Съдържание на рубриката „Храни и наука“ за 2015г.
Брой 1-2
Проучване миграцията на бисфенол А от поликарбонатни бутилки за диспенсъри
на вода
Светла Чавдарова, доц. д-р Тери Врабчева, дм, Таня Баракова,
Национален център за обществено здраве и анализи
Промишлено кръстосване на крави от Българско черношарено говедо с бици от
породата Абердин Ангус в млечни ферми на Плевенския регион
Н. Марков
Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян
Брой 3
Технологично качество на генотипове твърда пшеница, реколта 2012 г.
доц. д-р Иванка Петрова, ас. Екатерина Александрова, доц. д-р Надка Михалкова,
проф. д-р Габриела. Маринова, проф. дтн Валентин Бъчваров
Институт по криобиология и хранителни технологии, София
Лумбрикултура (вермитехнология) при преработка на оборски тор и отпадъци от
силаж и сенаж в говедовъдството
Н.Марков
Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян, 5600
Брой 4
Влияние на различни видове мариноване върху органолептичните и
технологичните характеристики на месо. Обзор
Десислава Влахова-Вангелова, Стефан Драгоев, Десислав Балев
Катедра „Технология на месото и рибата“, Технологичен факултет, УХТ, Пловдив
Валидиране на HPLC метод за определяне на кофеин в безалкохолни напитки
Мария Кънева, Искра Върбанова, Радостина Трендафилова, Пламена Неделчева,
Георги Костов, УХТ Пловдив
Брой 5
Изследване на относителната производителност на ултрафилтрационни мембрани
в зависимост от работното налягане и обработваната течност
С. Козлуджова1, М. Душкова1, К. Динков1, M. Митева-Петрова2
1. Университет по хранителни технологии, Пловдив
2. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас
Технологично качество на генотипове твърда пшеница, реколта 2013 г.
доц. д-р Иванка Петрова, ас. Екатерина Александрова, доц. д-р Надка Михалкова,
проф. д-р Габриела. Маринова, проф. дтн Валентин Бъчваров
Институт по криобиология и хранителни технологии, София
Брой 6-7
Сравнително изследване между хляб от пшеница и лимец
Доц. д-р Надка Михалкова, гл. ас. д-р Силвия Иванова, ас. инж. Илиана Борисова,
проф. д-р Габриела Маринова, проф. дтн Валентин Бъчваров

Институт по криобиология и хранителни технологии
Диетични средства и добавки против излишните въглехидрати в човешкия
организъм
Д-р Горан Попов,
СКК-ЦСКА, София
Брой 8
Рискове и възможности за българската хранително-вкусова промишленост от
реализирането на трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции
Доцент д-р Нона Маламова, Институт по аграрна икономика
Проучвания върху качествения състав и свойствата на психрофили, изолирани от
кланични трупове на дребни преживни животни
доц. д-р Фейзула Фейзулах, проф. д-р Йордан Гогов, доц. д-р Милослав Жиков, гл. ас.
д-р Гергана Крумова-Вълчева
Брой 9
Настъпват ли афлатоксините в Eвропа в резултат на глобалното затопляне?
Доц. д-р Тери Врабчева, дм
Национален център по обществено здраве и анализи
Брой 10
Средства за отслабване на основата на кофеина
Д-р Горан Попов
СКК-ЦСКА, София
Брой 11
Сорбционни характеристики на хляб с топинамбур, предназначен за
профилактично и здравословно хранене
доц. д-р. инж. Албена Г. Дуракова1, доц. д-р инж. Цветана Гогова2
1Университет по хранителни технологии, катедра: „Процеси и апарати“
2Университет по хранителни технологии, катедра: „Технология на зърнени, фуражни,
хлебни и сладкарски продукти“
Технологично качество на генотипове твърда пшеница, реколта 2014 г.
доц. д-р Иванка Петрова, ас. Екатерина Александрова, доц. д-р Надка Михалкова,
проф. д-р Габриела. Маринова, проф. дтн Валентин Бъчваров
Институт по криобиология и хранителни технологии, София
Брой 12
Проучване върху миграцията на терефталова киселина в бутилки от
полиетилентерефталат
Светла Чавдарова, доц. д-р Тери Врабчева, дм, Таня Баракова
Национален център по обществено здраве и анализи

