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Wstęp
W kwartalniku NIT 2(13) 2014 zamieszczono osiem publikacji naukowych, jedno
sprawozdanie z projektu międzynarodowego oraz informację o podręczniku „Higiena produkcji żywności”.
Kwartalnik podlega systematycznej modernizacji. Dobrze funkcjonuje elektroniczny system zgłaszania prac i recenzji, a w aktualnym numerze wszystkie publikacje już mają angielskie wersje tytułów tabel i rysunków, w niektórych zaś autorzy
podali również angielskie odpowiedniki tytułów wierszy i kolumn w tabelach czy
też przetłumaczone na język angielski legendy rysunków.
Tym numerem kończymy długą i efektywną współpracę z sekretarzem NIT
dr inż. Małgorzatą Janczar-Smugą. W imieniu naszego zespołu, pracowników
Wydawnictwa UE i własnym, recenzentów, a także czytelników pragnę Jej podziękować za kilka lat zaangażowanej pracy. Nowym sekretarzem NIT została
dr inż. Ewa Biazik.
Ponieważ wydanie NIT 2(13) zbiega się z okresem wakacyjnym, zastanówmy
się, co składa się na złożony proces wypoczynku. Na początku musimy dotrwać do
ostatniego dnia pracy. Gdy to nastąpi, staramy się, przynajmniej częściowo, o niej
zapomnieć. Czy w górach, czy nad morzem dążymy do maksymalnego wyciszenia,
poświęcamy więcej czasu rodzinie, nawiązujemy kontakt z własnym ciałem, a ci,
którzy preferują aktywny wypoczynek, poznają atrakcje turystyczne ojczystego kraju lub innych państw. Po pewnym czasie pojawia się jednak potrzeba jakiejś intelektualnej strawy. Może nią być np. próba znalezienia odpowiedzi na pytania postawione przez autorów w prezentowanym numerze NIT 2(13):
•• Jak kształtuje się jakość handlowa produktów rolno-spożywczych w Polsce?
•• Czym są celulazy i jaką rolę odgrywają w przemyśle żywnościowym?
•• Czy deklarowałabyś/deklarowałbyś chęć nabywania żywności w opakowaniach
aktywnych i jednocześnie czy akceptowałabyś/akceptowałbyś zapłacenie za nią
nieco większej ceny?
•• Jaka jest wartość odżywcza posiłków przedszkolnych?
•• Czy proponowane zmiany uwarunkowań prawnych ułatwią, czy utrudnią przetwarzanie odpadów komunalnych?
•• Które dzieci – te mieszkające w mieście czy te mieszkające na wsi − lepiej znają
zasady prawidłowego żywienia?
•• Czy ekstrakt z zielonej herbaty może znaleźć zastosowanie w produkcji kiełbas
drobno rozdrobnionych?
•• Dlaczego wygląd mięśni udowych indyków zapakowanych w folię PA/PE + AF
z warstwą antyroszeniową nie zmienia się w okresie przechowywania do 15 dni?
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Ostatnie dni urlopu poświęcamy na planowanie napisania nowej publikacji
do NIT lub innego czasopisma, pamiętając o konieczności zamieszczania cytowań
artykułów z poprzednich wydań NIT.
Wszystkim przebywającym na wakacjach współpracownikom NIT oraz czytelnikom życzymy dobrego wypoczynku.
Tomasz Lesiów

