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Az első, nagy sikerű Sajtakadémia 2017 augusztusában nyitotta
meg kapuit Gyöngyösön. A közel 200 résztvevő szakmai
előadásokat hallhatott a sajtok múltjáról, a jogszabályi háttérről,
megismerhetett jó gyakorlatokat az értékesítés vagy a
marketing területéről, képviseltette magát a tudományos világ
is, így a mikrobiológiai-technológiai vagy állattartási kérdések
sem

maradtak

megválaszolatlanul.

Az

egész

napos

rendezvényt egy sajtgasztronómiai bemutató zárta, így nem
véletlen, hogy a sajtos társadalom egyik leginkább emlegetett
eseményévé vált a Sajtakadémia.
2021-re elérkezett az idő a folytatáshoz. Hasonlóan széles körű
előadásokkal

tervezzük

a

visszatérést,

a

hazai

sajttal

kapcsolatos kutatások mellett ugyanúgy bemutatásra kerülnek
a jó gyakorlatok, a 2020-as év kihívásaira adott válaszok, a
sajtbírálat, a gasztroturizmus és még számos terület.
Előadóinknak

lehetősége

nyílik

bemutatni

tudományos

eredményeiket, diskurzust folytatni a sajtos szakma elméleti és
gyakorlati szakembereivel egyaránt. A tervezett kerekasztal
megbeszéléseken kisebb létszámban, kötetlen formában lehet
az előadókkal a mélyebb szakmai tartalmak és kérdések
átbeszélésére.

Kísérő programok:
A XXII. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál (2021. szeptember 17.19.) közönségprogramjai, színpadi fellépések, sajtvásár a
Sajtakadémia helyszínétől 5 perc sétára találhatóak.
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Programtervezet:
13:00 – 13:30: Regisztráció
13:30 – 14:00: Nyitóbeszédek
14:00 – 15:15: Plenáris előadások
15:15 – 15:45: Kávészünet
15:45 – 17:00: Szekcióelőadások
17:00 – 19:00: Kerekasztal beszélgetések az előadókkal

A konferencia nyelve magyar. A Sajtakadémiára jelentkezni a
csatolt jelentkezési lapokkal lehetséges (előadói valamint
résztvevői jelentkezési lap). Az előadásra való jelentkezéseket
szakmai bizottság bírálja el a 2021. június 15.-ig beérkezett
előadáskivonatok (abstract) alapján. Előadóink számára a
Sajtakadémia konferencián való részvétel ingyenes!
A konferencián hallgatóságként való részvétel regisztrációhoz
kötött. Regisztrációs díj: 2.000 Ft. A regisztrációs folyamat
megkönnyítése érdekében a visszaküldött jelentkezési lapot
követően minden résztvevőnek díjbekérőt küldünk, majd
értesítjük az átutalás megvalósulásáról is. A jelentkezést
folyamatosan várjuk, az előadóterem kapacitása miatt érdemes
a részvételi szándékot minél előbb jelezni.
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Publikálási lehetőség:
A Sajtakadémián előadott, tudományos igényű publikációkat
ISBN-számmal ellátott, lektorált online kiadványban van
lehetőség megjelentetni. A publikációk beérkezési határideje
2021 október 20.-a.

A

konferencia

honlapja:

https://sajtakademia.hu/ii-

sajtakademia/

Kérdésével bátran forduljon a szakmai szervezőbizottság
vezetőjéhez,

Dr.

Kovács

Gyöngyihez

a

+36/205205002

telefonszámon vagy a sajtesturo2021@gmail.com illetve a
Kovacs.Gyongyi@uni-mate.hu e-mail címek egyikén.

Szeretettel várjuk Gyomaendrődre 2021 szeptember 18.-án!!!
https://sajtakademia.hu/ii-sajtakademia/

