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DMRI News
Mad, mennesker og maskine

Ny synder eller gammel
kending?
Helgenomsekventering (WGS) er et stærkt værktøj til
kortlægning af kontaminationsveje og til at målrette den
efterfølgende håndtering af kontamination.

Kontaminationsveje med WGS »

Varmebehandling af
fødevarer mod Listeria
Korrekt varmebehandling af fødevarer med drab af
Listeria er essentielt for forbrugersikkerheden. Men
hvilken varmebehandling skal vælges?

Gode råd om varmebehandling »

Hurtigmetoder til påvisning
af Listeria monocytogenes
Moderne molekylære metoder kan give testsvar langt
hurtigere end traditionelle dyrkningsbaserede metoder.
Vi har afprøvet nogle af de nye metoder og været til
Listeria konference.

Læs om test af nye metoder »

Nøglen til at undgå Listeria
monocytogenes
Effektiv rengøring er en af de vigtigste midler til at opnå
et højt hygiejneniveau og dermed holde Listeria i ave i
produktionsmiljøet.

Læs om konstant fokus på fødevaresikkerhed »
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Ny viden om Listeria fra
konferencer
I efteråret har vi været ude i verden for at hjemtage ny
viden om Listeria og samtidig få et indblik i de nyeste
metoder til detektion og kontrol af Listeria.

Højdepunkter fra to konferencer »

Webinar: 30 minutter om at optimere din
kødudskæring med CT-skanning

19
December

Hvad er udfordringen og mulighederne i dag, når dyrt oksekød skal skæres
op?
• Hvilke nye muligheder opnås ved skanning i 3D røntgenskanner (CT)?
• Hvordan kan data fra CT-skanningen assistere slagteren, når kødet skal
opskæres?
• Videodemonstration af processerne

Tilmeld dig nu

Konference: Food Processing For the Future

16
Januar

Nye udfordringer kræver nye løsninger. Hør bl.a. om, hvordan sidestrømme fra
slagterierne kan blive til en funktionel proteiningrediens.

Fuldt program og registrering

Temadag: Nyt om fødevaresikkerhed og holdbarhed

29
Januar

Kom, og hør nyt om, hvordan forarbejdningsprocesserne kan sikre mod
patogene bakterier. Du får også indblik i, hvorfor et konstant fokus på
fødevaresikkerhed er så vigtig!

Tilmeld dig allerede nu

Glædelig jul og godt nytår

https://www.teknologisk.dk/projekter/ny-viden-om-listeria-fra-konferencer/41434
https://www.teknologisk.dk/kurser/optimeret-udskaering-af-koed/k90562?cms.query=webinar
http://www.future-food.dk
https://www.teknologisk.dk/kurser/nyt-om-foedevaresikkerhed-og-holdbarhed/k90521?cms.query=90521


Job og karriere »
Om os »

Afmeld nyhedsbrev »

Teknologisk Institut
info@teknologisk.dk
Telefon +45 72 20 20 00

www.teknologisk.dk
Privatlivspolitik

 

tel:
mailto:info@teknologisk.dk
tel:+4572202000
http://www.teknologisk.dk
https://www.teknologisk.dk/privatliv
https://www.facebook.com/teknologiskinstitut/
https://twitter.com/TeknologiskInst
https://www.linkedin.com/company/teknologisk-institut/
https://www.instagram.com/teknologisk/
https://www.teknologisk.dk/job
https://www.teknologisk.dk/om
https://www.anpdm.com/oa/25709609/41405B4275484B504A72404B514271

