POLSKIE TOWARZYSTWO TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚĆI
we współpracy

z Katedrą Technologii Mięsa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
wraz innymi instytucjami naukowymi
zapraszają na
V Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu:

“MEAT IN TECHNOLOGY AND HUMAN NUTRITION”
nt.:
“MEAT AS A FUNCTIONAL AND PRO-HEALTHY PART OF OUR DIET”
Konferencja odbędzie się w Tarnowie Podgórnym k. Poznania w dniach: 27 – 29 czerwca 2018 r.
Cele konferencji
Istnieje wiele dowodów wskazujących na mięso jako ważny składnik w diecie człowieka. Można spotkać
jednak również stanowiska całkowicie odmienne. Argumenty prezentowane przez obie strony są często
podważane. Postęp w nauce i nowoczesne technologie wskazują, że wykorzystanie mięsa w jego naturalnej
postaci, jak również jako składnika funkcjonalnego i pro-zdrowotnego w naszej diecie jest celowe i można
wielokrotnie zwiększyć. Prezentacje konferencyjne uwzględniające problematykę doskonalenia jakości mięsa,
zagadnienia nutrigenomiki, pozyskiwania bio-składników z mięsa, nowoczesne technologie przetwórcze
i autentyczności żywności wsparte dyskusją autorytetów naukowych w tych dziedzinach powinny wnieść
nowe informacje do nauki i praktyki. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych naukowców i specjalistów
do udziału w naszej konferencji.
Główne sesje konferencji
1.
2.
3.
4.

Produkcja mięsa w zmieniającym się świecie
Mięso – źródło bioaktywnych związków i jego funkcjonalne właściwości
Innowacje w nauce o mięsie i jego przetwarzaniu
Postęp w ocenie jakości mięsa, bezpieczeństwa zdrowotnego i autentyczności żywności

Organizacja konferencji
W trakcie konferencji przewidziane są referaty plenarne, krótkie prezentacje i postery (możliwe e-postery).
Zgłaszając prace do krótkiej prezentacji lub postery prosimy o deklarację odnośnie sesji, w której miałyby być
prezentowane. Komitet zastrzega sobie możliwość weryfikacji kwalifikacji zgłoszonych prac. Opłata
za uczestnictwo w konferencji wynosi 850,00 zł (dla członków PTTŻ 800,00 zł) i obejmuje pokrycie kosztów
organizacyjnych, wyżywienie, druk materiałów konferencyjnych (streszczenia) oraz bankiet. Konferencja ma
charakter międzynarodowy. Istnieje możliwość wydrukowania pełnych tekstów (po pozytywnych recenzjach
wydawniczych) w Polish Journal of Food and Nutrition Science (IF=1.276), Żywność Nauka Technologia
Jakość (13 pkt.) lub w monografii konferencyjnej.
Terminarz
Zgłoszenie uczestnictwa i tytułu prezentacji – do 15.01.2018 r., nadsyłanie streszczeń (w języku angielskim)
i wniesienie opłaty konferencyjnej – do 15.03.2018 r. Zgłoszenia uczestnictwa prosimy dokonać poprzez naszą
stronę internetową
www.up.poznan.pl/meat2018
Na niej można znaleźć wszelkie szczegóły związane z konferencją, w tym informacje o możliwości rezerwacji
noclegów. Ewentualne inne sprawy można konsultować kontaktując się bezpośrednio z sekretariatem
konferencji: Katedra Technologii Mięsa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 60-624 Poznań, ul. Wojska
Polskiego 31, tel. 061 8487254 lub e-mail: meat2018@up.poznan.pl
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