Pivotal assessment of the effects of bioactives on health and wellbeing.
From human genoma to food industry.

Sajtóközlemény - PATHWAY-27
A PATHWAY-27 projekt a bioaktív anyagok emberi egészségre és jólétre gyakorolt
hatásait kutatja az emberi genomtól az élelmiszeripari pályáig

Az európai országok évente milliókat költenek olyan betegségek kezelésére, mint a metabolikus
szindróma, a szívbetegségek és a diabétesz. Megfelelő étrend alkalmazásával ezen betegségek
rizikófaktorai kedvezően befolyásolhatók, ami új lehetőségeket kínál olyan ízletes élelmiszerek
előállítására, melyeknek az egészségre gyakorolt kedvező hatása tudományosan bizonyított.
Az EU által a 7. keretprogramban támogatott PATHWAY-27 projekt (www.pathway27.eu) célja
a kiválasztott bioaktív hatóanyagok (DHA, BG, AC) használatával magas hozzáadott értékű
élelmiszerkészítmények (tej, sütőipari és tojás termékek) kifejlesztése és étrendi ajánlások
kidolgozása a fogyasztók számára, továbbá a felhasznált hatóanyagok lehetséges előnyeinek és
hatásmechanizmusának jobb megértése.
Az élelmiszerek kedvező egészségügyi hatására vonatkozó állítások bizonyítására
különböző útmutatók és Jó Gyakorlati leírások készülnek az ipar számára, a kis- és
középvállalkozások versenyképességének és innovációs lehetőségeinek javítása érdekében.
Ezenkívül a projekt ajánlásokat készít a vonatkozó jogszabályok kidolgozásához, amelyeket az
ipar eredményesebben tud alkalmazni.
A projektben résztvevő magyar élelmiszer-technológiai intézet, a Campden BRI Magyarország
Nonprofit Kft., az élelmiszerlánc szereplőinek igényeit ismerő és képviselő partnerként, a
létrehozott tudás átadásával, az eredmények széleskörű ismertetésével és az iparral, illetve a
törvényhozókkal való rendszeres kapcsolattartással foglalkozó munkacsoportot irányítja, továbbá
részt vesz az útmutatók és ajánlások kidolgozásában, valamint a termékfejlesztés során az
élelmiszerminták érzékszervi és fogyasztói értékelésében. Az Adexgo Kft. a tejipari- és
tojástermékek fejlesztéséért, míg az Adware Research Kft. a projekt adatmenedzsmenttel és
biostatisztikai kiértékeléssel kapcsolatos feladatainak tervezéséért és végrehajtásáért felel.
Emellett biztosítja saját fejlesztésű, validált, a hazai és nemzetközi hatósági szabályozásoknak
megfelelő, nagy megbízhatóságú adatrögzítésre, tárolásra és nyomon követésre alkalmas
adatmenedzsment rendszerét (Mythos) a projektben keletkező adatok összegyűjtésére és
tárolására.
PATHWAY-27 - http://www.pathway27.eu/
Project funded under the Food, Agriculture and Fisheries,
and Biotechnology theme (KBBE)

Pivotal assessment of the effects of bioactives on health and wellbeing.
From human genoma to food industry.

A projektben való részvétel és az elnyert támogatás hozzájárul Magyarország innovációs
lehetőségeinek fejlesztéséhez.
További információért kérjük, keresse:
Dr. Sebők András
Tel: +36 1 433 14 70
E-mail: a.sebok@campdenkht.com
Honlap: http://campden.hu/

Megjegyzés a szerkesztőnek:
A pályázatot a bolognai egyetem (Alma Mater Studiorum Universitá Di Bologna – UNIBO)
koordinálja, a konzorciumot 25 partnerintézmény alkotja szerte az Európai Unióból, valamint a
pályázatban egy tagjelölt ország, Törökország is részt vesz. A konzorcium különböző szervezet
típusokból, egyetemekből, kutatási intézetekből és kis-és középvállalatokból épül fel.
PATHWAY-27 pályázat 2013. február 1-én kezdődött, és öt évig fog tartani.
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