Ocena produktów przemysłu tłuszczowego
zgłoszonych do Prezentacji „Jakość 2019”
podczas XXVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„Postępy w technologii tłuszczów roślinnych”
Kazimierz Dolny, 22 - 24 maja 2019r.
1. Uczestnictwo w Prezentacji
W Prezentacji „Jakość 2019” mogą uczestniczyć wszystkie zakłady produkujące oleje,
tłuszcze 100%, margaryny i miksy oraz importerzy (oliwa z oliwek, olej arganowy itp.).
Każdy producent może zgłosić dowolną liczbę swych produktów. Próbki tych produktów
muszą znajdować się w oryginalnych jednostkowych opakowaniach handlowych.
2. Ocena produktów zgłoszonych do Prezentacji
Dostarczone próbki produktów zostaną zakodowane przez osobę spoza zespołu
oceniającego jakość. Anonimowe próbki będą przedstawione do oceny
w laboratoriach Instytutu.
Próbki zostaną poddane analizie sensorycznej przez specjalistyczny zespół oceniający,
który z pozytywnym wynikiem przeszedł testy na wrażliwość sensoryczną
w Zakładzie Sensorycznej Analizy Żywności IRZiBŻ PAN.
W próbkach zgłoszonych produktów oznaczony zostanie również skład kwasów
tłuszczowych, z wyszczególnieniem izomerów trans.
Oceniana będzie również treść informacji na etykiecie opakowania handlowego.
Nad przebiegiem oceny będzie czuwać specjalnie w tym celu powołana Komisja.
Zakłady przywiozą na Konferencję produkty zgłoszone do Prezentacji. Produkty te będą
eksponowane podczas Konferencji i degustowane przez jej uczestników.
3. Nagrody
W każdej grupie asortymentowej zostanie nagrodzony produkt, który uzyska największą
sumaryczną liczbę punktów za:
- właściwości sensoryczne,
- walory żywieniowe wynikające ze składu kwasów tłuszczowych,
- treść informacji dla konsumenta na etykiecie opakowania handlowego i jej
zgodność z wynikami badań.
Producentowi największej liczby nagrodzonych produktów zostanie przyznana
Główna Nagroda Prezentacji „Jakość 2019”.
Wyniki Prezentacji zostaną ogłoszone podczas Konferencji w dniu 24.05.2019r.
Informacje o wynikach Prezentacji zostaną opublikowane w czasopiśmie „Postępy Nauki
i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego”.

4. Inne ważne informacje
Poszczególne produkty prosimy
jednostkowych:

nadsyłać

w

następującej

liczbie

- olej w opakowaniach pojemności ≤ 1 l

- 5 opakowań,

- olej w opakowaniach > 1 l

- 3 opakowania,

- tłuszcze 100% o masie ≤ 500 g

- 5 opakowań,

- tłuszcze 100% o masie > 500 g

- 1 opakowanie,

- margaryny oraz miksy w kubkach, masa ≤ 500 g

- 5 opakowań,

- margaryny oraz miksy w kostkach, masa ≤ 500 g

- 5 opakowań.

Termin dostarczenia produktów do badań w Instytucie upływa
30 kwietnia 2019r.

opakowań

DEKLARACJA UDZIAŁU W PREZENTACJI „JAKOŚĆ 2019”
XXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Postępy w technologii tłuszczów roślinnych”
Kazimierz Dolny, 22 - 24 maja 2019r.
Instytucja: pieczęć z nazwą i adresem

Wykaz produktów zgłoszonych do Prezentacji
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rodzaj produktu i jego nazwa handlowa

Opłata za badania i ekspozycję jednego produktu: 700 + 23% VAT = 861 zł
opłata za ekspozycję jednego produktu: 400 + 23% VAT = 492 zł
Stwierdzam, że opłata za badania/ekspozycje ………..... szt. produktów, w kwocie brutto
...............................................................

zł

została

przekazana

na

konto

Instytutu

w Banku Polska Kasa Opieki SA, X Oddział w Warszawie,
nr konta 67 1240 1095 1111 0000 0336 5564,
z dopiskiem „MT/PPT Konferencja”.

Data ....................................

Podpis ......................................................

Niniejszą deklarację udziału w Prezentacji prosimy przesłać do dnia 30.04.2019r.:
pocztą na adres: IBPRS, Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu,
ul. Jubilerska 4, 04-190 Warszawa
z dopiskiem „MT/PPT KONFERENCJA”

-

-

-

faksem na nr: (22) 610 23 66
pocztą elektroniczną na adres: artur.kalinowski@ibprs.pl

