1

FOOD HEALTH TECH

27-29
09 / 2017
BIZKAIA ARETOA

BILBAO

www.growingyoung.azti.es

2

ZER DA?
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ZER DA?

GROWING YOUNG-en hirugarren edizioa sinposium
abangoardista eta dinamikoa izango da. Industriak,
komunitate zientifikoak eta komunitate medikuak
beren ezagutza, ikerketak eta kezkak partekatzeko
aukera izango dute bertan, toki berean.
3 egunez, hizlariak eta adituak bilduko ditu GROWING
YOUNG sinposiumak, elikaduraren bidez gizarte
iraunkorragoa lortzeko bidea aztertzeko, hiru ikuspegi
oinarri hartuta:
1. Gizartea / Gizabanakoa / Kontsumitzailea.

NOIZ?
27-28-29
09 / 2017

NON?

2. Zientzia eta Medikuntza.
3. Industria eta Merkatua.
Hori guztia, asko inspiratzen gaituen toki batean: Bilbo.
GROWING YOUNG ez da ohiko kongresu bat. Ekitaldi
honetara hurbiltzen direnak gizartean agerikoa ez
den eztabaida baten parte izango dira: elikadura
iraultzaren inguruko eztabaida, hain zuzen ere.
Bertaratzen den pertsona orok egungo elikadurari,
osasunari, teknologiari, industriari, zientziari eta
berrikuntzari buruzko eztabaidan parte hartu ahalko du.
Egungo gizartean, kontsumitzaileak gero eta
kontzientziatuago daude ELIKADURAri lotutako
OSASUNAren inguruan.
Eskaera horri erantzuteko, diagnostiko molekularra
egiteko metodologiak eta doitasun-elikadura aztertu
behar dira, eta baita elikadura pertsonalizatzea
eta pertsona bakoitzaren elikadura- eta osasunbeharrizan espezifikoetara egokitzea ahalbidetzen
duten teknologiak eta prozesuak ere. Horrez gain,
kontsumitzailearen lehentasunekin orekatuta egon
behar da.
Eztabaidarako topaketa honen xedea sektore
(bioteknologia, elikadura, big data eta medikuntza) eta
eragile ezberdinen (administrazioak, gizartea, industria
eta zientzia) arteko diskurtso komuna lantzea da.

Bizkaia
Aretoa
(Bilbao)
HIZKUNTZAK
Ingelesa /
Gaztelania
(aldibereko interpretazioa egongo da)
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ZER
EZTABAIDATUKO
DA?
DOITASUN-ELIKADURA

NOLA ELIKATU
BEHAR GARA?

GIZARTEA

OSASUNA
KONTSUMITZAILEA
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PLAZERRA VERSUS
OSASUNA?

T E K N O L OG I A

ZIENTZIA
PERTSONALIZAZIOA

BIG DATA ELIKAGAIEN
INDUSTRIA
M E R K AT U A
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AZTI
30 URTE BAINO
GARAPEN
IRAUNKOR ETA
OSASUNGARRIRANTZ,
ZIENTZIAREN BIDETIK

Baliozko elikadura katean aditua den
zentroa da Azti. Sektore batzuekin
harremanetan egoten da eta
sektore horien garapen sozial eta
ekonomikoarekin konprometitua
dago. Horrez gain, esperientzia zabala
du ildo honetako ekitaldi handien
antolakuntzan.
1981ean sortu zen AZTI eta 30
urtetik gorako esperientzia du
nazioarteko ikerketa- eta berrikuntzaproiektuetan. 230 pertsona baino
gehiagok osatzen dute AZTIren aditutaldea, honako xede hau duena:
ideiei forma ematea, behin produktu
eta zerbitzu bilakatuta, enpresaekimenak sortzeko eta baliabide
naturalak berreskuratu eta babesteko.

AZTIk ikerketa estrategikoa eta
aplikatua egiten du, bere bezeroei
irtenbide oso eta berritzaileak
eskaintzeko. Zentro teknologikoak
honako eremu hauetan jarduten du:
ikerketa, teknologiaren garapena
eta transferentzia, zerbitzu eta
aholkularitza teknikoak, probak eta
analisiak.
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AURREKO

EDIZIOAK

GROWING YOUNG kongresu
gaztea da, hazten ari dena
eta hurrengo elikadura
iraultza haztatzea eta aurrea
hartzea xede duena. Horrela,
gizartea eta inplikatutako
sektoreak gero eta gehiago
kontzientziatzea lortu nahi da.
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FOOD HEALTH
TECH
-

2015
2013
ZAHARTZEA ETA
ELIKADURA
-

FOOD SCIENCE FOR
NEW CONSUMER
CHALLENGES
-

Bizkaia Aretoa
(Bilbao)

Bizkaia Aretoa
(Bilbao)

Basque Culinary Center (Gipuzkoa)

+200

PARTE-HARTZAILE

INTERAKZIOA
(PARTE-HARTZAILEENA)

