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Zwierzęcych
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z
uwarunkowaniami środowiskowymi decydującymi o jakości
żywności. Student zna najważniejsze procesy wykorzystywane w
łańcuchu produkcji bezpiecznej żywności, umie rozpoznać i
scharakteryzować zagrożenia bezpieczeństwa żywności
pojawiające się na poziomie produkcji podstawowej, potrafi
omówić wpływ żywienia zwierząt i warunków uprawy roślin na
jakość żywności, jak również zna wymagania dla spożywczego
sektora zwierzęcego i roślinnego.
Jakość żywności jako pochodna stanu środowiska, sposobów
produkcji roślinnej lub chowu zwierząt. Łańcuch bezpiecznej
produkcji żywności. Wpływ przetwarzania, przechowywania i
transportu surowców na jakość żywności. Łańcuch produkcji
żywności w aspekcie wymagań prawnych UE. System
Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach
(RASFF). Ekologiczne podstawy ochrony zdrowia w relacjach:
środowisko–producent–konsument. Zagrożenia bezpieczeństwa
żywności pojawiające się na poziomie produkcji podstawowej.
Kontrola zagrożeń w produkcji podstawowej. Wpływ
żywienia zwierząt na jakość żywności. Wpływ warunków uprawy
roślin na jakość żywności. Środowisko wodne a jakość
produktów akwakultury. Warunki sanitarno-higieniczne procesów
technologicznych, transportu, przechowywania i dystrybucji
żywności. Wymagania sanitarne dotyczące pomieszczeń
produkcyjnych w spożywczym sektorze zwierzęcym i roślinnym.
Higiena osobista w procesie produkcji, przechowywania i
dystrybucji żywności. Urzędowe kontrole żywności.
Praca zbiorowa (red. D. Kołożyn-Krajewska), 2003: Higiena
produkcji żywności. Wyd. SGGW, Warszawa.
Luning P.A. i in.: Zarządzanie jakością żywności – ujęcie
technologiczno-menadżerskie. WNT, Warszawa, 2005.
Praca zbiorowa (red. J. Kijowski, T. Sikora), 2003: Zarządzanie
jakością i bezpieczeństwem żywności. WNT, Warszawa
wykład klasyczny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia

