
 
A gabonafélék évezredek óta alapvet
gabonák kedvező termesztési tulajdonságok mellett képesek biztosítani a legfontosabb tápan
fehérjéket, szénhidrátokat, rostokat,
szervezetek számára. A kenyér a leggyakrabban fogyasztott tápláló élelmiszer a világon, így számos 
nemzet kultúrájának részévé is vált. A gabonakutatás dönt
alapanyag és termékminőség fejlesztésében, így a népesség 
bővülése és az új technológiák megjelenése folyamatosan támogatja ezt a folyamatot. A 
gabonatudósok egyik legjelentősebb
az elmúlt évszázadban meghatározó
mint az AACCI legnagyobb 
Magyarországnak jelentős hagyományai
nemesítés, a termesztés, a minősítés, a feldolgozás, valamint a gabonakémiai kutatások területén. 
BME-n működő, jogelődökkel együtt 95 éves 
Tanszéken alapításától fogva mű
különlegesebbé teszi, hogy a másik nagy nemzetközi szakmai szervezet a 
Gabonatudományi és Technológiai Szövetség (ICC)
ünnepli alapításának 60. évfordulóját. Az ICC tagjai is képviseltetik magukat a rendezvényen. 

Az AACC International centenáriumi évében megrendezett
célja a gabonafélék, ezen belül kiemelten a búza
felülvizsgálata, a nemesítés, a termesztés
javítása területén tapasztalható folyamatok értékelése, valamint a fejl
megfelelően a konferencia kiemelt témakörei 
 

• Egészséges táplálkozás és a gabonafélék
• Kevésbé használatos gabonafélék és álgabonák
• Nemesítés a jövő számára: tápértéknövelés, technológia
• Hagyomány és új technológiá

fermentáció, egyedi és teljes ki
• Minőség és analízis: gabonaő

módszerei; roncsolásmentes
• Élelmiszerbiztonság: allergia, 
• Gluténmentes termékek – szükséglet és divat
• Nem élelmiszercélú alkalmazás
• Fenntarthatóság, élelmiszerellátás biztonsága: a gabonafélék szerepe változó világunkban; a 

gabonafeldolgozási folyamatok újragondolása; a teljes gabonaszem élelmiszer célú hasznosítása  

A gabonafélék évezredek óta alapvető élelmiszerforrásnak számítanak az emberiség számára. 
 termesztési tulajdonságok mellett képesek biztosítani a legfontosabb tápan

fehérjéket, szénhidrátokat, rostokat, lipideket, ásványi anyagokat, vitaminokat az emberi és állati 
szervezetek számára. A kenyér a leggyakrabban fogyasztott tápláló élelmiszer a világon, így számos 

vált. A gabonakutatás döntő szerepet játszott a termelés b
őség fejlesztésében, így a népesség jelentős részének táplálásában. A tudás 

új technológiák megjelenése folyamatosan támogatja ezt a folyamatot. A 
ősebb nemzetközi szervezete, az 1915-ben alapított

eghatározó szerepet játszott a tudományág fejlődésében. A
legnagyobb tagszervezete a fenti célok megvalósításán dolgozik Európában. 

ős hagyományai, világszerte elismert és alkalmazott eredményei vannak a 
ősítés, a feldolgozás, valamint a gabonakémiai kutatások területén. 

ődökkel együtt 95 éves Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer
alapításától fogva művelt tudományos terület a gabonakutatás. Az idei esztend

teszi, hogy a másik nagy nemzetközi szakmai szervezet a 
Gabonatudományi és Technológiai Szövetség (ICC), melynek hazánk is tagja, szinté
ünnepli alapításának 60. évfordulóját. Az ICC tagjai is képviseltetik magukat a rendezvényen. 

