem Folyamatmérnöki Intézetében dolgoznak. A kötet 
az egyetemi hallgatók, kutatók, oktatók és élelmiszermérnökök érdeklődésére 
számíthat.   
 
 A könyv a Springer kiadónál érhető el nyomtatott formában 
(http://www.springer.com/food+science/book/978-1-4419-7879-0) és a 
fejezetek külön-külön is megvásárolhatók elektronikus formában 
(http://www.springerlink.com/content/978-1-4419-78806#section=987856&p 
age=1). A könyv a  IFA honlapján is elérhető lesz (https://www.iseki-
food.net/drupal/). 
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IIFFOOOODD44  PPaarrttnneerreekk  HHíírreeii  
____________________________ 
 

   Új élelmiszertudomány - kutatási infrastruktúra a   
Nemzeti R&D Intézet Bukarestben 

 
 
 Az Intézet kutatási területei: egészséges élelmiszerek, 
élelmiszerbiztonság, élelmiszerfeldolgozás és csomagolás, élelmiszerek 
érzékszervi tulajdonságai.  

 
Az új épület 

 

 Az új épületet elfoglaló 10 kutatócsoportban 90 kutató dolgozik.   
 

 

TRENDEK ÉS KIHÍVÁSOK AZ ÉLELMISZER TECHNOLÓGI, TÁPLÁLKOZÁS ÉS 
TURIZMUS TERÜLETÉN 

 
 a Bioműszaki Oktatási Központban, Ljubljanában (Izanska 10, 1000 Ljubljana, 
Slovenia).  
A konferencia elsősorban a fenti területeken oktató szakemberek részvételére 
számított, de külön hallgatói szekciót is terveztek.  www.bic-lj.si/vss 
 
 
 

  

  

  

  

  

 

http://www.bic-lj.si/vss
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IISSEEKKII  FFoooodd  AAssssoocciiaattiioonn    
____________________________ 
 

IA – ISEKI Akadémia 
 

The IA  (ISEKI_Akadémia) az IFA belső testülete - https://www.iseki-
food.net/node/2891  
A testület céljai:  
 elismerni az egyének egyedülálló teljesítményét, mellyel az 
élelmiszertudomány és mérnökségnek az élelmiszerláncba történő 
integrációját.   
 előmozdítani a nemzetközi integrációt és információ cserét  
Amennyiben a testület számára rendelkezik információval, kérjük lépjen 
kapcsolatba a: office@iseki‐food.net  
 
Az IFA kiemelkedő tagjai és az ISEKI Akadémia tagjai az IFA kitűzővel 
különböztethetőek meg.  

 
 
 
 
 

 

NANTECHNOLOGIA 

ALKALMAZÁSA AZ 

ÉLELMISZERLÁNCBAN 

27-28 September 2012  

BOKU - University of Natural Resources and Life 

Sciences Vienna 

Muthgasse 18, 1190 Vienna, Austria 
Latitude: 48.246978 (48° 14' 49.12'' N), Longitude: 16.3677501(16° 

22' 3.90'' O) 

iA nanotechnológia alkalmazása az élelmiszertudomány területén  kiemelkedő 
fontossággal rendelkezik pl. az illat és aromaanyagok kiemelésében, az 
antibakteriális anyagok kidolgozásában vagy a csomagolás technikában. Az 
ISEKI Food Association másfél napos konferenciája a jövő lehetőségeit tárta fel 
ezen a tématerületen.  
https://www.iseki-food.net/nanoworkshop_vienna  

 

https://www.iseki-food.net/node/2891
https://www.iseki-food.net/node/2891
mailto:office@iseki‐food.net
https://www.iseki-food.net/nanoworkshop_vienna
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KKÉÉPPZZÉÉSSII  HHÍÍRREEKK  
____________________________ 
 

MSc szakosodás az élelmiszerbiztonsági törvényekre 
 
 Két éves MSc program (120 ECTS)  első éve klasszikus képzés (60 ECTS) 
a második éve kutatási gyakorlat (60 ECTS). 
 