%98
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AURREKO

EDIZIOAK

PARTE HARTU DUTEN ENPRESAK

ADIMEN INVESTIGACIÓN // AFCA // ALIFARMA // ALL ABOUT FO
// ARAEX // ASINCAR // ASKORA PLUS // AUZO LAGUN // AZELIS
CENTER // BENEO // BIOPOLIS // BRIDGE2FOOD // CAFÉ FORTA
OF MEDICINE // CLUSTER ALIMENTARIO DEL VALLE DEL EBRO
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE ITALIA // CONSERVAS LEON
// DIMENSIÓN // DULCES REINETA // EBRO´S VALLEY FOOD+I A
HOSTELERÍA DE LEIOA // ESPÈCIES TEIXIDOR // EUREST // FEIR
GERIATRICAREA // GOBIERNO VASCO // GOENAGA ESNEKIAK /
HEINEKEN // IBERFRUTA-MUERZA // IMCD ESPAÑA ESPECIALID
FOOD INDUSTRY // INFRUSESA // UNIVERSITAD DE LLEIDA // IN
SOLUTIONS // INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE ALIMENTOS
CINFA // LABORATORIOS ORDESA // LEARTIKER // LUKAN GOUR
UNIVERSITY // NUTREXPA // OGIMAHAIA // OKIN // ORANGINA S
RICARD // PRODUCTOS ADITIVOS // RETTENMAIER // REVISTA T
// THE BRAND INCUBATOR // TRENDLAB // TUTTI PASTA // UDAP
UNIVERSIDAD DE NAVARRA // URKABE // ZEUS QUIMICA // ZU

OOD MAGAZINE // AMEZTOI ANAIAK // ANGULAS AGUINAGA
S // BACEIREDO // BAJAMAR SÉPTIMA // BASQUE CULINARY
ALEZA // CAFES BAQUÉ // CETIC-CITA // CHICAGO SCHOOL
// CNTA // COCA-COLA // COMPASS GROUP // CONSEJO
NARDO // CONSERVAS ZALLO // DE LA VIUDA ALIMENTACIÓN
ALLIANCE // EHU-UPV // ELIKA // EROSKI // ESCUELA DE
RACO LACTEOS // FRINOVA // GASTRONOMIA BASKA //
// GRUPO DULCESOL // GRUPO LECHE PASCUAL // HAZI //
DADES QUÍMICAS, S.A. // INDEPENDENT STRATEGIC IN AGRINNOVAFOOD // INSTITUT PAUL BOCUSE // INTERMEDICAL
S // IPARLAT // IRUÑA CATERING // ITESA // LABORATORIOS
RMET // MERCABILBAO // MUGARITZ // NATRA // NEWCASTLE
SCHWEPPES // PALACIOS ALIMENTACION // PERNORD
TECNIFOOD // ROQUETTE // SALICA // SALUTEF // TECNALIA
PA // UIB // UNIVAR // UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO //
UMOS PALMA SLU
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BISITARIAREN

PROFILA

%64
ELIKAGAIEN
ETA
OSAGAIEN
INDUSTRIA

%22

%11

%3

ZIENTZIALARIAK KONTSUMITZAILEA INSTITUZIOAK
ETA GIZARTEA
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EUSKADI

ELKAR EZAGUTZEKO ETA
EZTABAIDATZEKO TOKIA

ZERGATIK
EUSKADIN?
Herrialde txiki baina
paregabea da
Lehiakortasun poloa da
Estatu mailan I+G+B sektorean gehien
inbertitzen duen autonomia erkidegoa da
Talentua garatzen du
Ondo konektatuta dago
Autonomia fiskal eta finantzarioa du
Herrialde honetan elikadura kultura,
turismoa, osasuna eta kalitatea da
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AUKERA HAU EZ GALTZEKO

4 ARRAZOI
Zientziaren, kontsumitzailearen eta merkatuaren
kongresu profesionalik handiena

1. EZTABAIDA
Lankidetzan aritzeko modu berriak eta ezagutza eta ikuspegi berriak, gizartean benetan
premiazkoak diren gaiak -elikadura osasungarriari eta biztanleriaren osasunari lotuta
daudenak- argitzen lagunduko digutenak.

2. NETWORKING
Eztabaida da kongresuaren ardatz nagusia. Sektore eta eragile desberdinak
elkartu nahi ditugu, jarduteko estrategia berriak eztabaidatu eta diseinatzeko.
Hiru egun horietan zehar landuko ditugun galderei erantzun nahi diegu.

3. ESPERIENTZIA
GROWING YOUNG kongresu esperientziala da. Parte-hartzaileak jarduteko modua
aldatzera eta ikuspegi berriak eskaintzera animatzea du helburu.

