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Wstęp
W niniejszym numerze czasopisma „Nauki Inżynierskie i Technologie” zamieszczono cztery artykuły naukowe oraz jedną informację o książce.
Przedmiotem pierwszej pracy jest ocena wiedzy i nawyków żywieniowych osób
aktywnych fizycznie. Badani, chociaż wykazali się wiedzą teoretyczną na temat prawidłowego odżywiania i zdają sobie sprawę z jego znaczenia, jednakże nie spożywają posiłków regularnie, dokonują wyboru suplementów diety przypadkowo i niewłaściwie zarządzają gospodarką wodno-elektrolitową.
Kolejne dwie prace były prezentowane na II konferencji naukowo-turystycznej
zorganizowanej pod patronatem JM Rektora UE we Wrocławiu prof. dr. hab. Andrzeja Kalety dotyczącej produktów turystycznych podwyższających jakość usług
turystycznych „Czynniki determinujące jakość pracy przewodnickiej” (Wrocław
2017). Dotyczyły charakterystyki sektora turystycznego pod względem wprowadzanych innowacji w zakresie żywienia turystów (żywność ekologiczna, dietetyczna,
prozdrowotna, regionalna oraz kuchnia modernistyczna) oraz tego, w jaki sposób
konsumenci postrzegają jakość posiłków serwowanych przez lokale świadczące
usługi gastronomiczne kierowane do zmotoryzowanych podróżnych.
W ostatnim opracowaniu autorzy przedstawili aktualny stan wiedzy na temat
perspektyw uprawy borówki wysokiej w Polsce z punktu widzenia uwarunkowań
ekonomicznych oraz walorów żywieniowo-zdrowotnych tych owoców i możliwości
ich wykorzystania w przetwórstwie. W tym celu określono efektywność plantacji
borówki wysokiej i czas zwrotu nakładów poniesionych w tym zakresie.
Redaktor czasopisma – prof. dr hab. inż. Tomasz Lesiów – zachęca do zapoznania się z ww. pracami oraz sięgnięcia po książkę autorstwa Małgorzaty Wiśniewskiej
zatytułowaną Kultura bezpieczeństwa żywności. Istota i narzędzia pomiaru.
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