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תכני הכנס
 התכנסות והרשמה08:00-09:00
 ייעוץ וניהול פרויקטים,מליאות הכנס בהנחיית גב' רונית דוידוביץ
מליאת פתיחה

- 09:00-10:45

How to make products low in sugar and salt taste great!
Mr. Markus Beba, Natural Taste Consulting SARL**
Natural Taste Consulting SARL is a developer and manufacturer of natural taste modifiers
meeting the consumer demand for natural and healthy products without compromising taste.
Our overall flavor impression is largely a combination of our senses of taste and
aroma. Through a thorough understanding of taste perception, we have identified taste
modifying compounds capable of either enhancing desired tastes such as salt, sugar and fat or
diminishing undesired taste such as acidity or bitterness.
Identifying taste modifying compounds is only one part of the equation. Through our natural raw
material understanding coupled to our expertise in both bio-transformation and extraction, we
offer taste solutions at an acceptable cost, GMO-free and allergen-free.
This presentation will specifically focus on salt and sugar reduction and how to create a
healthier product while maintaining the taste that consumers crave for.

The amazing potential of nature to meet global trends in the F&B industry
Mr. Yoni Glickman, President, Frutarom Natural Solutions
The lecture will discuss the convergence of global economic drivers such as sustainability, the
growing dominance of the millennial generation in food and beverage consumption and changes
in attitudes to eating in the developing and developed world.
These factors create significant opportunities and challenges for the natural ingredients space
which will be highlighted and explored in the lecture.
Insights will be shared from Frutarom's global experience with thousands of small and large
food brands as to what the future holds for natural ingredients and how to channel these
opportunities.

ניהול ספקים וחומרי גלם בעת החדשה
 קבוצת אסם, מנהלת איכות ספקים, פרובלר- גב' מיכל חורי
איכות ותועלת לצרכן, חומרי הגלם מהווים את המרכיב החשוב ביותר במוצר הסופי מבחינת עלות
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האירועים האחרונים בקיץ  2016הדגישו שעלינו להיות ערניים ומקצועיים לכל אורך שרשרת הערך החל מהשדה
ועד לבית הלקוח.
היכולת שלנו לשלוט על איכות החומר והעמידה שלו בסטנדרטים הנדרשים אינה טריוויאלית ודורשת משאבים .
מה אפשר וצריך לעשות על מנת לצמצם את הסיכונים :
 האם אנו יודעים היכן מיוצר החומר ,איך הוא מיוצר וע"י מי ? אילו כלים יש לנו כיצרני מזון לוודא שחומר הגלם שקנינו הוא מה שקיבלנו ? -איך רותמים את הספקים להיות חלק בלתי נפרד משרשרת הערך של הארגון ושותפים למטרותיו ?

 – 10:45-11:15הפסקת קפה

- 11:15-13:00

מליאת הבוקר

The New Market of the Human Microbiome
מר דידי דבוש ,מנכ"ל ושותף Mybiotics
חיידקים מהווים לפחות  50%ממספר התאים בגופנו ומבטאים פי  50יותר גנים מאשר תאי האדם ,אי לכך יש
להם משמעות רבה באופן בו אנחנו מתפקדים וחיים .בהרצאה אציג את תחום המיקרוביום שהוא חקר השפעת
החיידקים על בריאות האדם ,ההתפתחיות בתחום והאתגרים הרבים במעבר מתיאוריה למוצרים שיוכלו להפוך
לתרופות ומזון בעלי השפעה בריאותית אמיתית.
תחום הפרוביוטיקה שעושה גם הוא שימוש בחיידקים חיים לשיפור איכות החיים נתקל בבעיות מהותיות מכיוון
שדרישות רגולטוריות חדשות מחייבות הוכחות קליניות לכל טענה פרסומית על המוצרים.
אחת הסיבות המשמעותיות לכך שהמוצרים הקיימים אינם יעילים קשורה לעובדה שחיידקים אלו לא שורדים את
מערכת העיכול ובמידה וכן הם אינם מתאקלמים ונשארים לאורך זמן.
חברת  Mybioticsהיא חברת סטארטאפ ישראלית שפיתחה טכנולוגיה שמאפשרת לחיידקים ממגוון רב של
מינים לשרוד את תנאי הייצור והתנאים הקיימים בגוף וכך מאפשרים לחיידקים לשרוד ולהקלט במעי.
תחום המיקרוביום או שימוש בחיידקים במזון ואפילו בתרופות הפך לאחד התחומים המשמעותיים בתעשיה
ופיתוח חומרי גלם ושיטות ייצור שיאפשרו ויתמכו בשרידותם של החיידקים היא קריטית להמשך התפתחותו של
התחום.

