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Aktualne zagadnienia z zakresu modyfikowania wartości odżywczej produktów
pochodzenia zwierzęcego poprzez:
• wykorzystanie czynników genetycznych i biologicznych oraz czynnika żywieniowego
• modyfikowanie technologiczne w produkty finalne o zamierzonej wartości odżywczej i
zdrowotnej
a) wykład: liczba godzin 15;
b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 0;
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Wykład, prezentacja
Czynniki genetyczne, biologiczne i środowiskowe pozwalające modyfikować wartość
odżywczą i zawartość składników bioaktywnych w mięsie, mleku i jajach (genotyp, wiek,
płeć, warunki utrzymania). Sposoby żywienia (diety wzbogacone, pastwisko, żywienie
restrykcyjne) modyfikujące wartość odżywczą i podnoszące walory zdrowotne (profil
kwasów tłuszczowych, związki mineralne, witaminy) oraz właściwości fizykochemiczne
(wodochłonność, barwa, itp.) produktów zwierzęcych z uwzględnieniem różnic w
procesach metabolicznych zachodzących w przewodzie pokarmowym i gruczole
mlekowym u przeżuwaczy i zwierząt monogastrycznych. Technologiczne modyfikacje
surowców zwierzęcych (wzbogacanie, probiotyki, prebiotyki, hydrolizaty białkowe, itp.)
w produkty finalne o zamierzonej wartości odżywczej i zdrowotnej zgodnej z zaleceniami,
a często wymaganiami żywieniowymi różnych grup ludności. Aktualne problemy na
rynku produktów zwierzęcych wpływające na ich jakość i wartość odżywczą.
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Ogólna wiedza z zakresu biologii zwierząt gospodarskich i produkcji żwyności
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Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla
osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich
jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.:
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Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
określa znaczenie modyfikowanych produktów pochodzenia
zwierzęcego w żywieniu człowieka i zwierząt – zna korzystne
związki bioaktywne i pojęcie żywności funkcjonalnej
wymienia i zna działanie czynników pozwalających na
modyfikację wartości odżywczej i zdrowotnej produktów
zwierzęcych z uwzględnieniem różnic gatunkowych
ma świadomość potrzeby produkcji żywności o
podwyższonych walorach zdrowotnych
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