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Food Professional Day 2017

Ontdek de wereld van zuivel bij Rijn IJssel
Moet melk wit zijn? Wie bepaalt de smaak van kaas? En hoe maak je de lekkerste
botercroissant in boter die niet spettert? Wetenschappers, chefkoks en andere
foodprofessionals delen hun kennis en kunde tijdens de Food Professional Day
2017. De dag vindt plaats op 20 maart op locatie Rijn IJssel Vakschool
Wageningen en staat dit jaar in het teken van zuivel.
Nieuwste ontwikkelingen
De Food Professional Day is een initiatief van Rijn IJssel Vakschool Wageningen in
samenwerking met Wageningen University & Research. Rijn IJssel geeft samen met het
werkveld vorm aan het onderwijs en vindt het daarom belangrijk aansluiting te blijven
houden met de nieuwste ontwikkelingen en inzichten in het werkveld. De Food Professional
Day draagt bij aan dit doel.
Kooktechnieken met boter en room
Op het programma staan onder andere zuivelwetenschapper Kasper Hettinga die over
smaakvorming in kaas vertelt en professor Tiny van Boekel die over de wereldwijde
toepassingen van melk en zuivel uitweidt. Diverse topchefs laten hun creaties proeven en
deelnemers brengen een bezoek aan het FrieslandCampina Innovation Centre voor een
inspiratietour. Daar komen bijzondere kooktechnieken met boter en room aan bod.
Programma en aanmelden
Kijk voor meer informatie op www.foodprofessionalday.nl

Food professional day

20 maart 2017

Locatie

Rijn IJssel Vakschool Wageningen
Hotel de Nieuwe Wereld, Marijkeweg 5 in Wageningen

Tijd

9.30 - 17.30 uur

Tarief:

125 euro (standaard)
100 euro (voor leden van Gastronomisch Gilde, Food Inspiration
Pioneers en abonnees Misset Horeca)

Meer informatie:


Voor vragen en meer informatie bel of mail onze persvoorlichters Leo Smid, 06 43 56 08 40,
l.smid@rijnijssel.nl of Karin Jansen, 06 28 55 73 91, k.jansen@rijnijssel.nl.



Rijn IJssel is een regionaal opleidingencentrum voor middelbaar beroepsonderwijs en educatie in de regio
rond Arnhem. In nauwe samenwerking met andere scholen, bedrijven, maatschappelijke instellingen en
gemeenten geeft Rijn IJssel vorm aan het onderwijs van circa 11.500 studenten.



Rijn IJssel bouwt aan RIJk Onderwijs: toekomstbestendig onderwijs dat studenten een rijke, beroepsechte
leeromgeving biedt met flexibele leerroutes, mogelijkheden tot excelleren, versnellen of verbreden,
intensieve begeleiding en het gebruik van veelzijdige bronnen. Wie een diploma van Rijn IJssel heeft, is klaar
voor een vervolgstudie of om op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan.

