Meghívó
A Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete tisztelettel meghívja Önt és
kollegáit a Berettyóújfaluba a Nadányi Zoltán Művelődési Központba 2016. november 18-19én tartandó szakmai konferenciára.
A konferencia fő témája a Coeliakia (Lisztérzékenység), mely egyre több embertársunkat
érinti, ugyanakkor a felismerése, kezelése, életvitele több kérdés megválaszolására késztet
bennünket.
A kétnapos konferencia első napján (18-án)a szakmai kérdések kerülnek előtérbe a
coeliakiaról, melyet délelőtt az orvosok, védőnők, dietetikusok, valamint a közoktatásban
dolgozók részére ajánljuk, míg délután a közétkeztetők és vendéglátók figyelmét kívánjuk
felhívni.
A második nap (19-én) „nemcsak” a
lisztérzékenyeknek szól, ahol várjuk a
lisztérzékenységgel érintetteteket, családtagjaikat. Ezen a napon a szakmai iránymutatások
mellett megismerkedhetünk a gyártókkal, termékeikkel, a termékek elkészítési lehetőségeivel
és nem utolsó sorban egy közös főzésre is invitáljuk az érdeklődőket.
A rendezvény ingyenes!
A program a mellékletben megtalálható
(részletes felvilágosítást nyújt: Dézsi Ferencné Jutka 30-296-1381)
Tisztelettel vár minden érdeklődőt a

Lisztérzékenységről - Mindenkinek
Helyszín:
Berettyóújfalu, Nadányi Zoltán Művelődési Központ nagyterme (4100 Berettyóújfalu, Bajcsy-Zs. u. 27.)
1.

nap:

2016. november 18. 9.30 óra

A rendezvényt megnyitja Muraközi István Berettyóújfalu Város Polgármestere, a rendezvény fővédnöke
Levezető elnök: Koltai Tünde – a Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesületének elnöke
Bevezetés: Coeliakia - Gluténmentes diéta. Kinek miért jó?
Előadások: 10.00 órától
Coeliakia – orvosi szempontok (előadó felkérés alatt)
Coeliakia – a dietetikus szerepe (Vajda Nagy Erika Coeliakia Centrum - Budapest)
Coeliakia – a védőnő szemével (dr. Dabousné Székelyhidi Julianna - Budapest)
Gluténmentes diéta – tények és tévhitek (Koltai Tünde)
Délután: 14.00 órától
Gluténmentes diéta - kinek és miért? (előadó: felkérés alatt)
Glutén a vendéglátásban és a közétkeztetésben (Magyar Márton - Budapest)

2.

nap.

2016.november 19. 9.30-tól

Fókuszban: Coeliakia
Glutén – sikeres küzdelem az „ellenséggel”?
Amit a coeliakiáról tudni kell és érdemes (Vajda-Nagy Erika dietetikus - Budapest)
Coeliakia – a betegszervezet szerepe (Koltai Tünde)
Coeliakia – vendéglátás, közétkeztetés (Magyar Márton)
Közös főzés mellett gluténmentes termékek bemutatója, kóstolása és vására
Berettyóújfalui Csoport megalakítása

