Храни и наука 2019г.
Брой 4/2019
Видов състав и фенотипна характеристика на стафилококи, изолирани от трайни
суровосушени месни продукти
Валентин Николов, докторант в Лесотехнически университет – София
гл. ас. д-р Гергана Крумова-Вълчева, Национален диагностичен научноизследователски
ветеринарномедицински институт –София; e-mail: dr. krumova_vulcheva@abv.bg
Брой5/2019
Пиво с по-висок антиоксидантен капацитет чрез добавяне на ядливи цветя.
I част – пиво с добавена виолетка (Viola tricolor)
доц. д-р Силвия Милева1, проф. д-р Габриела Маринова1, доц. д-р Иванка Петрова2,
гл. ас. д-р Ива Томова1, доц. д-р Иван Иванов2, гл. ас. д-р Надежда Петкова2,
гл. ас. д-р Мина Тодорова2
1-Институт по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ) - София,
2-Университет по хранителни технологии (УХТ) - Пловдив
Кореспондиращ автор: gabriela.i.marinova@gmail.com, ibhi@speedbg.net
Брой 6/2019
Пиво с по-висок антиоксидантен капацитет чрез добавяне на ядливи цветя.
II част – пиво с добавена латинка (Tropaeolum majus)
проф. д-р Габриела Маринова1, доц. д-р Силвия Милева1, доц. д-р Иванка Петрова2,
гл. ас. д-р Ива Томова1, доц. д-р Иван Иванов2, гл. ас. д-р Надежда Петкова2,
гл. ас. д-р Мина Тодорова2
1- Институт по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ) – София,
2- Университет по хранителни технологии - Пловдив
Кореспондиращ автор: gabriela.i.marinova@gmail.com, ibhi@speedbg.net
Брой 7/2019
Брашно от субтропичен плод лукума (Pouteria Lucuma)
доц. д-р инж. Албена Дуракова*, Университета по хранителни технологии – Пловдив,
Катедра „Процеси и апарати“; д-р инж. Аделина Богоева, млад учен в УХТ-Пловдив,
Катедра „Процеси и апарати“; д-р Румяна Кръстева, старши преподавател в УХТПловдив, Център по физическо възпитание и спорт; доц. д-р инж. Величка Янакиева - в
УХТ - Пловдив, Катедра „Микробиология“; гл. ас. д-р Радка Вранчева, УХТ - Пловдив,
Катедра „Аналитична химия и физикохимия“
* Кореспондиращ автор: Албена Дуракова – e-mail: aldurakova@abv.bg; тел: 00359 895
607 427
Брой 8/2019
Изследване на относителната производителност при ултрафилтрация на козе мляко
гл. асистент д-р Сийка Кодинова, e-mail: sisi.kozludjova@abv.bg; доцент д-р Мария
Душкова, e-mail: maria_douchkova@yahoo.fr; Университет по хранителни технологии –
Пловдив,
Брой 9/2019
Приложение на НРР технологията в месопреработвателното производство
Инж. Пепа Нацариду, Институт по криобиология и хранителни технологии,
еmail: pnatsaridu@gmail.com, тел. 088 923 5481
Брой 10/2019

Проблеми с безопасността на изделия от бамбук, предназначени за контакт с храни
Светла Петрова, Валентина Христова-Багдасарян
Национален център по обществено здраве и анализи,