Kontakt személy: Prof. dr. B.M.J. van der Meulen | Phone: (+31) 317 – 482957 
Email: Bernd.vanderMeulen@wur.nl | Web address: www.law.nl 
http://www.mfs.wur.nl/UK/ 
 
 

 
 

  

  
ÚJ! PROJEKT ÉS FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK  
 

IPAR, AKADÉMIAI ÉS CIVIL TÁRSADALOM A FENNTARTHATÓ EURÓPAI 
ÉLELMISZERKUTATÁSÉRT  

 
 Az EU az élelmiszert és az egészséget kulcsjelentőségű 
fontosságúnak jelölte az lehízás és diéta függő krónikus betegségek 
növekedésében. Cél tehát, hogy a fogyasztók minél szélesebb körben, 
minél több az egészséges élelmiszert fogyasszanak. A fogyasztók 
hatékony meggyőzése kiemelkedően fontos és elvárt feladat, mely alapos 
és szisztematikus kutató munkát és szisztematikus megközelítést igényel.  
A tudományos eredmények társadalom irányába történő közvetítése a 
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kulcsfeladatok egyike, melynek segítségével elérhetjük  az élelmiszerek és 
egészség problémáját.  

 
A megcélzott résztvevői kör:   

 
 Kutatók/ Akadémiai réteg 
 Kutatási alapítványok 
 Politikai döntéshozók 
 élelmiszergyártók 
 Civil közösségek 
 Polgárok 
 Média 

 
További információk www.inprofood.eu     

 
 

 
 
 
FAHRE PROJEkT 
 

Az EU alapítású FP7 projekt, a  FAHRE – Food and Health Research in Europe  ( 
élelmiszer és egszség kutatások Európában számos lehetőséget kínál.n the 
European Research Area in food and health. 
 
FAHRE az élelmiszer és egészség kutatások jelentéseinek teljes térképét nyújta 
32 országból (http://www.spi.pt/fahre/). Kilenc területről származó szakértők   
értékelték és elemezték az élemiszer és egészség kutatások kutatások 
szükségleteit (http://www.spi.pt/fahre/). Szintetizáló jelentés készült  
(http://www2.spi.pt/fahre/reports/research_needs_synthesis.pdf) az ezzel 
kapcsolatos összetevőkből, jelentésekből, kutatási eredményekből.  “Research 
for food and health in Europe: themes, needs and proposals” – Kutatás, az 
élelmiszer és egészségért Európában címmel került publikálásra:  www.health-
policy-systems.com/content/9/1/37.  
 

 
 

COST FA1001 
Innovatív élelmiszer szerkezet és tulajdonság kapcsolatrendszer 

alapok az egészséges élelmiszerek tervezéséhez.  

  

COST Action FA1001 projekt 2010 novemberében indult és 2014 novemberéig 
tart. Ez a program egy kiváló példa a transzdiszciplináris együttműködésre és 

http://www.inprofood.eu/
http://www.spi.pt/fahre/
http://www.spi.pt/fahre/
http://www2.spi.pt/fahre/reports/research_needs_synthesis.pdf
http://www.health-policy-systems.com/content/9/1/37
http://www.health-policy-systems.com/content/9/1/37
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megközelítésre a különböző partnerek között, a 29 tagállambók kikerülő civil és 
magán szektort felölelve.  A hálózat multidiszciplináris területet fed le 
élelmiszermérnökség, biofizika, élelmiszertechnológia, alkalmazott 
táplálkozástudomány.    
Célok:   
– Új feldolgozás-struktúra-tulajdonság egység kifejlesztése új szerkezetű  (hab, 

emulzió), előnyös egészségügyi tulajdonságokkal rendelkező élelmiszerek 
kifejlesztése érdekében.  

– A tudásmegsztási folyamat menedzselése az egészséges élelmiszerek 
tervezési folyamatában.  

COST Action FA1001 veeztője Laura Piazza (laura.piazza@unimi.it ), University 
of Milan. Információk: www.foodstructuredesign.net . 
 
