60
• Jefremová, M. et al.: Plesnivění potravin (SZÚ v Praze)
• Jůzl, M. et al.: Dynamika jakostních změn pH u vepřového masa
(AF MENDELU)
• Kalhotka, L. et al.: Testování antimikrobiálního účinku aktivních
obalových materiálů na bázi přírodních extraktů
• Kos, I. et al.: Consumer perception of dry fermented game
sausages with bay leaf (Laurus nobilis L.) etheric oil (University
of Zagreb)
• Kupčíková, L. et al.: Kvalita jatečně upraveného těla kohoutů nosného typu (AF MENDELU)
• Siatková, M. et al.: Monitoring esterů kyseliny ftalové ve Středočeském kraji České republiky (AF MENDELU)
• Šofrová, J. et al.: Mastné kyseliny jako ukazatel jakosti různých
druhů rostlinných a živočišných tuků (AF MENDELU)

• Vysloužil, J. et al.: Systém popisu a klasifikace vzorků potravin pro
hodnocení zdravotních rizik – FoodEx2 (SZÚ Brno)
Tato akce plní svou úlohu nejen jako odborná konference, ale i jako
společenské setkání odborníků z různých oblastí potravinářství. Všichni jste srdečně zváni na příští ročník konference, která se bude konat
na počátku března 2017.
Kontaktní adresa:
Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.
Ústav technologie potravin
Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika
E-mail: miroslav.juzl@mendelu.cz

JEMNĚ MĚLNĚNÉ TEPELNĚ OPRACOVANÉ
MASNÉ VÝROBKY
Seminář o technologii, technice a hygieně produkce jemně mělněných tepelně
opracovaných masných výrobků

pořádá

Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU Brno,
časopis Maso
a Český svaz zpracovatelů masa.
Termín:
2. června 2016 od 9.00 do 14.00 hod., posluchárna Pavilonu prof. Lenfelda, Fakulta
veterinární hygieny a ekologie VFU Brno.
Program:
1. Ondřej Král (Kerry Ingredients & Flavour): Přísady ve světle
měnícího se trhu

5. Pavel Rosenbach (DEVRO): Chování spotřebitelů při nákupu
párků

2. Matej Pospiech (FVHE VFU Brno): Mikrostruktura jemně
mělněných masných výrobků – látky ovlivňující strukturu

6. Henryk Kutsche (BASTRA): Tepelné opracování masných
výrobků v udírnách BASTRA

3. Ulrich Schmitd (Seydelmann): Výroba tepelně opracovaných
masných výrobků

7. Petr Chomát (Sealed Air): Moderní způsoby balení masných
výrobků

4. Miroslav Hrstka (Fimex/Hadtmann): Plnění díla mělněných
masných výrobků a formování masných polotovarů na
strojích Handtmann

8. Alena Saláková (FVHE VFU Brno): Hodnocení fyzikálněchemických parametrů u vybraných jemně mělněných
masných výrobků v ČR

Vložné semináře činí 350 Kč + 21 % DPH, úhradu proveďte platbou na účet 154568547/0300 pod variabilním symbolem 20160602.
Daňový doklad získáte při registraci v místě konání semináře, kde lze případně uhradit vložné hotově.
Přihlášky k účasti zasílejte na adresu pavlickoval@vfu.cz,
příp. na adresu redakce časopisu Maso: FVHE VFU v Brně, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno.
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