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On-line seminář

Procesní kontaminanty v potravinách - legislativní
požadavky
Obsah on-line semináře:
Procesní kontaminanty
Akrylamid – vznik a výskyt v potravinách
Akrylamid – legislativní požadavky (nařízení (EU) č. 2017/2158)
Akrylamid – zmírňující opatření pro vybrané potraviny:
hranolky a další smažené výrobky z krájených brambor,
bramborové lupínky, snacky, krekry a jiné výrobky z bramborového těsta,
chléb,
snídaňové cereálie (s výjimkou ovesné kaše),
jemné pečivo: keksy, sušenky, suchary, cereální tyčinky, oplatky, suchary, knäckerbroty, náhražky chleba, perník
apod.
pražená káva a instantní (rozpustná) káva,
náhražky kávy
potraviny pro malé děti a obilné příkrmy určené pro kojence a malé děti.
Furan – výskyt a legislativní požadavky
MCPD - výskyt a legislativní požadavky

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv
On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete
kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz
prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect, MS Teams nebo Cisco Webex. Odkaz k přihlášení
do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor
doc. Ing. Kamila Míková, CSc.
Absolvovala VŠCHT v Praze, vědeckou hodnost CSc. získala v oboru chemie a analýza potravin, habilitaci v oboru základy
konzervace potravin. Působila nejprve jako odborný asistent na VŠCHT, Ústavu konzervace potravin a technologie masa,
posléze v drůbežářském průmyslu jako ředitel útvaru výzkumu a vývoje a ve společnosti Boneco jako odborný poradce…

Termíny a přihláška
Datum
24.6.2021

Čas
9:00 - 14:00

Místo
On-line

Cena
3790 Kč

Závazná přihláška

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 %
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pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace
Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem.
Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na
semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.
Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat
předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.
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