 

   
 

 

„Kolbász háború“  tört ki a Krainer kolbász körül 
 
Irta:  Helmut Glattes, Veronika Abram, Božidar Žlender 
Krainer kolbász (kranjska klobasa) igazi szlovén étel. A kolbász elnevezését a 
szlovén Kranjszka (németül Krain) területről kapta. A XIX sz elején, a Monarchia 
idejéből származik (www.kranjskaklobasa.si/zgodovina-57119 )a gorenszki 
régóból terjedt el az ország egész területén.  
 Käsekrainer néven egy igen hasonló kinézetű, de sajot tartalmazó formája  
csak Ausztria területén ismert és igen közkedvelt változat .  
Slovenia szeretné elérni, hogy az eredeti kolbász kapjon speciális területi 
védelmi státuszt az EU-tól "kranjska klobasa" néven.  Amennyiben a kérelmet 
az EU elfogadja  akkor Ausztria tovább már nem használhatja "Krainer" és a  
"Käsekrainer" kifejezést. Ausztria felszólamlással élt az cím odaítélése ellen.   
A két ország most megállapodásra törekszik a speciális földrajzi védettséggel 
kapcsolatban. A szlovéniai megnevezés "kranjska klobasa " lenne, míg Ausztria 
használhatná a német elnevezést: "Käsekrainer". 

mailto:laura.piazza@unimi.it
http://www.foodstructuredesign.net/
http://www.kranjskaklobasa.si/zgodovina-57119
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EEVVEENNTTSS  

_______________  
 
3rd Annual European Food Manufacturing and Safety Forum 2013  
Dates: January 2013 
More information: http://www.foodmanufacturingevent.com/  
Venue: Netherlands 
 

NEW! 4th MoniQA International Conference 
Dates: February 26 – March 1, 2013  
More information:  https://www.iseki-food.net/node/2864 
Venue: Budapest, Hungary 
 
 
NEW! Education Beyond Borders - fair 
Dates: March 15-17, 2012 
More information: http://www.edu-fair.info/ 
Venue: Sofia, Bulgaria 
 
NEW! 2nd IIR International Conference on Sustainability and the Cold Chain 
Dates: April 2-4, 2013  
More information:  http://www.iccc2013.com/ 
Venue: Paris France 
 
NEW! Partec 2013 
Dates: April 23-25, 2013  
More information:  http://www.partec.info/ 
Venue: Nürnberg, Germany 
 
Euro Food Chemistry XVII 
Dates: May  7-10,  2013 
More information:  http://www.arber.com.tr/eurofoodchemxvii.org/  
Venue: Istanbul, Turkey 
 
NEW! International Conference on Food and Biosystems Engineering (FaBE 
20139 
Dates: May 30 – June 2, 2013  
More information:  soon available 
Venue: Skiathos Island, Greece 
 
NEW! International Commission on Food Mycology 
Dates: June 3-6, 2013  
More information:  http://www.foodmycology.org/meetings/index.html 
Venue: Freising, Germany 
 

http://www.foodmanufacturingevent.com/
http://www.edu-fair.info/
http://www.arber.com.tr/eurofoodchemxvii.org/
http://www.foodmycology.org/meetings/index.html
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NEW! 3rd International GLUTEN FREE Symposium 
Dates: June 12-14, 2013  
More information:  http://gf2013.icc.or.at/ 
Venue: Vienna, Austria 
 
NEW! 2nd INTERNATIONAL SOCIETY BIOTECHNOLOGY CONFERENCE ( 2nd 
ISBT 2013) 
Dates: July 6-8, 2013  
More information:  http://www.biotekjournal.ne 
Venue: Antwerp, Belgium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ISEKI-Food Association 
c/o Department of Food Science and Technology 
Muthgasse 18, A-1190 Vienna, Austria 
Tel: +43-1-36006-6294, Fax: +43-1-36006-6289,  
email: office@iseki-food.net 
https://www.iseki-food.net/    
registered under Austrian law ZVR: 541528038 

 

Editorial board  
Mona Popa  

Helmut Glattes  

 Cristina Silva Paola Pittia 

Gerhard Schleining Lynn McIntyre 

Paulo Sobral  

Designer Popa Vlad Ioan  

 

http://www.biotekjournal.net/
https://www.iseki-food.net/


 

11 | P a g e  

 

Hírlevél  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Please join us in making a difference 
 
 

These projects have been funded with support of the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the 
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  
 

 

 

 


