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De toekomst van 3D Food Printing voor Professionals en Consumenten – Internationaal 3D 

Food Printing Conference in Venlo, Nederland. 

Venlo - Op 12 april 2016, zal de 2de editie van het 3D Food Printing Conference plaatsvinden 
in Villa Flora te Venlo 

Tijdens de conferentie zullen diversen onderwerpen aan bod komen die verband houden met 
het 3D printen van voedsel zoals voedselcomponenten, businessmodellen, juridische 
kwesties, hardware & softwareontwikkelingen, toepassingen voor ouderen in de 
gezondheidszorg, nieuwe waardeketen, voedselveiligheid bijvoorbeeld HACCP, 
voedselverwerking & design en aangepaste voeding. 

Internationaal gerenommeerde sprekers van onder andere de Universiteit van Wageningen, 
TNO, Nottingham University, Black Dog Consulting, 3dchef, Sardegna Ricerche, Print Taste 
GmbH, Print Cheese, University of Applied Science in Weihenstephan-Triesdorf, BIOSYST-
MeBioS en de Katholieke Universiteit Leuven, zullen hun visie en kennis delen over 3D Food 
Printing. 

Presentaties met de volgende onderwerpen komen aan bod; "Het creëren van herinneringen 
via aangepaste voeding", "Cellulose als een eetbaar ingrediënt voor 3D Printing", "3D printen 
van eiwitrijk gevuld voedsel", "3D Printing bij Future Food Security ", "Studie en aan te pakken 
karakterisering van voedsel matrices die bestemd zijn voor 3D-printing "," De toegevoegde 
waarde van boerenkaas "," Op weg naar het afdrukken van een vlees-achtige structuur met 
behulp van duurzame plantaardige eiwitten "," The Plug & Play voedsel Printing System 
Bocusini "," 3D printen candy met de gewenste textuur op basis van persoonlijke dieetwensen 
met behulp van pectine gel ". 

Naast de conferentie zijn er ook diversen stands en live demonstraties te bezoeken. 

Meer informatie over het 3D Food Printing Conference vindt u op  

http://3dfoodprintingconference.com/  

 

http://www.jakajima.be/veulnieuws/lt.php?id=LEkBVAAEGgAMVEUJU1cFXQ
http://3dfoodprintingconference.com/


 

Over Jakajima 

Jakajima is de matchmaker voor vernieuwers in de high tech industrie, variërend van 3D 

printen tot internet of Things, van Drones tot Health Tech. Wij organiseren activiteiten die 

vernieuwers uit de verschillende waardeketen en van verschillende beroepen bij elkaar 

brengt, met het oog op innovatie en met het streven naar nieuwe 

samenwerkingsverbanden, producten en/of diensten te creëren. 

www.jakajima.eu 

 

Als pers de conferentie bijwonen? 

Als organisatie van de conferentie nodigen wij u als pers van harte uit. Geaccrediteerde 

journalisten kunnen deze conferentie kosteloos bij wonen. Tevens kunnen wij u assisteren 

bij het organiseren van interviews met sprekers. Wij vernemen uw bezoek graag 

voorafgaand aan de conferentie. U kunt zich registreren door contact op te nemen met 

Linda Renkema. Zij is bereikbaar op l.renkema@jakajima.eu  of tijdens Europese 

kantooruren bereikbaar op +31 620008576. 

http://www.jakajima.eu/
mailto:l.renkema@jakajima.eu

