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SZAKMAI HÍREK

A FECS (Federation of European Chemical Societies) Élelmiszerkémiai
Szekciójának (Food Chemistry Division) vezetõségi ülésére l996.
szeptember 27-28-án került sor Prágában. Az ülésen a Dr. Reto Battaglia
(Svájc) elnökletével 22 tagország képviselõi vettek részt, magyar részrõl
Dr. Lásztity Radomir és Dr. Molnár Pál.

A napirend fõ pontjai a következõk voltak:

- tájékoztató  a FECS keretén belül bekövetkezett változásokról,

- a szakmai munkacsoportok tevékenysége,

- kapcsolatok más szervezetekkel,

- tervezett rendezvények,

- egyebek.

A fõbb megállapításokat és határozatokat a következõkben foglaljuk össze:

A FECS megerõsítette szervezeti kapcsolatait az Európai Unió brüsszeli
European Commission Chemistry Council-al.

A FECS -WPFCh a közgyûlés határozata alapján Food Chemistry Division
(Élemiszerkémiai Szekció) néven új szervezeti formában tagozódik a
FECS-be. Ez nemcsak szervezeti változást jelent, hanem nagyobb
szerepkört és rangot is. Ennek megfelelõen új szabályzat készül.

A munkacsoportok által elvégzett munkából a következõket emeljük ki:

- irányelvek kidolgozása a tudományos rendezvények szervezésével
kapcsolatban;

- a középeurópai országokkal tartott kapcsolatok szélesítésével
foglalkozó munkacsoport bõvített információkkal segíti a tagországok
közötti tudományos együttmûködést beleértve a részvételt, ill.
pályázást az EU által támogatott kutatási programokban;

- az oktatással foglalkozó csoport véglegesítette ajánlását az
élelmiszervegyész (Food Chemist) képzéssel kapcsolatban, melyet a
közeljövõben hazai szaklapokban is meg kívánunk jelentetni;

- az információs munkacsoport a Springer Kiadó segítségével kiadta a
"Who's who in Food Chemistry in Europe" c. könyvet.

A más szervezetekkel fennálló kapcsolatok fejlesztésénél a FECS-FChD a
fõ hangsúlyt a jövõben az EU további brüsszeli szervezeteire, valamint az
AOAC International-ra (Amerikai Analitikusok Nemzetközi Szervezete)
kívánja helyezni.
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A következõ évek rendezvényei közül Magyarország képviselõi az EURO-
FOOD CHEM X. Konferencia rendezési jogáért folyó vitában és annak
eldöntésében voltak elsõsorban érdekeltek. Örömmel tájékoztatjuk a hazai
élelmiszertudománnyal foglalkozókat, hogy számunkra kedvezõ döntés
született. Ezt a fontos — a terület európai szakembereit vonzó —
rendezvényt 1999-ben Budapesten rendezhetjük meg.

Az 1997. évi rendezvények közül a BIOAVALABILITY IIl. szimpóziumot
(Wageningen / Hollandia, 1997. május 25-29.) és az EURO-FOOD-CHEM
IX. konferenciát (Interlaken / Svájc, 1997. szeptember 24-26.) említjük
meg. Elõkészületben van 1998. májusában az élelmiszerek funkcionális
tulajdonságaival foglalkozó szimpózium (Olsztyn / Lengyelország) és
1998. szeptemberében egy élelmiszer-immunológiával foglalkozó
szimpózium (Taormina / Olaszország).

A rendezvényekkel kapcsolatban a magyar képviselõk szívesen adnak
további tájékoztatást.

Dr. Lásztity Radomir - Dr. Molnár Pál

Az élelmiszertermékek biztos piaci sikerének egyik
előfeltétele a fogyasztói igények pontos ismerete

A Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet Élelmiszer
Minőségügyi Információs Centruma és Kémiai Analitikai
Osztálya az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar
Nemzeti Bizottságával együttműködve (EOQ MNB) új
szolgáltatásként lehetőséget biztosít érzékszervi bírálók
alkalmassági képzésére, vizsgáztatására. Rendelkezésre
állunk élelmiszerek szakértő i érzékszervi minősítésére,
valamint termékek  fogyasztói kedveltségének felméré-
sére korszerű érzékszervi bírálati és számítástechnikai
háttérrel (PSA, SENSOREX programok).
Az optimális érzékszervi minőség a gyártmányfejlesztés
meghatározó sikertényező je.
Várjuk érdeklődő megkeresését.
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