
D u r f j ij    een     u itdag i n g   aa n?

Studentencompetitie

Weet jij een product te bedenken waarvoor 
klanten binnenkort watertandend in de rij 
staan? En is dat product ook nog eens goed 
voor de gezondheid en kan het duurzaam 
worden geproduceerd? Doe dan mee aan de 
Nederlandse voorronde van Ecotrophelia en 
win prachtige prijzen! De hoofdprijs is een 
cheque van € 1000,- én deelname aan de 
Europese finale.

Voor wie? 
De competitie staat open voor studententeams 
van alle foodopleidingen van MBO-, HBO- en 
WO-instellingen. Een team bestaat uit maximaal 
8 studenten.

De opdracht
Bij Ecotrophelia draait het om duurzaamheid 
en gezondheid. In de opdracht ontwikkel je een 
nieuw levensmiddel dat goed voor de gezond-
heid is en duurzaam kan worden gemaakt. Een 
jury bepaalt welke inzending het beste aan de 
eisen voldoet. Daarbij wordt ook geproefd!

Om te noteren
Deadline inschrijven: 1 mei 2018
Voorronde:  25 mei 2018
Nederlandse finale: 6 juni 2018
Europese finale: oktober/november 2018

Meer weten?
Kijk op www.ecotrophelia.nl voor alle info, impressies van de afgelopen jaren en het inschrijfformulier.



U p   fo r   a   c h a llen g e ?  

Student   competition

Can you come up with a product that’ll have 
customers queueing up in no time with their 
mouths watering? And does that product 
also have health benefits and can it be pro-
duced sustainably? If so, why not take part in 
the Dutch preliminary round of Ecotrophelia 
and get the chance to win fantastic prizes! 
The top prize is a cheque for € 1,000.00 plus 
a place in the European final.

Who can enter? 
The competition is open to teams of students 
enrolled in any food-related study programme at 
a university or other establishment of scientific/
technical higher education. Teams may include a 
maximum of 8 students.

The challenge
Ecotrophelia is all about sustainability and 
health. In this challenge, you’ll be developing 
a new food product that is good for your health 
and can be made sustainably. A panel will 
decide which entry is the best match for these 
criteria. And that includes a taste test too!

Important dates
Registration deadline: 1 May 2018
Preliminary round: 25 May 2018
Dutch final: 6 June 2018
European final: October/November 2018

Further information: Please visit www.ecotrophelia.nl for all information, impressions of competition 
entries in recent years and the registration form