Az AACC International centenáriumi évében megrendezett ünnepi, 5. C&E Spring Meeting 
célja a gabonafélék, ezen belül kiemelten a búza, táplálkozásunkban betöltött szerepének 

termesztés, a feldolgozás, a termék-előállítás és a táplálkozási érték 
javítása területén tapasztalható folyamatok értékelése, valamint a fejlődési trendek megvitatása. 

en a konferencia kiemelt témakörei a következőképpen alakultak: 

Egészséges táplálkozás és a gabonafélék 
Kevésbé használatos gabonafélék és álgabonák 

 számára: tápértéknövelés, technológiai minőség javítása, stb.
Hagyomány és új technológiák fejlesztése: minőségoptimalizálás a betakarítás után, malmi 
fermentáció, egyedi és teljes kiőrlésű termékek, egészséges gabonasnack 

ség és analízis: gabonaőrlemény összetétel, minőség és alkalmazás; a jövő
módszerei; roncsolásmentes és gyorsvizsgálati módszerek; élvezeti szempontok
Élelmiszerbiztonság: allergia, cöliákia, mikotoxinok, tápanyaghiány, stb.  

szükséglet és divat 
Nem élelmiszercélú alkalmazás, melléktermék hasznosítás – változó stratégia?

élelmiszerellátás biztonsága: a gabonafélék szerepe változó világunkban; a 
gabonafeldolgozási folyamatok újragondolása; a teljes gabonaszem élelmiszer célú hasznosítása  

 

 élelmiszerforrásnak számítanak az emberiség számára. A 
 termesztési tulajdonságok mellett képesek biztosítani a legfontosabb tápanyagokat, 

vitaminokat az emberi és állati 
szervezetek számára. A kenyér a leggyakrabban fogyasztott tápláló élelmiszer a világon, így számos 

termelés bővítésében, az 
részének táplálásában. A tudás 

új technológiák megjelenése folyamatosan támogatja ezt a folyamatot. A 
ben alapított AACC International 

. A Cereals&Europe, 
tagszervezete a fenti célok megvalósításán dolgozik Európában. 

világszerte elismert és alkalmazott eredményei vannak a 
sítés, a feldolgozás, valamint a gabonakémiai kutatások területén. A 

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi 
Az idei esztendőt még 

teszi, hogy a másik nagy nemzetközi szakmai szervezet a Nemzetközi 
, melynek hazánk is tagja, szintén 2015-ben 

ünnepli alapításának 60. évfordulóját. Az ICC tagjai is képviseltetik magukat a rendezvényen.  
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élelmiszerellátás biztonsága: a gabonafélék szerepe változó világunkban; a 

gabonafeldolgozási folyamatok újragondolása; a teljes gabonaszem élelmiszer célú hasznosítása   



A konferenciát az AACCI Európai Szekciója, a Cereals&Europe és a BME Alkalmazott 
Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszéke közösen szervezi. Szeretnénk hinni, hogy a 
gabonatudomány ünnepi évében itthon megrendezett nemzetközi esemény a hazai szakma elismerése 
és egyben nagy lehetősége is. A találkozón várhatóan számos nemzetközi szervezet, szereplő, 
konzorcium, kutatócsoport és projekt képviselteti magát, mutatja be eredményeit. A tervezett szakmai 
program és a kísérő rendezvények reményeink szerint kiváló alkalmat adnak a kapcsolatépítésre, új 
együttműködések létrehozására. A helyi szervezők pedig igyekeznek mindent megtenni a kellemes, 
baráti környezet biztosítása érdekében.  
 
Minden érdeklődőt tisztelettel várunk előadóként, résztvevőként, kiállítóként, jövőbeni fejlesztési 
projektek leendő partnereként. Az összefoglalók leadási határideje: 2015. február 16. További 
információért (program, jelentkezés, összefoglaló benyújtása, szponzorálási lehetőségek), 
kérjük, látogasson el a konferencia weboldalára: http://www.cespringmeeting2015.org/ 
 
Szeretnénk segíteni, hogy a szakma hazai képviselői is minél szélesebb körben részt tudjanak venni a 
konferencián. Minden felvetődő kérdésben szívesen állunk rendelkezésre konferencia titkárságunkon. 
(Bugyi Zsuzsanna, e:mail: bugyi@mail.bme.hu, telelefon: +36-1-463-3865) 
 
Üdvözlettel a szervezők nevében: 

Tömösközi Sándor 


