
La nutrició és la clau

Experts internacionals a l'EIT Food Innovation Forum han coincidit al #F4F2022: la
nutrició és clau per prevenir malalties i garantir un envelliment saludable.

La cinquena edició de l'EIT Food Innovation Forum, que ha reunit un any més ha
destacats experts en nutrició a nivell mundial, per abordar els reptes a què el sector
s'enfronta actualment, com Harini Venkatamaran, Lux Reaserch, la investigadora
Barbara Bray , Isabel Medina, CSIC, Ainara Llona Eroski, Amparo Roca, AI Talentum,
Robin De Croon, KU de Lovaina o la firma Porto Muiños, entre d'altres.

En aquesta ocasió la cita anual s'ha celebrat en plena transformació de la indústria
agroalimentària, centrada en les darreres tendències i innovacions en el canvi de la
nutrició destinades a la prevenció de les malalties lligades a mals hàbits
nutricionals i l'envelliment saludable.

Han considerat la personalització de la nutrició com a clau en el futur, promoure un
canvi efectiu en els hàbits del consumidor o la col·laboració dins de la indústria
agroalimentària han estat algunes de les idees que els professionals han posat en
evidència durant la celebració del Food 4 Future celebrat a la Bilbao Exhibition Centre.
#F4F2022

L'EIT Food Innovation Forum ha tornat a reunir a la seva cinquena edició, destacats
experts en nutrició del panorama internacional. En aquesta ocasió, el centre de
l'esdeveniment han estat la nutrició personalitzada, una de les maneres de fer front a
mals hàbits nutricionals i contribuir a la prevenció de malalties no transmissibles; i
l'envelliment saludable, un repte imprescindible davant d'una Europa cada cop més
envellida.

La importància de l´esdeveniment és notable: “Un 52% de les morts a Europa estan
causades per malalties cardiovasculars. La nutrició personalitzada és una nova iniciativa
que busca mitjançant solucions innovadores reduir malalties no transmissibles com
l'obesitat i la malnutrició que poden provocar aquest tipus de problemes”, ha començat
la directora d'EIT Food per al Sud d'Europa, Begoña Pérez-Villarreal.

Al llarg de l'esdeveniment, celebrat dins de Food 4 Future, Bilbao Foodtech World
Summit -una destacada cita a nivell mundial en l'àmbit de la innovació a la indústria
agroalimentària- i englobat en l'estratègia d'emprenedoria del Govern Basc, hi han
participat experts mundials de la indústria agroalimentària, investigadors i agents
d’innovació, amb la idea d’exposar solucions adequades a aquests reptes que amenacen
el sistema actual.

Envelliment saludable
L'envelliment saludable i la seva relació amb l'alimentació ha estat un dels temes
abordats al llarg de les sessions del fòrum esmentat. Isabel Medina, coordinadora de
l'àrea de Ciència i Tecnologia dels Aliments del CSIC, destacava que "l'estil de vida i la
dieta són determinants en el procés d'envelliment i la prevenció de malalties cròniques i



neurodegeneratives associades a l'edat". Atès que a Europa un de cada tres habitants
tindrà més de 65 anys el 2060, les decisions avui seran determinants per a la salut del
futur.

Per això resulten interessants eines i solucions com el projecte de la Universitat Catòlica
de Lovaina, explicat pel professor Robin De Croon. El Persfo, una app que recomana al
consumidor menjars saludables de forma personalitzada basant-se en el seu perfil
individual, incloent tècniques de disseny que propiciïn la motivació que esmentava
Venkatamaran. Segons Alice Grønhøj, professora associada de la Universitat d'Aarhus,
perquè sigui efectiu influir en el consumidor cap a millors hàbits, cal tenir una
perspectiva cognitiva, i s'ha demostrat que s'ha d'abordar des de tres àmbits: allò que la
gent coneix, allò que la gent sent i el que fa la gent.

A més d'una nutrició adequada avui per a una població sana en el futur, també s'han
d'oferir oportunitats idònies per a la població envellida d'ara, l’actual, en un context en
què l'oferta del mercat s'adreça a nadons, nens i nenes, esportistes. ). Han destacat que
la població envellida s'ha de tenir en compte igual que altres sectors a l'hora de
comercialitzar productes adequats, amb l'handicap que no li agrada identificar-se
com a tal. Segons Bray, cal tenir en compte aspectes com l'entorn de l'activitat de
menjar (com els espais per menjar fora; estan adaptats a persones grans?) i les propietats
dels aliments idonis, que han de tenir la bioaccessibilitat, el sabor i textura i el perfil
nutricional d’aquests aliments.
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