החיידקים הטובים שלי  -לקוחות חדשים לתעשיית המזון
גב' הדס יריב ,טכנולוגית מזון ( )B.Scובעלת תואר שני מחקרי בתזונה ומנע"ס ( M.Scו,)MBA-
יועצת מדעית בקבוצת מאפיות ברמן
כמות החיידקים בגופנו עצומה ,דומה לכמות התאים האנושיים ,ומשקלם נע בין  2-1ק"ג .מרבית החיידקים מצויים
במעי .מחקרים חדשים מלמדים כי קיימת סימביוזה בין החיידקים לאיבר שבו הם חיים .חיידקים אלו משתתפים
בכמה תהליכים חשובים בגופנו ועשויים להשפיע על מנגנון שובע ורעב ,על השמנת יתר ,על ספיגת סידן ,על חיזוק
המערכת החיסונית ועל מצב הרוח .לתזונה יש השפעה מכרעת על הרכב חיידקי המעי .איך ,בעזרת שימוש
בחומרי גלם מתאימים ,נוכל לפתח מוצרים שישפיעו על ריבוי "החיידקים הטובים" ועל הפחתה בכמות החיידקים
המזיקים? האם המזון הבא שנייצר יתחשב בחיידקים או באנשים?
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רכיבי מזון פונקציונליים – אופנה או מגמה?
ד"ר ענת סולומון ,מומחית בתחום המזון הפונקציונאלי
המודעות והעניין בהשפעה של התזונה על הבריאות ועל איכות החיים גדלים במהירות בשנים האחרונות .כולנו
רוצים לאכול "בריא" ולדחות את הביקור אצל הרופא .אנחנו גם רוצים ליהנות מהחיים  -כלומר לאכול "טוב" ולהרגיש
טוב.
היקף השוק הפונקציונאלי העולמי בשנת  2014עמד על  ,258.8b$בעוד שב 2020 -על פי תחזיות ,שוק זה אמור
לגדול לכדי  ,377.8b$גידול של  .46%השווקים הגדולים ביותר למוצרים פונקציונאליים הם השוק האמריקאי ,היפני
ולאחריהם האירופאי.
חיפוש מהיר ב PUBMED-מעלה כי כ 2000 -מחקרים מדעיים העוסקים במזון/רכיב פונקציונאלי ותרומתם המטיבה
פורסמו עד היום .אחד הפרסומים האחרונים  Systemic) (reviewמנובמבר  2016עוסק בהשפעה המטיבה של
צריכת יוגורט על מחלות כרוניות במבוגרים*.
אם כך מהו רכיב מזון פונקציונאלי (מזון פונקציונאלי) ?
רכיב מזון פונקציונאלי הינו רכיב המצוי באופן טבעי או כזה שהוסף למזון בכדי לספק יתרונות בריאותיים מעבר
לאלה הנתרמים על ידי אבות המזון ( בניין הגוף ואנרגיה).
דוגמאות לרכיבי מזון פונקציונאליים הינם ויטמינים ומינרלים ,חומצות אמינו ,פרוביוטיקה ,סיבים תזונתיים ,חומצות
שומן מסוג ,W3/6 :פיטוסטרולים ,קרוטנואידים ,פוליפנולים ,קורקומינואידים ועוד.
אין ספק שמזון פונקציונאלי צובר תאוצה והופך לפופולארי יותר ויותר .אך כדי לקבע שוק מוצרים זה כמגמה ולא
כאופנה ולהשפיע על הפרופיל שלו ,יש לקחת בחשבון פרמטרים נוספים כמו :מחקרים מדעיים וקליניים נוספים,
פורמולציות מתאימות והשפעתן על הזמינות הביולוגית של הרכיב במטריצת המזון/משקה ,פיתוח שיטות כימיות-
אנליטיות מתאימות כמו גם רגולציה מתאימה.
* Dumas, A .A; Lapointe, A; Dugrenier, M; Provencher, V; Lamarche, B; Desroches, S. A
systematic review of the effect of yogurt consumption on chronic diseases risk markers in adults.
2016. Eur J Nutr.

Reformulating for a Clean Label
ד"ר תמי מירון ,ייעוץ ושירותי מו"פ בתחום המזון והתוספים
"תווית נקייה" משקפת מוצר שמורכב ממרכיבים "פשוטים" בלבד .כיוון שאין הגדרה על ידי רשויות הבריאות (,FDA
משרד הבריאות ,)EMEA ,הפירוש למושג יכול להשתנות בהתאם לקהל היעד; מכיל מרכיבים טבעיים בלבד ,ללא
צבע מאכל/ממתיק/חומרי טעם/חומרים משמרים מלאכותיים ,אורגני ,ללא מרכיבים שהונדסו גנטית (.)non-GMO
במהלך ההרצאה יערך דיון במגמה העכשווית של ה"תווית הנקייה" בתעשיית המזון ,כיצד המגמה משפיעה על
התעשייה .בנוסף ,ישולבו דוגמאות מעשיות של פורמולציה מחדש לקבלת "תווית נקייה".

