
 

 

VABILO NA ECOTROPHELIA EUROPE 2021  

Sporočilo za medije 

Ljubljana, 18. oktober 2021: V nedeljo, 24. oktobra 2021, se bo preko spleta odvijalo evropsko 

študentsko tekmovanje na področju razvoja inovativnih živilskih izdelkov Ecotrophelia Europe. 

Vabimo vas, da spremljate tekmovanje in spoznate, kako slovenski študentje skupaj s študenti 

evropskih višješolskih in univerzitetnih ustanov inovirajo hrano za jutri in vsak naslednji dan - izdelke, 

ki so okusni, uravnoteženi in ugodni. 

Po zmagi na nacionalnem tekmovanju je 13 nacionalnih zmagovalcev sedaj pripravljenih na evropsko 

tekmovanje. Po obsegu in odmevu je ECOTROPHELIA Europe, ustanovljena leta 2008, vodilno 

tekmovanje na tem področju. To je laboratorij z mladimi inženirji, ki so od začetka do konca neustavljivi 

pri zasnovi in razvoju živila, hkrati pa si prizadevajo ohraniti okus in izdelku dodati trajnostni vidik.  

Izdelki, predstavljeni na različnih nacionalnih tekmovanjih, izpostavljajo dva ključna izziva na področju 

živilskih inovacij: prvi je nomadizem ali sposobnost, da potrošniki lahko enostavno uživajo v 

uravnoteženem obroku, kjerkoli že so. Drugi izziv je ugodnost – tako ugodna prehranska sestava 

izdelkov, saj si mladi inovatorji tekom razvoja izdelka močno prizadevajo znižati vsebnost maščob in 

sladkorja, kot tudi cenovna ugodnost.  

Letos bo na tekmovanju poleg Slovenije sodelovalo še 12 držav: Belgija, Danska, Francija, Grčija, 

Hrvaška, Islandija, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Srbija, Španija in Velika Britanija.  

Slovenijo bo zastopala ekipa Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ki bo predstavila izdelek 

PINJA - pinjenec s podloženim sadjem, ki ga dopolnjujejo hrustljavi muesliji in je obogaten z vitamini 

in minerali. Izdelek je na voljo v treh privlačnih okusih, in sicer matcha-breskev, marelica-kamilica in 

čokolada-višnja. Z ozirom na okolje je PINJA za pakiranje uporabila razgradljivo in kompostabilno 

embalažo inovativnega videza ter tako poskrbela tudi za lažjo uporabo. 

Organizator nacionalnega tekmovanja Ecotrophelia Slovenija je Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij 

pri Gospodarski zbornici Slovenije. Nekaj utrinkov z letošnjega nacionalnega tekmovanja si lahko 

ogledate tukaj, publikacija vseh sodelujočih pa je na voljo tukaj. 

In kako bo potekalo letošnje evropsko tekmovanje?  

Skupaj 13 ekip bo članom komisije - strokovnjakom za inovacije s področja hrane, predstavnikom 

Evropske komisije in predstavnikom industrije – vnaprej poslalo nekaj primerov embalaže izdelka. Na 

dan tekmovanja 24. oktobra 2021, ko bo dogodek v celoti potekal preko spleta, bo vsaka udeležena 

ekipa imela možnost predstaviti svoj izdelek komisiji, čemur bodo sledila vprašanja članov komisije, na 

katera bodo odgovarjale ekipe. Nagrade, ki jih bodo prejeli zmagovalci, znašajo 4.000 € za zlato 

nagrado ECOTROPHELIA Europe, 3.000 € za srebrno nagrado in 2.000 € za bronasto nagrado. Ne 

smemo pozabiti tudi na posebno nagrado za komunikacijsko strategijo, ki jo podeljuje organizacija EEIG 

ECOTROPHELIA EUROPE, v vrednosti 500 €. 

 

Dan D se vztrajno bliža, zato je celoten ekosistem ECOTROPHELIA že v nizkem štartu. Od študentov do 

organizatorjev, pa tudi partnerjev. V svojih kuhinjah študenti, ki v upanju, da bodo osvojili eno izmed 

https://www.youtube.com/watch?v=1DkgYUHkOSQ&t=3s
https://www.gzs.si/Portals/Panoga-Kmetijska-Zivilska/Novi%C4%8Dniki-priponke/Publikacija%20Ecotrophelia%20Slovenija_web.pdf


 

 

nagrad, že pripravljajo izdelke. Tu nastaja hrana jutrišnjega dne. Ne samo skozi nove izdelke, ampak 

tudi skozi miselnost, ki vodi te inovatorje in skozi velike ideje, ki jih bo rodilo njihovo navdušenje! 

 

Vabimo vas, da se nam pridružite 24. oktobra na Youtube kanalu Ecotrophelia Europe, da skupaj 

spremljamo tekmovanje v živo in navijamo za ekipo PINJA – slovensko predstavnico na evropskem 

tekmovanju. 

 

Organizacijski odbor EEIG ECOTROPHELIA EUROPE 

 

Dodatne informacije: 

mag. Anita Jakuš, anita.jakus@gzs.si; 041 791 224 

 

https://www.youtube.com/channel/UCLAxxoJKg8yjbmAnXes3S3Q

