Съдържание на рубриката „Храни и наука“ за 2016г.
Брой 3
Микроводорасли в български бутилирани води
Весела Георгиева, Национален център за обществено здраве и анализи
бул. „Академик Иван Евстатиев Гешов“ №15, 1341 София
тел.: 02/ 8056-301; e-mail: v.georgieva@ncpha.government.bg
Брой 4
Технологични показатели за получаване на безглутенов хляб предназначен за
специфични здравословни нужди
ас.инж. Илиана Лазова-Борисова,
Институт по криобиология и хранителни технологии,
София, бул.“Черни връх“ 53; e-mail: iliana_lazova@abv.bg
Брой 5
Влиянието на транс-резвератрола върху окислението на розови вина от мавруд
Диян Точев, ХТМУ-София
Брой 6-7
Веротоксигенните Е.коли (VTEC) предизвикателство за безопасността на храните
Гл.ас. д-р Ралица Попова-Илинкина, проф. д-р Христо Даскалов
Национален център по безопасност на храни, НДНИВМИ, БАБХ
Автор за контакт – ел.поща: r.ilinkina@gmail.com

Брой 8
Безопасността на храните – интегрална част от продоволствената сигурност
Доц. д-р Тери Врабчева, дм, Национален център за обществено здраве и анализи
бул. „Академик Иван Евстатиев Гешов“ №15, 1341 София
Брой 9
Биологично активни храни – съвременна формула за ново качество на живот
д-р Александър Вълчков – секция „Криобиология и лиофилизация“, Институт по
криобиология и хранителни технологии, София 1407, бул. Черни връх 53,
aleksandar.valchkov@abv.bg
доц. д-р Илиана Начева –секция „Криобиология и лиофилизация“, ИКХТ,
iliana_nacheva@abv.bg
Камелия Логиновска – секция „Криобиология и лиофилизация“, ИКХТ,
kamelialog@yahoo.com
Карнитинът и неговите приложения
Д-р Горан Попов, СКК-ЦСКА, София
Брой 10

Изследване върху някои важни от енологична гледна точка свойства на
бентонити, предлагани на българския пазар
гл. ас. д-р инж. Иван Бакърджийски: ivanbak81@yahoo.com, 088 809 8861,
доц. д-р инж. Диана Чобанова, dvch11@abv.bg,
доц. д-р инж. Красимир Бамбалов, bambalovkg@mail.bg

Университет по хранителни технологии, Пловдив, Катедра „Технология на виното и
пивото“
Брой 11
Влияние на дозата от различни бентонити върху основни физикохимични и
органолептични показатели на бяло вино
доц. д-р инж. Красимир Бамбалов, е-mail: bambalovkg@mail.bg
доц. д-р инж. Диана Чобанова, е-mail: dvch11@abv.bg
гл. ас. д-р инж. Иван Бакърджийски, е-mail: ivanbak81@yahoo.com, +359 888 098861
Университет по хранителни технологии, Пловдив, Катедра „Технология на виното и
пивото“
Брой 12
Съдържание на глутен в български и вносни пива – I част
проф. д-р Габриела Маринова, проф. дтн Валентин Бъчваров, доц. д-р Силвия Милева
Институт по криобиология и хранителни технологии
София 1407, бул. „Черни връх” 53; тел.: 02 955 6471, е-mail: ibhi@speedbg.net

