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Glifosat – nowo rozpoznany problem chemicznych aspektów higieny żywności, w tym
mleka i produktów mlecznych?
Glyphosate – a newly identified problem of chemical aspects of food hygiene, including
milk and dairy products?
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Żywność ekologiczna i konwencjonalna w aspekcie bezpieczeństwa żywności
Organic and conventional food in terms of food safety

Biologiczne oraz chemiczne czynniki etiologiczne zatruć pokarmowych
– rodzaje i objawy – cz. 2
Biological and chemical etiologic agents of foodborne illness – types and symptoms – part 2
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Rynek produktów ekologicznych
Organic products market
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Refleksje na temat zachowań konsumentów na rynku innowacyjnych produktów
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Thoughts on consumer behaviour on the food markets in 21st century
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Marketing w kryzysie pandemii
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Wpływ asocjacji kultur i czasu przechowywania na ukwaszanie i lepkość jogurtu mieszanego
Influence of culture conditions and storage time on acidification and viscosity of stirred
yoghurt
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Odpowiadamy na pytania Czytelników
Food Safety Programme Maintenance i White Powder Control Procedure
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