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Wstęp
W niniejszym numerze czasopisma ,,Nauki Inżynierskie i Technologie” zamieszczono pięć artykułów o następującej tematyce:
•• wykorzystanie makulatury, jej przerób oraz korzyści z tego tytułu,
•• analiza i ocena spożycia ryb i ich przetworów przez studentów z różnych wydziałów wybranego uniwersytetu,
•• wzbogacanie pieczywa nasionami jęczmienia w kontekście jakości i wartości
żywieniowej (cz. 1 i 2),
•• barwniki, naturalne i syntetyczne, ich produkcja i zastosowanie w technologii
żywności,
•• ocena sposobu żywienia pacjentów na przykładzie dolnośląskiego szpitala
oraz recenzję monografii naukowej autorstwa dr. hab. inż. Wojciecha Kozaka pt.
„Towaroznawcze aspekty wykorzystania pomiarów tlenu w opakowalnictwie”.
Życzymy przyjemnej lektury.
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