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4 SEPTEMBER 2018 om 14u 
WORKSHOP OVER DESINFECTIE IN DE GROENTENVERWERKENDE SECTOR 

INSCHRIJVING 

 

Om praktische redenen vragen wij om uw inschrijving. 

Het event zelf is gratis. 

 

Klik hier om in te schrijven. 

 

Dit is een Franstalig event met Nederlandse en/of Engelse ondersteuning.  

 

 

Contacteer ons gerust voor verdere informatie op onderstaande 

gegevens  

 

via mail: VEGiTEC@UGent.be 

DESINFECTIE IN DE 
GROENTEVER-
WERKENDE SECTOR 

VEG-I-TEC is een project voor toegepast 

onderzoek dat gebaseerd is op een gren-

soverschrijdend netwerk van wetenschap-

pelijke en technische competenties en 

multi-scale infrastructuren. Dit project 

beoogt de ontwikkeling van nieuwe plan-

taardige verwerkingstechnologieën op 

industriële schaal. Het doel is het water- 

en energieverbruik tijdens de verwerking 

te optimaliseren door het sensorische en 

hygienische kwaliteitsniveau van de 

eindproducten te handhaven of te verbe-

teren. 

DINSDAG  

4 SEPTEMBER 

om 14 uur  

bij   

ADRIANOR   

62217 Tilloy les Mofflaines  

France 

Voorstelling op 4 september bij 

ADRIANOR van: 
 

 VEG-i-TEC, een INTERREG FWVL project. 

 

 verschillende praktijken om de veiligheid bij 

groentenverwerking te garanderen overeen-

komstig de wettelijke verplichtingen in Frankrijk en 

België 

 

 alternatieve saneringstechnologieën voor 

verwerkte groenten en fruit. 

 

VEG-I-TEC wordt ondersteund door het  

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling  

https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/LaunchVEGiTECFrance
mailto:VEGiTEC@UGent.be?subject=info%20-%20lanceringsevent%204%20september


14h– 14H15   :  Ontvangst en welkomstwoord 

   14H15  :  Presentaties  

             Voorzitter van de stedelijke gemeenschap ARRAS 

            Voorzitter van Vlaams Gewest (te bevestigen)  

         Voorzitter van de regio HAUTS DE FRANCE  (te bevestigen)

         Voorstelling INTERREG FWVl en GoToS3 programma

         Presentaties over desinfectie van verwerkte groenten en fruit
            * Aanvaarde stoffen en processen aan weerszijden van de grens; 

           vergunningsmogelijkheden - Me Katia Merten

            * Microbiologische verontreiniging: doeltreffendheid van huidige en nieuwe praktijken

            - Prof. Mieke Uyttendaele, Universiteit Gent (Department of Food technology, Safety and Health)

         Showroom  

              * VEG-i-TEC projectpartners 

          

         * Voorbeelden van ontsmettingstechnieken: 

            Gepulseerd licht — CO2 — Ozon — Melkzuurgisting ...

17h45-18h30   : Afsluiting—receptie 

MIDDAGPROGRAMMA 

DESINFECTIE IN DE GROENTEVERWERKENDE SECTOR

 

 

 

 

DINSDAG  

4 SEPTEMBER 

om 14 uur  

bij   

ADRIANOR   

 

Rue jacquart  

ZI EST ARRAS 

62217  

Tilloy les Mofflaines  

France 

 

Ontvangst en welkomstwoord Jean-Marie RAOULT, Voorzitter ADRIANOR 

Voorzitter van de stedelijke gemeenschap ARRAS (te bevestigen)  

Voorzitter van de regio HAUTS DE FRANCE  (te bevestigen)  

Voorstelling INTERREG FWVl en GoToS3 programma 

Presentaties over desinfectie van verwerkte groenten en fruit 
* Aanvaarde stoffen en processen aan weerszijden van de grens;  

Me Katia Merten-Lentz, advocaat - Keller and Heckman  

* Microbiologische verontreiniging: doeltreffendheid van huidige en nieuwe praktijken 

Prof. Mieke Uyttendaele, Universiteit Gent (Department of Food technology, Safety and Health) 

* Voorbeelden van ontsmettingstechnieken:  

— Melkzuurgisting ... 

MIDDAGPROGRAMMA  

OENTEVERWERKENDE SECTOR 

VEG-I-TEC wordt ondersteund door het  

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling  

https://biblio.ugent.be/organization/LA23
https://biblio.ugent.be/organization/LA23

