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Wagenin
W
ngs stude
ententea
am wint v
voorrond
de Ecotr
rophelia
Een
E
studen
ntenteam van Wage
eningen Un
niversiteitt heeft de voorronde
e van de
Ecotrophel
E
lia gewonnen en ma
ag Nederla
and verteg
genwoordigen tijde ns de inte
ernationale
e
competitie
c
e. Deze vin
ndt tijdens
s de Anuga
a-beurs in
n Keulen plaats. Hett team wo
on met een
n
zelfontwik
z
kkelde, op quinoa ge
ebaseerde
e, chocolad
dedrank.
De
D Ecotroph
helia is een jaarlijkse Europese ccompetitie tussen
t
stud
dententeam
ms van hoge
escholen en
n
universiteite
u
en. Opdracht is om ee
en nieuw, d
duurzaam voedingspro
v
oduct te onttwikkelen. Vorig jaar
sleepte
s
het Nederlands
se team de
e Europese hoofdprijs in de wacht met Cheff Lupin, een
n
vleesvervan
v
nger van ge
efermenteerde lupine.
Zes
Z
teams
Zes
Z teams v
van Van Ha
all Larenste
ein, Has Hog
geschool, Hogeschool
H
Arnhem-N
Nijmegen en
n
Wageningen
W
n Universite
eit presente
eerden tijde
ens deze voorronde hun conceptten. De inzendingen
varieerden
v
v
van bier op
p basis van wei tot koe
ekjes waarin oud broo
od verwerktt is. Een jury
beoordeelde
b
e het conce
ept op duurrzaamheid, maakbaarheid en verrkoopbaarh
heid en proe
efde de
producten.
p
Regionale
R
productie
e
Het
H winnend
de team prresenteerde
e een choco
oladedrank op basis va
an quinoa. Team capttain Randi
Phinney:
P
‘Q
Quinoa kan op
o veel plaatsen in de
e wereld wo
orden verbo
ouwd. Doorr te verbouwen en te
verwerken
v
v
voor region
nale markte
en, kun je fflink op tran
nsportbewe
egingen en dus op CO2-uitstoot
besparen.
b
O
Omdat quinoa rijk aan eiwit is, vo
ormt het ee
en waardev
vol compon
nent in de dagelijkse
d
voeding.’
v
Veel
V
creatiiviteit
Kees
K
de Goo
oijer was namens de Topsector
T
A
Agri & Food
d juryvoorzitter. Hij w as tevreden met het
niveau
n
van de inzendin
ngen: ‘De teams
t
hadd
den hun con
ncepten goed uitgewe
erkt. Ze lietten in hun
presentaties
p
s zien dat ze
z nagedacht hadden over de du
uurzaamheidsaspecten
n, maar ook
k over de
technologisc
che haalbaarheid en over
o
de ma rketing. He
et is prachtig om te zie
en hoeveel creativiteitt
er
e op de Ne
ederlandse opleidingen
n rondlooptt.’
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Noot
N
voor d
de redactie
Meer
M
informa
atie kunt u verkrijgen
v
bijj Kees de Go
ooijer, directteur TKI-bureau Agri& Fo
ood, tel: 06
6-51 70 16
30.
3 Bijgaande
e foto van de prijswinna
aars (v.l.n.r. Mijung Joan
nne, Kim Nic
colas Tsisios,, Randi Phinney) mag
rechtenvrij w
worden gebru
uikt.

