Szervezô:

Szakmai támogató:

Aranyfokozatú támogatók:

Az országos fórum elôadásainak témáit a korábbi évek gyakorlata alapján, a regionális fórumokon felmerülô, és a
szerkesztôség címére beküldött aktuális témákból állítottuk össze. A rendezvény szakmai támogatója az Élelmezésvezetôk Országos Szövetsége. A rendezvény az elsô napon 8 órától (elôadások 10-tôl), a második napon 9 órától kezdôdik, és várhatóan 16 óráig tart.

Élelmezésvezetôk Országos Fóruma
Budapest, 2017. november 9—10.
Elôadástémák:
• Új hazai táplálkozási ajánlás — OKOSTÁNYÉR®
• Modern konyhatechnológiák a közétkeztetésben,
a szabályozások átláthatóbb alkalmazása,
a költséghatékonyság és a minôségjavítás
érdekében.
• A közétkeztetés élelmiszerjogi környezete.
• Diéták a közétkeztetésben, az egyalapanyagrendszer tükrében.
• Válaszok és megoldások a sócsökkentett,
hozzáadott ízfokozótól mentes és zsiradékcsökkentett étkeztetésre.
• A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozásegészségügyi elôírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.)
EMMI rendelet a közétkeztetôk szemével.

Részvételi díj:

17.000 Ft
+áfa/fô

• A kommunikáció jelentôsége a közétkeztetésben.
• Az OGYÉI a közétkeztetôkért.
• Korcsoportos étkeztetés. Elmélet és gyakorlat.
• ÉLOSZ — szövetségi és közétkeztetési aktualitások.
• Mit tehetünk annak érdekében, hogy elfogadtassuk
és megvalósítsuk a sócsökkentést?
• A 37/2014-es EMMI rendelet ellenôrzési tapasztalatai,
felkészülés a 2018-as évre.
• Az élelmiszeripar és az egészséges táplálkozás.
• Hagyományok és megújulás.
A közétkeztetés kihívásai.
• Diabéteszesek étkeztetése: információk, új ajánlások
• Szeretem, nem szeretem…
Kérdôíves felmérés tapasztalatai.

A részvételi díj tartalmazza: a szakmai programokon való részvételt
és az étkezések árát, de nem tartalmazza a szállás költségeit.
A részvételi díj nem megbontható 2 napra szól. Az ebéd árát
a számlán külön tételben szerepeltetjük, az adóvonzat
a megrendelôt terheli. Elôzetes egyeztetés alapján lehetôség
van vegetáriánus ebéd vagy diétás étkezés biztosítására is,
kérjük, a jelentkezési lapra írják rá ezt a kérésüket.

Szállás
1 ágyas szoba br. 14 900 Ft/fô (reggelivel)
2 ágyas szoba br. 8 500 Ft/fô (reggelivel)
A szobaár tartalmazza a svédasztalos reggelit, a wellness- és fitneszközpont alapszolgáltatásainak igénybevételét, az általános forgalmi adót (18%). Az ár nem tartalmazza az
idegenforgalmi adót, mely 400 Ft/fô/éjszaka.
Nem foglalják magukban a szobai minibárból történô fogyasztást, azt távozáskor a recepción egyénileg ki kell egyenlíteni.

Csoportos kedvezmény
A csoportos kedvezmény 500 Ft+áfa
a részvételi díjból, amelyet akkor lehet
érvényesíteni, ha azonos a számlakiegyenlítô. A jelentkezési lapokat
együtt, összetûzve kell beküldeni, nem
elég megadni a jelentkezôk számát. A
kedvezmény a hozott személy (személyek) számára jár. A csoportból egy fô
teljes árat fizet, a többiek pedig kedvezményt kapnak.

