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Wstęp
Kolejny numer Nauk Inżynierskich i Technologii oddany zostanie do rąk czytelnika
w okresie letniego wypoczynku, kiedy chętniej sięgamy po dobry kryminał czy inną
pasjonującą pozycję beletrystyczną. Jest to czas zmiany, ale też poszukiwań nowych
wrażeń i odkrywania nowych miejsc. Prace zamieszczone w bieżącym wydaniu naszego czasopisma nie są wprawdzie beletrystyką, ale zawierają elementy nowe, które mogą nas zaciekawić i zainspirować.
Elementy nowatorskie, innowacyjne, znajdziemy w pierwszym opracowaniu dotyczącym opakowań inteligentnych oraz szóstym dotyczącym wpływu barierowości
opakowania na cechy sensoryczne mięśni indyków pakowanych w atmosferze modyfikowanej. Podróżując po świecie na pewno zaczniemy poszukiwać tego rodzaju
opakowań lub produktów pakowanych dodatkowo w atmosferze MAP.
Fascynację pracą eksperymentalną na skomplikowanych urządzeniach mechanicznych może rozbudzić lektura drugiej publikacji, w której zapoznać się możemy
z procesem kutrowania i jego wpływem na jakość farszu i gotowego produktu.
W czwartym opracowaniu staniemy oko w oko z suszarką rozpyłową i mikroskopem
elektronowym, aby prześledzić właściwości fizyczne waniliowych aromatów proszkowych.
Tych, którzy nie wyobrażają sobie wypoczynku bez dobrego jedzenia, usatysfakcjonować może artykuł trzeci opisujący sery podpuszczkowe dojrzewające i analogi sera.
Pasjonaci historii, którzy przy każdej okazji podkreślają, że dzięki niej możemy
z lepszym rezultatem prognozować przyszłość, na pewno zainteresują się publikacją
piątą i siódmą, które odpowiednio traktują o przetwórstwie mięsa w Polsce oraz
o stanie przemysłu spożywczego na Dolnym Śląsku.
Ostatnia praca, na temat związków fluoroorganicznych, uświadamia nam, jak ważne jest dbanie o środowisko, jeżeli chcemy w nim bezpiecznie żyć oraz wypoczywać.
Ci z Państwa, którzy uważają się za ludzi renesansu XXI w. powinni sięgnąć do
nowej pozycji książkowej dającej wgląd w zagadnienia towaroznawstwa surowców
i produktów zwierzęcych z podstawami przetwórstwa.
Redaktor NIT2, życząc miłego wypoczynku, jest przekonany, że nasze czasopismo sprosta oczekiwaniom Czytelników.
Tomasz Lesiów
Redaktor Naukowy

Nauki Inż. i Techn._2-(9)_Lesiów.indb 7

2013-10-16 07:14:16

