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Zapraszamy do udziału w  XXXIV  Konferencji w Krynicy Morskiej 

„Jakość surowca warunkiem jakości produktu finalnego” 

organizowanej w dniach 22 - 25 maja 2013 roku 

przez Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa 

Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

Konferencja odbędzie się w Krynicy Morskiej w Hotelu  „CONTINENTAL” 

W programie Konferencji przewiduje się wystąpienia pracowników Zakładu Przetwórstwa 

Zbóż i Piekarstwa IBPRS oraz zaproszonych gości, związane z tematyką konferencji oraz 

prezentacje firm krajowych i zagranicznych  oferujących  rozwiązania umożliwiające poprawę  

jakości  i  atrakcyjności  produkcji,  zmniejszające jej koszty a także ułatwiające sprostanie 

konkurencji w warunkach gospodarczych Unii Europejskiej.  
 

W programie XXXIV Konferencji przewiduje się referaty, które dotyczyć będą m.in. 

następującej tematyki: 
 

- Ocena wartości wypiekowej mąki żytniej na podstawie parametrów krzywych pęcznienia 

- Współzależności pomiędzy cechami jakościowymi ziarna, mąki i pieczywa żytniego 

- Gęstość ziarna w stanie zsypnym a uzyskiwany wyciąg mąki 

- Wartość technologiczna odmian pszenicy uprawianych w Polsce na przestrzeni ostatnich lat 

- Mixolab – efektywniejsza współpraca między młynem a piekarnią 

- Relacja  ilości glutenu mokrego i zawartości białka a cechy reologiczne mąki pszennej 

-  Potencjalne możliwości wykorzystania otrąb pszennych nie tylko na cele paszowe 

- Ocena jakości otrąb zbożowych na cele paszowe 

- Nowoczesne ilościowe testy diagnostyczne prostym i skutecznym narzędziem ochrony 

produktu finalnego przed mikotoksynami 

- Dlaczego oznaczamy zawartość zanieczyszczeń w ziarnie zbóż? 

- Aktualna sytuacja na światowym i krajowym rynku pszenicy 

-  Działalność Europejskiego Stowarzyszenia Młynarzy 

- Kontrola parametrów procesu technologicznego elementem zapewniającym wysoką jakość 

wyrobów piekarskich 

- Kontrola mikrobiologiczna warunków produkcji w zakładzie piekarsko–ciastkarskim 

- Badania  mikrobiologiczne gotowych wyrobów piekarskich i ciastkarskich 

- Nowe rozporządzenia dotyczące oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych 

- Guar gum - dodatek poprawiający jakość technologiczną i wartość zdrowotną pieczywa  

 - Ciasta zakwasowe – perspektywy rozwoju w aspekcie technologicznym, żywieniowym           

i prozdrowotnym  

 



 

 

Konferencja adresowana jest do osób realizujących politykę handlowo-jakościową, 

opracowujących i kontrolujących system zapewnienia jakości zdrowotnej żywności oraz 

wdrażających najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne w Przedsiębiorstwie.  

 

Konferencja stwarza możliwość przedyskutowania  problemów występujących w Przedsię-

biorstwie ze specjalistami z Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS, z przedstawicielami 

firm krajowych i zagranicznych uczestniczących w Konferencji oraz z kolegami z innych firm tej 

samej branży lub branż współpracujących. 
 

Koszt uczestnictwa  jednej osoby wynosi  800 zł  (+VAT) (pokój jednoosobowy  – w miarę 

możliwości hotelu – dopłata 250 zł + VAT) i obejmuje noclegi i wyżywienie w  terminie  od  

kolacji  w dniu 22 maja (środa) do śniadania w dniu 25 maja (sobota). 
 

Zgłoszenie uczestnictwa - na załączonym formularzu - można przesyłać: 

 na adres e-mail:   zpzip@ibprs.pl 

 faxem na numer   22  849 06 43 

 pocztą na adres: 

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa 

02-532  Warszawa, ul. Rakowiecka 36 

 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu uczestnictwa  decyduje  termin otrzymania 

przez nas zgłoszenia.   Szczegółowy program Konferencji oraz sposób zapłaty zostanie 

przekazany zainteresowanym w terminie późniejszym. 
 

           Z poważaniem 

          Wojciech Górniak   

           Kierownik Zakładu  

  Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa 
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