
 

  
 

Kratko izvješće o natjecanju ECOTROPHELIA HRVATSKA 2016 

 

U ponedjeljak, 06. lipnja 2016. godine na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu održano je  3. 

nacionalno studentsko natjecanje u kreiranju eko-inovativnih proizvoda ECOTROPHELIA 

HRVATSKA 2016. 

Natjecanje je organiziralo Hrvatsko društvo prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista, u 

suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom Sveučilišta 

u Zagrebu, pod pokroviteljstvom europske platforme za eko-inovacije u prehrambenom području 

Ecotrophelia Europe. 

Samo natjecanje je pokrenuto u Francuskoj gdje se održava već 16 godina, a posljednjih 7 godina 

organizira se i europsko natjecanje na kojem se natječu najbolji timovi iz različitih europskih država. 

Cilj natjecanja je poticanje studentske inovativnosti i kreativnosti, stvaranje novih eko-inovativnih 

proizvoda temeljenih na studentskim idejama te njihov plasman i promocija na nacionalnom i 

europskom tržištu. 

Ove godine natjecanje je uveličala i nazočnost gospođe Agathe Couvreur, projekt menadžera IDEFI 

Ecotrophelia projekta iz Francuske pod čijim pokroviteljstvom se održava europsko natjecanje. 

Na natjecanju su sudjelovala 3 interdisciplinarna tima, a koordinatori sva 3 tima bili su studenti PBF-a. 

Nakon prezentacije proizvoda i senzorskog ocjenjivanja, Stručno povjerenstvo (20 članova) sastavljeno 

od profesora s PBF-a i Veleučilišta Vern (1 član) te predstavnika prehrambene industrije (Vivera d.o.o., 

Podravka d.d., Coca Cola Hrvatska, Kraš d.d., Vindija d.d.), Hrvatske gospodarske komore i Kliničkog 

bolničkog centra Zagreb, najboljim je proglasilo tim YO TO GO koji su prezentirali proizvod istog 

naziva, a radi se o voćnom jogurtu u prahu. Koordinatorica tima je Anja Vukomanović (PBF), a 

članovi tima su Gianna Lazinica i Filip Vučemilović (PBF), Alexsander Stankov (Grafički fakultet)  te 

Ivana Petrović (Ekonomski fakultet). 

Pobjednički tim predstavljat će Hrvatsku na europskom natjecanju najboljih timova, koje će se održati 

16.-17. listopada 2016. godine u Parizu, u sklopu prehrambenog sajma SIAL. 

Još jednom VELIKO HVALA svima koji su na bilo koji način pomogli u realizaciji nacionalnog 

natjecanja te ISKRENE ČESTITKE I PUNO USPJEHA pobjedničkom timu na europskom natjecanju. 
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