- 13:00-14:00
 - 14:00 -15:15מליאת צהרים

ארוחת צהרים
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חידושים וחדשנות בעולם תמציות השמרים
מר דורון מאיר ,יו"ר ובעלים ,דורמקו שיווק חומרי גלם
שימוש בתמציות שמרים תואם את המגמה הנוכחית של מזון טבעי ,מזין ,בריא וטעים.
תמציות שמרים הן ממקור צמחי טבעי ,לא מהונדס גנטית.
משמשות כמשפר טעמי אוממי וקוקומי וכתחליף מונוסודיום גלוטמט ומאפשרות הפחתת נתרן ללא פגיעה בטעם
המלוח.
ניתן לשלוט בפרופיל הטעם לפי הרכב חומצות אמינו ופפטידים במוצר.

יישומים חדשים לעמילנים בתעשיית המזון
מר חנן נדלר ,מנהל שיווק ,חמה כימיקלים תעשייתיים
ההרצאה תעסוק ביישומים חדשניים לעמילנים בתעשייה.
בכללה תעסוק ההרצאה במקורות לעמילן ,תהליך הפקתו  ,קטגוריות שונות לעמילנים, .מהם השימושים השונים
בו ,מטרות בפיתוח עמילנים חדשים  ,יישומים חדישים לעמילן.

העשרה בחלבונים – צרכים למול מקורות אפשריים
ד"ר פרננדו שבד ,סמנכ"ל מו"פ ,תמיכה ומדען ראשי –  ,CTOגלעם
בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית בפיתוח והשקת מוצרי מזון ומשקאות כוללים/ומועשרים בחלבונים
ממקורות מגוונים יותר מאשר ביחס לשנים עברו .במחקר שנערך ע"י International Food Information - IFIC
 Councilבראשית  ,2016חלבונים מוקמו בראש רשימת הרכיבים שצרכנים מבקשים לצרוך ואף בשיעור הגבוה
ב 100%-מזה שיוחס לצבעים טבעיים! בניתוח שוק שנערך ברחבי העולם בין השנים  2015-2010ובחן כ-
 590,000השקות של מוצרי מזון ומשקאות נמצא ,כי חלה עלייה של כ 273%-בשיעור ההשקות הטוענות
להעשרה חלבונית .המגמה המתוארת לעיל ,נתמכת בעיקר בגורמים הבאים; שינויים בצרכים תזונתיים
באוכלוסייה ,הגברת המודעות לסוגיית ה"קיימות" ולהשפעות על הסביבה ולא פחות מכך בעלייה משמעותית
במודעות הצרכנים ליתרונות המיוחסים לחלבונים שמקורם מעבר לאלו הנפוצים כיום כדוגמת בשר ,דגים ,חלב,
ביצים ,סויה וחיטה.
השינויים בהרגלי האכילה מתבטאים לאחרונה אף בהתפתחות שוק צרכנים שזכה לכינוי "( "flexeterianצרכנים
המוכנים לצרוך מוצרי בשר ברמות מתונות מאוד אך נשענים בעיקר על תזונה המבוססת על עולם הצומח).
שינויים אלו מעודדים חדשנות והשקה מואצת של מוצרים המועשרים בחלבונים צמחיים בעיקר ממקורות ייחודיים
יותר (מנקודת המבט "המערבית") כדוגמת גרעינים ייחודיים ,אצות וחרקים.
מעניין ,כי בתקופה בה השיח החברתי נוטה לאבד אמון בתעשיית המזון (ואף מייחס לה אחריות לבעיות תחלואה
שונות) ,דווקא החלבונים זוכים לעדנה ונהנים מתדמית חיוביות מאוד בעיני הצרכנים .שינויים תדמיתיים אלו
מאפשרים לחברות אף ייזום מהלכי פיתוח והשקת מוצרים ,המכילים רכיבים עשירים בחלבון המשתלבים גם ב-
"מגמות על" כדוגמת "תווית נקייה".
לסיכום ,נראה כי העתיד "החלבוני" ,כמעט כמו כל הדברים בחיינו ,עשוי להיות מגוון הרבה יותר ואולי אף מתחשב
יותר בסביבה ממה שאנו מכירים כיום.
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 – 15:15-16:00סדנא
סדנת "דרך השומשום" – משומשום לטחינה ומוצריה ,בשיתוף רושדי תעשיות
מזון
*(ההשתתפות מותנת ברישום מוקדם לסדנא – מספר המקומות מוגבל)
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