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Wstęp
W prezentowanym kwartalniku NIT 2(17) zamieszczono siedem artykułów naukowych. Problematyka zeszytu jest bardzo szeroka – od nanocebulek, poprzez błędy
żywieniowe młodzieży, pakowanie mięsa drobiowego w modyfikowanej atmosferze, zastosowanie antocyjanów i właściwości, otrzymywanie i zastosowanie hemicelulaz, po suszenie ziół i przypraw.
Pomimo okresu urlopowego Redakcja NIT nie potrafi zupełnie zapomnieć
o swoich czytelnikach, autorach prac oraz recenzentach. Ze swojej strony staramy
się, aby wymagania redakcyjne względem publikacji zamieszczanych w NIT były
zbieżne z zasadami przyjętymi w innych polskich i zagranicznych czasopismach.
Dlatego prosimy Autorów oraz Recenzentów o baczne śledzenie „Wskazówek dla
autorów” zamieszczonych na stronie internetowej Wydawnictwa UE; staramy się je
doskonalić, a zatem będą się tam pojawiać informacje o ewentualnych zmianach. 
Redaktor Naczelny NIT
prof. dr hab. inż. Tomasz Lesiów