4. THINK LAB
Hau bezalako kongresu batean, berebizikoa da parte-hartzaileek eta hizlariek beren
ikuspegia bata besteari azaltzea. GROWING YOUNG-en Think Lab-ak ikuspegiak
bateratzea eta erronka berriak sortzea ahalbidetuko du, albo-pentsamenduaren
bitartez.
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GAIAK:

GIZARTEA
ZIENTZIA
INDUSTRIA
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BULTZATZAILEAK

FOOD HEALTH TECH
ELIKADURA
OSASUNGARRI
ETA
GUSTAGARRIA

BIZITZEKO
ERA

TEKNOLOGIA
BERRIAK

GOBERNUA

ADIMEN
ARTIFIZIALA

ELIKADURA
PERTSONALIZATUA

KONTZIENTZIAZIOA

GIZARTEA
MERKATUA

ZIENTZIA
TEKNOLOGIA

ELIKAGAIEN
INDUSTRIA

DOITASUNELIKADURA

OMIKAK

INDUSTRIA
EZAGUTZA
ANTOLATZEA

EKOIZPEN
AURRERATUA
PRODUKTUAK
ETA
ZERBITZUAK

BIG DATA
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ZER DAKIGU ELIKATZEKO
MODUARI ETA ELIKAGAIEI
BURUZ?
Zientziarekin eta elikadurarekin
erlazionatutako gaiak lantzeaz gain,
gizabanakoak elikatzeko orduan
duen jarrerarekin erlazionatutako
gaiak ere landuko dira,
diagnostikoaren ikuspegitik.
Gizabanakoa eta gizartea moden
eta joeren eraginpean daude. Joera
horiek bizi-ohituretan islatzen dira
eta beraz, elikadura-ohituretan ere
bai.
Zientzia eta teknologia funtsezkoak
dira gizartean eta bereziki gazteen
artean elikadura egokia bultzatzeko.
Teknologiak bateratuta, gizabanako
bakoitzaren beharrizanen arabera
egokiak eta pertsonalizatuak diren
elikagaiak aztertu ahalko dira,
bizi osasungarriagoa sustatzen
eta bizi-kalitatea hobetzen lagun
dezaketenak.
Big Data, Adimen Artifiziala eta IKTak
erabakigarriak izan daitezke dieta
eta produktuak pertsonalizatzeko
orduan, eta baita gizabanakoa bere
beharrizanez jabetzeko orduan ere.

Industriak nola pertsonalizatu
ditzake produktuak eta
zerbitzuak?
Zientziak nola ebazten du
produktuak diseinatzeko
informazioa?
Nolakoak izan behar dira
komunikazioa eta hedapena,
ezagutza zientifikotik abiatuz?
Nola antolatzen dira Adimen
Artifizialak sortutako datu horiek
guztiak?
Eragile guztiak espazio berean
bilduta -GROWING YOUNG-en,
kasu honetan- gai horiek guztiak
argitu nahi dira, parekatu ahal
izateko eta gizarteari erantzun
koordinatua eskaini ahal izateko.
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ZERGATIK JATEN DUGU
JATEN DUGUNA?

Gizabanakoaren ikuspegitik, bai
kontsumitzailea den aldetik eta bai
pazientea den aldetik, elikaduraohituren, elikagaiak aukeratzeko
orduan hartutako konpromisoaren
eta elikadura orekatua izateko
moduaren inguruko gai eta
ikuspegi desberdinak landuko dira.
Aukera horien aurrean, eragile
desberdinek prozesuan duten
inplikazioa eta biztanleriaren
jokabidean eragina izateko duten
ahalmena aztertuko dira.
Posible al da kontsumitzaileak
osasuntsu eta gustura jatea?
Nola egin gizarteak bizitzeko era
osasungarriaren alde egiteko?
Zer litzateke garrantzitsua bizitzeko
era osasungarri batean hezteko
orduan?

Gai horien inguruko ikuspegi
panoramiko eta anitza eskaini nahi
du GROWING YOUNG-ek. Zein
neurritan inplikatzen ditu industria,
gobernuak, gizartea, hedabideak
eta abar?
Modu horretara, eztabaidarako
espazio esperientzial eta
informatiboa sortu nahi da, galdera
horiek guztiak barne hartzen
dituena.
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HURRENGO IRAULTZAZ
ARI AL GARA?
Azken ia bi hamarkadak, biozientzia
teknologian (omikak), adimen
artifizialean edo teknologi
elikagarrien garapen eta heltze
gradualaren ondorioztatutako
datuen leherketaren lekukoak izan
dira. Bestaldetik, komunikazio eta
informazio era berriek, gizartearen
eragin eta inplikazio handiagoa
kausatu dute merkatuan. Horrela,
aukera zabaltasun bat irekitzen
da sektore guztietan. Aldaketa
zerbitzatuta dago: sortuko al dugu
gizarte estilo berri bat?
GROWING YOUNG-en tankerako
lankidetza-espazio batean, bai
industriak eta bai sektore zientifiko
zein medikuak beren ekarpena egin
dezakete. Era berean, estrategia
berriak sortzeko balio dezakeen
informazioa jaso dezakete, eta
baita produktu eta zerbitzu
pertsonalizatuei buruzko informazioa
ere, elikadura erraz eta osasungarria
sustatzeko.
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ANTOLATZAILEA

Email: growingyoung@azti.es
Tel.: 946 574 000
LAGUNTZAILEA
EKONOMIAREN GARAPEN
ETA AZPIEGITURA SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

BIZKAIA ARETOA
Abandoibarra Etorbidea 3,
48009 Bilbao, Bizkaia
KONTAKTUA
Meritxel Gonzalez Intxausti
Email: growingyoung@azti.es
Tel.: 946 574 000

