Udział w Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Człowiek-Żywność-Środowisko”
zorganizowanej przez Instytut Technologii Żywności i Żywienia Uniwersytetu Rzeszowskiego
W dniu 15 października 2021r. uczniowie z klasy 3Ttp wraz z opiekunami uczestniczyli
w konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Rzeszowski. Temat wiodący konferencji
Człowiek – Żywność - Środowisko poruszał niezwykle ważne problemy dla wszystkich
konsumentów- mieszkańców naszej planety.
Ile żywności marnujemy?
W jaki sposób można ograniczyć marnowanie jedzenia?
Dlaczego „fast foody”szkodzą?
Dlaczego hamburgery i frytki nie psują się nawet po 180 dniach od zakupu?
Na te i inne pytania uczestnicy konferencji uzyskali odpowiedzi w czasie prowadzonych
wykładów przez specjalistów z zakresu żywności i żywienia.
Dane naukowe na temat marnowania żywności w Polsce przedstawiła słuchaczom prof.
dr hab. Danuta Kołożyn – Krajewska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie. Wykład uświadomił wszystkim że marnotrawimy aż 5 milionów ton żywności
w ciągu roku, wskazywał w jakich obszarach występuje marnotrawstwo, jak zapobiegać
wyrzucaniu jedzenia oraz jak można zagospodarować niewykorzystaną żywność.
Kolejny wykład zatytułowany Niebezpieczne „fast foody” prowadzony przez dr hab. inż.
Małgorzatę Dżugan z Instytutu Żywności i Żywienia Uniwersytetu Rzeszowskiego poruszał
temat popularnego wśród młodzieży tzw. „śmieciowego jedzenia”, jakości tej grupy żywności
oraz skutków tak powszechnego obecnie sposobu odżywiania.
Po wysłuchaniu wykładów uczniowie spotkali się z pracownikami uczelni prowadzącymi
zajęcia, zapoznali się z ofertą edukacyjną uczelni oraz nowoczesnym wyposażeniem
pomieszczeń dydaktycznych dla studentów (hala technologii mleczarstwa, hala wypieku, hala
oceny jakości jaj, hala technologii mięsa, laboratorium chemii żywności) . W pomieszczeniach
dydaktycznych uczelni czekały na odwiedzających pokazy i degustacje.
Czuliśmy się trochę jak u siebie ponieważ w czasie naszej wizyty w Instytucie
Technologii Żywności i Żywienia spotkaliśmy pana Marcina Lewickiego – naszego absolwenta
obecnie doktoranta oraz czworo naszych ubiegłorocznych absolwentów technikum technologii
żywności, obecnie studentów pierwszego roku .
W imieniu technologów żywności z ZSSChiO serdecznie dziękujemy władzom uczelni za
zaproszenie do udziału w Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Człowiek – Żywność Środowisko”.
Dziękujemy pracownikom naukowym Instytutu Technologii Żywności i Żywienia,
a szczególnie panu Pawłowi Hanus za prezentację bazy dydaktycznej oraz ciekawe zajęcia
warsztatowe i eksperymenty.
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